Februar 2021, hrvatski

Cjepivo protiv koronavirusa
– COVID-19 cjepivo AstraZeneca (AstraZeneca)
Informacije onima kojima je ponuđeno ovo cjepivo
Novi koronavirus uzrokuje infekciju dišnih putova. Mnogi ljudi imaju ili blage simptome
ili ih uopće nemaju, no neki se mogu ozbiljno razboljeti. Starije osobe i one koje već
imaju neke druge bolesti od prije u najvećem su riziku od ozbiljnog tijeka bolesti ili
smrti. Cilj cjepiva protiv koronavirusa je zaštititi život i zdravlje.

Tko bi trebao dobiti ovo cjepivo protiv koronavirusa?
Ljudima kojima je preporučeno primanje ovog cjepiva kroz nacionalni program
imunizacije ovo će cjepivo biti ponuđeno kada dođu na red na prioritetnoj listi čekanja.
Cjepivo je besplatno i uzima ga se dobrovoljno. Nuditi će se ljudima koji borave u Norveškoj.

Kako mogu primiti cjepivo?
Pogledajte web stranicu svoje općine za informacije o tome kome je cjepivo
ponuđeno, kako se organizira cijepljenje te kada će se dogoditi.

Kako se daje ovo cjepivo?
Cjepivo se ubrizgava u nadlakticu. Primit ćete dvije doze cjepiva u razmaku od 9-12
tjedana. Važno je da drugu dozu uzmete u zakazano vrijeme. Prije nego što primite
cjepivo, pitati će vas da li se osjećate dobro i jeste li imali reakcije na druga cjepiva koja
ste primali. Ne zaboravite reći ako patite od nekih alergija, ako ste trudni, ako koristite
lijekove ili ako imate drugih zdravstvenih problema. Uobičajeno je odgoditi cijepljenje
kada je riječ o akutnoj bolesti i vrućicom iznad 38 °C. Morati ćete pričekati 20 minuta
nakon što ste primili cjepivo.

Kako djeluje ovo cjepivo?
Cjepivo koristi bezopasni virus (virus prehlade) koji pomaže prijenosu recepta za
šiljke na koronavirusu u tijelo. Tijelo pravi kopije ovih šiljaka na kojima imuni sustav
može vježbati. Na taj način imunološki sustav nauči prepoznavati šiljke koronavirusa i
može obraniti tijelo ako se zarazi virusom.
Prijenosni virus se ne može razmnožavati u tijelu i brzo se razgrađuje. Cjepivo ne
može uzrokovati bolest koronavirusa ili bilo koju drugu zaraznu bolest. Cjepivo protiv
koronavirusa djeluje kao prevencija bolesti. Ne može izliječiti tekuću bolest.
Ova metoda izrade cjepiva već se koristi u cjepivima protiv ebole.

Koliko dobro djeluje ovo cjepivo?
Cjepivo štiti od bolesti uzrokovanih novim koronavirusom. Dva tjedna nakon druge
doze, prosječno 60% cijepljenih ljudi u studijama bilo je zaštićeno od bolesti

COVID-19. Međutim, čini se da je zaštita veća ako je interval između dvije doze bio
9 tjedana ili više. Studije pokazuju da cjepivo također pruža zaštitu od teškog oblika
COVID-19 bolesti koja zahtijeva bolničko liječenje. Još ne znamo koliko će trajati
zaštita. Ako se zaštita smanji s vremenom, dodatne doze će možda biti potrebne.
Budući da cjepivo sprječava bolest, spriječiti će i prijenos, ali još ne znamo u kojoj
mjeri. Stoga je važno i dalje slijediti trenutne savjete za kontrolu infekcije.

Nuspojave
Iz provedenih studija dobro smo upoznati s uobičajenim i rjeđim nuspojavama među
onima koji su cijepljeni. Ne možemo isključiti rijetke nuspojave ili nuspojave koje se
pojave dugo nakon cijepljenja. Većina nuspojava pojavila se u prvih nekoliko dana
nakon cijepljenja i prošla u roku od nekoliko dana:
• Više od polovice cijepljenih osjećalo je bol na mjestu uboda.
• Ostale česte nuspojave su to da se osoba ne osjeća dobro, umor, glavobolja, bolovi
u mišićima i zglobovima, hladnoća, mučnina i vrućica.
• Nuspojave su blaže i rjeđe nakon druge doze.
U većini slučajeva nuspojave su bile blage ili umjerene. Manje od 5 % doživjelo
je neugodnije nuspojave koje su bile bezopasne, ali koje su utjecale na njihov
svakodnevni život tijekom nekoliko dana koliko su trajale.

Što učiniti ako imam nuspojave?
Ako osjetite neočekivane, ozbiljne ili dugotrajne simptome za koje mislite da su
posljedica cjepiva, obratite se svom liječniku ili drugom zdravstvenom djelatniku
za procjenu i savjet. Zdravstveni djelatnici dužni su prijaviti bilo kakve ozbiljne ili
neočekivane reakcije za koje sumnjaju da su posljedica cjepiva. Obavijest možete
poslati i sami putem helsenorge.no.

Uvjetno odobrenje
Ovo cjepivo protiv koronavirusa testirano je u velikim studijama u kojima je nekoliko
tisuća ljudi primilo cjepivo. Studije su provedene na isti način kao i za druga cjepiva, ali
je vrijeme promatranja kraće. Regulatorna tijela za lijekove odobrila su cjepivo uvjetnim
odobrenjem. To znači da postoji dovoljno podataka za procjenu da korist od cjepiva
daleko premašuje rizik, ali da proizvođač cjepiva mora nastaviti studije i kontinuirano
dostavljati podatke regulatornim tijelima za lijekove kada postanu dostupni.

Koje sam cjepivo primio/la?
Kad dobijete cjepivo protiv koronavirusa, ono će biti registrirano u norveškom Registru
za imunizaciju, SYSVAK. Svojim podacima možete pristupiti na helsenorge.no.

Želite li znati više?
Molimo pitajte svog liječnika ili drugog zdravstvenog radnika ili posjetite web stranicu
Norveškog instituta za javno zdravstvo na fhi.no/cvp.

