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Abstrakt 

 
Në Dhjetor 2019, qyteti kinez Ëuhan raportoi një pneumoni të re të shkaktuar nga sëmundja e 

koronavirusit (COVID-19), e cila është përhapur ndërkombëtarisht 

Pandemia globale COVID-19 vazhdon të marrë viktima në të gjithë botën, duke përfaqësuar një sfidë  

të vështirë në historinë njerëzore. Agjentët terapeutikë të përdorur për të trajtuar infeksionin COVID-

një përqindje të rasteve mund të jenë fatale. Deri më sot, të dhënat tregojnë se ato mund të jenë 

efektive kundër varianteve të sapo identifikuara SARS-CoV-2. Studimet afatshkurtra treguan një 

profil të pranueshëm të sigurisë, por imuniteti afatgjatë, si dhe siguria nuk është ende në dispozicion 

Megjithëse vaksinat kundër COVID-19 janë tani në dispozicion, në të gjithë globin ka një hezitim 

për të marrë vaksinën. Ky hezitim për t'u vaksinuar kundër COVID-19 është një fenomen kompleks 

me faktorë të ndryshëm që luajnë një rol. Ky studim synon të kuptojë efektet anesore te vaksinave te 

cilat ndikojne ne  pritjen dhe pranimin e njerëzve për vaksinën COVID-19.  

 

Qëllimi i këtij punimi është vlerësimi i efekteve anësore të vaksinave në popullatën e vendit tonë, 

në grupmosha të ndryshme.  

 

Objektivat e punimit: 

• Të japim të dhëna të përgjithshme për COVID-19 

• Të përcaktojmë nivelin e informimit dhe pranimit të vaksinimit në popullatën e marrë në 

studim 

• Të përcaktojmë efektet anësore të vaksinave  

• Të vlerësojmë efikasitetin e vaksinave  

 

 

Metoda e studimit: Ky është një studim transversal i cili përfshin 350 individë në qytete të ndryshme 

të Shqiperisë. Mbledhja e të dhënave u realizua nëpërmjet një pyetësori të vetadministruar i cili 

vlerëson pranimin e  vaksinës nga individët dhe efektet anësore që ato kanë shfaqur. Mbledhja e të 

dhënave u bë në periudhen Qershor-Shtator 2021. 

 

Rezultatet e punimit: Gjithësej u përfshin 350 individë të vaksinuar te moshës nga 18 deri në 77 

vjec. Pjesa më e madhe e popullatës së anketuar 63. Pjesa më e madhe e popullatës së anketuar ishin 

infektuar nga Covid-19 ku 53% prej tyre i përkisnin gjinisë femërore. Rreth 70% e të anketuarëve  

ishin dakort për bërjen e dozës së dytë  tëe vaksinës ndërsa një pjesë e vogël e popullatës ishin kundër 

marrjes së dozës së dytë të vaksinës. Pjesa më e madhe e të anketuarëve kanë patur temperaturë dhe 

ethe pas vaksinit të cilat kanë zgjatur mesatarisht 1-2 ditë,ndërsa një pjesë e konsiderushme nuk kanë 

patur asnjë simptomë pas vaksinimit dhe vetem një pjese të vogël rreth 26.8% e të anketuarëve kanë 

patur nevojë për ndihmë mjekësore. 

 

Rekomandime:  

-I rekomandohet popullatës të marrë vaksinat anti-Covid duke besuar më shumë në teoritë shkencore 

se ato konspirative. 

-I rekomandohet popullatës të vaksinohen kundër Covid-19 për një jetë më të shëndetshëme dhe një 

normalitet si më parë. 

 

 

Fjalë kyc: Covid-19,vaksinë,efekte anësore 
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Abstract  

 In December 2019, the Chinese city of Wuhan reported a new pneumonia disease caused by virus  

called Coronavirus, which has spread internationally The global COVID-19 pandemic continues to 

take victims worldwide, representing a difficult challenge in human history. Therapeutic agents used 

to treat COVID infection in a percentage of cases can be fatal. Short-term studies showed an 

acceptable safety profile, but long-term immunity as well as safety is not yet available Although 

COVID-19 vaccines are now available, there is a reluctance to get the vaccine across the globe. This 

reluctance to be vaccinated against COVID-19 is a complex phenomenon with various factors playing 

a role. This study aims to understand the side effects of vaccines which affect the reception and 

acceptance of people for the COVID-19 vaccine. 

