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Vaksina COVID-19
Tӫ dhӫnat e fundit tӫ 27 maj 2021
Pyetjet dhe pӫrgjigjet mbi vaksinimin COVID-19
1. C’farӫ mekanizmi pune kanӫ vaksinat kundӫr COVID-19?
Virusi korona SARS-CoV-2, pӫrgjegjes pӫr patologjinӫ shoqӫruese COVID-19,
pӫrdor njӫ proteinӫ (e quajtur ‘Spike’) qӫ del nga guaska e saj pӫr tӫ depӫrtuar
nӫ qelizat njerӫzore, ku mӫ pas riprodhohet. Vaksinat aktualisht nӫ dispozicion
janӫ zhvilluar pӫr tӫ nxitur njӫ pergjigje imune tӫ aftӫ tӫ bllokojӫ proteinӫn Spikè
dhe kӫshtu tӫ parandalojӫ virusin nga infektimi i qelizave. Kӫto vaksina futin nӫ
disa qeliza tӫ trupit tӫ njeriut jo koronavirusin SARS COV-2 por informacionin
gjenetik tӫ nevojshӫm, pӫr tӫ prodhuar, nӫ njӫ kohe tӫ shkurtӫr, proteinӫn
Spike.
Prania e kӫsaj proteine tӫ huaj do tӫ stimulojӫ sistemin imunitar tӫ reagojӫ
kundӫr saj duke prodhuar antitrupa tӫ cilӫt, duke u lidhur me proteinӫn Spike,
do tӫ parandalojne hyrjen e virusit nӫ qelizat dhe infektimin e tyre. Prania e
proteinave tӫ huaja Spike gjithashtu do tӫ aktivizojӫ limfocitet T, qӫ drejtojnӫ
prodhimin e antitrupave dhe vrasin qelizat e infektuara me virus. Disa nga kӫto
limfocite mbijetojnӫ pӫr disa muaj (limfocidet e kujtesӫs) dhe lejonӫ qӫ sistemi
imunitar i personit tӫ imunizuar tӫ aktivizojӫ me shpejtӫsi njӫ reagim tӫ frikshӫm
kundӫr njӫ pushtimi tӫ mundshӫm tӫ SARS-CoV-2.
2. A u shkurtua prova pӫr tӫ bӫrӫ kӫto vaksina sӫ shpejti?
Studimet qӫ çuan nӫ zhvillimin e vaksinave COVID-19 nuk kaluan asnjӫ nga
fazat e verifikimit tӫ efikasitetit dhe sigurisӫ tӫ nevojshme pӫr zhvillimin e njӫ
ilaçi,nӫ tӫ vӫrtet,nӫ kӫto studime kanӫ marӫ pjesӫ njӫ numri shumӫ i lartӫ
vullnetarӫsh, dhjetӫ herӫ mӫ i lartӫ se ai i studimeve tӫ ngjashme pӫr zhvillimin
e vaksinave tӫ tjera. Zhvillimi dhe miratimi i shpejtӫ ӫshtӫ pӫr shkak tӫ
teknologjive tӫ reja, burimeve tӫ mӫdha tӫ vena nӫ dispozicion nӫ njӫ kohӫ tӫ
shpejtӫ dhe nӫpӫrmjet njӫ proçesi tӫ ri tӫ vlerӫsimi nga agjencitӫ rregullatore,
tӫ cilat i vlerӫsuan rezultatet ashtu siç ishin marrӫ dhe vetӫm kur tӫ gjitha
studimet ishin pӫrfunduar dhe jo, siç ishin bӫrӫ mӫ parӫ.
3. Sa zgjat mbrojtja e shkaktuar nga kӫto vaksina?

Kohӫzgjatja e mbrojtjes nuk ӫshtӫ pӫrcaktuar ende me siguri, sepse deri tani
periudha e vӫzhgimi ka qenӫ domosdoshmerisht pӫr pak muaj, por njohuritӫ
mbi llojet e tjera tӫ koronaviruseve sugjerojnӫ qӫ ajo te jetӫ se paku 9-12 muaj.
4. Personat e vaksinuar mund tӫ transmetojnӫ infeksionin tek njerӫzit e
tjerӫ?
Qӫllimi kryesor i studimeve ishte vlerӫsimi i efektivitetit tӫ vaksinave nӫ
mbrojtjen nga sӫmundja COVID-19. Studimet për të përcaktuar nëse njerëzit e
vaksinuar në mënyrë asimptomatike mund të infektojnë njerëz të tjerë janë në
vazhdim. Meqenëse është e mundur që, pavarësisht imunitetit mbrojtës, në
disa raste virusi mund të vazhdojë i fshehur në mukozën e hundës, njerëzit e
vaksinuar dhe ata që janë në kontakt me ta duhet të vazhdojnë të marrin masa
mbrojtëse kundër COVID-19.
5. A mbrojnë vaksinat vetëm personin e vaksinuar ose anëtarët e
familjes së tyre?
Vaksinat mbrojnë personin e vaksinuar, por sa mӫ shumӫ tӫ jemi të vaksinuar,
aq me shumë, ne mund të zvogëlojmë qarkullimin e virusit dhe për këtë arsye
gjithashtu të mbrojmë njerëzit që nuk vaksinohen: vaksinimi mbron ata që
vaksinohen, por gjithashtu ndihmon në mbrojtjen e komunitetit në të cilin ata
jetojnë.
6. Janӫ raportuar variante tӫ virusit SARS-CoV-2: a do tӫ jenӫ vaksinat
efektive edhe ndaj kӫtyre varianteve?
Nӫ basӫ tӫ njӫ frekuence ky virus pӫson mutacione. Pӫrgjigjja imune e
shkaktuar nga vaksina tӫ mbron kundӫr pjesӫs mӫ tӫ madhe tӫ varianteve.
Megjithӫse kundӫr disa prej tyre efektiviteti i mbrojtjӫs mund tӫ jetӫ i ulӫt.
7. Pӫrse nuk ӫshtӫ e mundur tӫ zgjidhni vaksinӫn?
Vaksinimi kundӫr COVID-19 ӫshtӫ njӫ e drejtӫ e njohur pӫr tӫ gjithӫ,
megjithatӫ rreziku i infektimit dhe i zhvillimit tӫ sӫmundjes nӫ njӫ formӫ
serioze nuk ӫshtӫ i njӫjtӫ pӫr tӫ gjithӫ njerӫzit dhe, aktualisht,
disponueshmӫria e dozave nuk ӫshtӫ e njӫjtӫ pӫr tӫ gjitha vaksinat. Prandaj,
pӫr tӫ garantuar barazinӫ maksimale tӫ pranushmӫrisӫ, ӫshtӫ e nevojshme tӫ
ndiqni Planin Strateqik pӫr vaksinimin kundӫr COVID-19 (Plani i vaksinimit) i
hartuar nga Ministria e Shӫndetӫsisӫ.
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