Februar 2021, anglisht

Vaksina kundër koronavirusit
– Vaksina AstraZeneca kundër COVID-19 (AstraZeneca)
Informacion për ata persona që u është ofruar kjo vaksinë
Koronavirusi i ri shkakton infeksion në aparatin e frymëmarrjes. Shumë njerëz kanë
ose simptoma të lehta, ose nuk kanë fare simptoma, por disa mund të sëmuren rëndë.
Të moshuarit dhe ata që kanë tashmë sëmundje të tjera të caktuara, janë më të rrezikuar të
sëmuren rëndë ose të vdesin. Synimi i vaksinës kundër koronavirusit është të mbrojë jetën
dhe shëndetin.

Kush duhet ta bëjë këtë vaksinë kundër koronavirusit?
Njerëzve që u është rekomanduar të marrin këtë vaksinë nëpërmjet programit të imunizimit
kombëtar, do t’u ofrohet kjo vaksinë kur t’u vijë radha sipas prioritetit.
Vaksina është falas dhe me dëshirë. Ajo do t’u ofrohet njerëzve që qëndrojnë në Norvegji.

Si ta marr vaksinën?
Shikoni në faqen e internetit të komunës suaj për informacion se kujt do t’i ofrohet
vaksina, si do të organizohet vaksinimi dhe kur do të bëhet.

Si do të merret vaksina?
Vaksina injektohet në pjesën e sipërme të krahut. Ju do të merrni dy doza të vaksinës
9-12 janë larg njëra-tjetrës. Është e rëndësishme që ta merrni dozën e dytë në kohën e
programuar. Para se ta merrni vaksinën, do të pyeteni nëse ndiheni mirë dhe nëse keni
pasur reaksione ndaj vaksinave të tjera që keni bërë më parë. Mos harroni të tregoni
nëse keni alergji, nëse jeni shtatzënë, nëse përdorni ilaçe apo nëse keni probleme të tjera
shëndetësore. Zakonisht, në rast se temperatura është mbi 38 °C, vaksinimi shtyhet.
Pasi të keni bërë vaksinën, do t’ju kërkohet të prisni 20 minuta.

Si funksionon vaksina?
Vaksina përdor një virus të padëmshëm (virus i ftohtë), i cili transporton recetën për
kunjat në koronavirusin në trup. Trup bën kopje të këtyre kunjave, me të cilat sistemi
imunitar mund të praktikohet. Në këtë mënyrë, sistemi imunitar mëson t’i dallojë kunjat
e koronavirusit dhe ta mbrojë trupin nëse infektohet me virusin.
Virusi transportues nuk mund të shumëfishohet në trup dhe asgjësohet shpejt.
Vaksina nuk e shkakton sëmundjen e koronavirusit apo ndonjë sëmundje tjetër infektive.
Vaksina kundër koronavirusit ndihmon në parandalimin e sëmundjeve. Ajo nuk mund t’ju
shërojë nëse jeni sëmurë.
Kjo metodë e prodhimit të vaksinave është përdorur tashmë në vaksinat kundër Ebolës.

Sa e efektshme është kjo vaksinë?
Vaksina siguron mbrojtje ndaj sëmundjeve të shkaktuara nga koronavirusi i ri. Dy javë pas
dozës së dytë, mesatarisht 60% e atyre të vaksinuar në studime ishin të mbrojtur nga

sëmundja e COVID-19. Megjithatë, mbrojtja dukej se është më e lartë nëse intervali mes
dy dozave ishte 9 javë ose më shumë. Studimet tregojnë se vaksina siguron gjithashtu
mbrojtje ndaj sëmundjeve të rënda të COVID-19 që kërkojnë shtrim në spital. Ende nuk
e dimë se për sa kohë zgjat mbrojtja. Nëse mbrojtja bie me kalimin e kohës, mund të jetë
e nevojshme të bëhen doza përforcuese. Meqenëse vaksina mbron nga sëmundja, ajo
ndihmon edhe në parandalimin e transmetimit, por ende nuk e dimë se deri në çfarë mase.
Prandaj, është e rëndësishme që të vazhdoni të ndiqni këshillat aktuale për parandalimin
e infeksionit.

Efektet anësore
Nga studimet që janë bërë kemi mjaft njohuri në lidhje me efektet anësore të shpeshta
dhe më pak të shpeshta mes atyre që janë vaksinuar. Nuk mund të përjashtojmë efektet
anësore të rralla ose efektet anësore që shfaqen shumë kohë pas vaksinimit. Shumica e
efekteve anësore kanë ndodhur në pak ditët e para pas vaksinimit dhe janë larguar brenda
pak ditësh:
• Më shumë se gjysma e personave të vaksinuar kanë pasur dhimbje në vendin e
injektimit.
• Efektet e tjera anësore janë gjendja e sëmurë, lodhja, dhimbja e kokës, dhimbja e
muskujve dhe kyçeve, ethet, përzierja dhe temperatura.
• Efektet anësore janë më të lehta dhe më të rralla pas dozës 2.
Në shumicën e rasteve, efektet anësore ishin të lehta ose mesatare. Më pak se 5% kanë
pasur efekte më shqetësuese, të cilat nuk ishin të rrezikshme, por që kanë ndikuar në jetën
e tyre të përditshme për ato pak ditë që kanë zgjatur.

Çfarë të bëj nëse kam efekte anësore?
Nëse ju shfaqen simptoma të papritura, të rënda ose që zgjatin shumë, të cilat mendoni se
janë për shkak të vaksinës, kontaktoni mjekun ose një punonjës të shëndetësisë për t’ju
vizituar dhe për t’ju dhënë këshilla. Punonjësit e shëndetësisë kanë detyrimin të raportojnë
çdo reaksion të rëndë ose të papritur që dyshojnë se është për shkak të vaksinës. Mund ta
dërgoni njoftimin vetë nëpërmjet helsenorge.no.

Aprovimi me kushte
Kjo vaksinë kundër koronavirusit është testuar në studime të mëdha ku me mijëra njerëz
e kanë marrë vaksinën. Studimet janë bërë njëlloj si edhe për vaksinat e tjera, por koha e
studimit është më e shkurtër. Autoritetet rregullatore për vaksinat i kanë dhënë vaksinës
një aprovim me kushte. Kjo do të thotë se ka të dhëna të mjaftueshme për të arritur në
përfundimin se dobitë e vaksinës janë më të mëdha se rreziqet që ajo sjell, por prodhuesi
i vaksinës duhet t’i vazhdojë studimet dhe t’u sigurojë vazhdimisht të dhëna autoriteteve
rregullatore të ilaçeve kur të jenë në dispozicion.

Cilën vaksinë kam marrë?
Kur të merrni vaksinën kundër koronavirusit, kjo do të regjistrohet në Regjistrin Norvegjez
të Imunizimit, SYSVAK. Mund të shihni informacionin tuaj në helsenorge.no.

A doni të dini më shumë?
Ju lutemi flisni me mjekun ose me punonjësin e shëndetësisë, ose vizitoni faqen e
internetit të Institutit Norvegjez për Shëndetin Publik në fhi.no/cvp.