The purpose of this paper is to assess the side effects of vaccines in the population of our country, in 

different age groups. 

Objectives of the paper:  

• To provide general data on COVID-19 

 • To determine the level of information and acceptance of vaccination in the study population • To 

determine the side effects of vaccines 

 • To evaluate the efficacy of vaccines 

Study method: This is a transversal study which includes 350 individuals in different cities of 

Albania. Data collection was conducted through a self-administered questionnaire which assesses the 

acceptance of the vaccine by individuals and the side effects they have displayed. Data collection 

took place in the period June-September 2021. 

  

Results of the study: A total of 350 vaccinated individuals aged 18 to 77 years were included. Most 

of the surveyed population 63. Most of the surveyed population were infected with Covid-19 where 

53% of them belonged to the female sex. About 70% of respondents agreed to get the second dose of 

the vaccine while a small part of the population was against getting the second dose of the vaccine. 

Most of the respondents had fever and fever after the vaccine which lasted on average 1-2 days, while 

a considerable part had no symptoms after vaccination and only a small part about 26.8% of the 

respondents had need medical help. 

Recommendations: 

-It is recommended to the population to take anti-Covid vaccines believing more in scientific theories 

that conspiratorial ones. 

-It is recommended that the population be vaccinated against Covid-19 for a healthier life and one 

normality as before. 

Keywords: Covid-19, vaccine, side effects 
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1.Shqyrtimi i Literaturës 

 
1.1 Viruset  

 

Viruset janë parazitë brendaqelizorë të detyruar të cilët nuk kanë informacion gjenetik që të mund të 

kontrollojë (kodifikojë për) aparatin e nevojshëm për gjenerimin e energjisë metabolike (ATPaza) ose 

për sintezën e proteinave dhe janë absolutisht të varur nga qeliza pritëse për kryerjen e këtyre 

funksioneve.[1] 

Bëhet fjalë për thërrmija të prodhuara nga montimi i komponentëve të paraformuar: nuk rriten dhe 

nuk ndahen (organizma të tjerë rrisin trupin e vet apo komponentët e vet dhe pastaj replikohen me 

anë të ndarjes). Viruset mund të infektojnë kafshë, bimë dhe baktere. Viruset që infektojnë baktere 

quhen bakteriofagë (baktere ngrënës), edhe pse në realitet nuk bëjnë gjë tjetër veçse shkatërrojnë 

qelizat bakterore që infektojnë.[2] 

Ekziston një larmi si në përmbajtjen e tyre ashtu edhe në strukturën e tyre, gjë që na ka lejuar të 

identifikojmë lloje të ndryshme të viruseve. Rëndësia e njohjes së tyre më mirë ka të bëjë me rolin e 

tyre në shkaktimin e sëmundjeve tek qeniet e gjalla, disa prej të cilave janë më serioze se të tjerat. 

Njohuritë më të mira ndihmojnë në parandalimin dhe trajtimin e këtyre. 

Shkenctarët kanë kohë që kërkojnë të zbulojnë struktruën dhe funkionin e viruseve. Viruset janë unik 

për faktin se ato janë klasifikuar si të gjalla dhe jo të gjalla në pika të ndryshme të historisë së 

biologjisë. Ato janë të afta të shkaktojnë një numër sëmundjesh në organizma të llojeve të ndryshëm. 

Patogjenët viralë jo vetëm që infektojnë njerëzit dhe kafshët, por edhe bimët, bakteret, protet dhe 

arka. Këto grimca jashtëzakonisht të vogla janë rreth 1.000 herë më të vogla se bakteret dhe mund 

të gjenden pothuajse në çdo mjedis. Viruset nuk mund të ekzistojnë në mënyrë të pavarur nga 

organizmat e tjerë pasi ato duhet të marrin një qelizë të gjallë në mënyrë që të riprodhohen.[2] 

 

Struktura e viruseve 

Viruset janë organizma sub-qelizorë (nënqelizorë) që janë të përbërë nga:acidi nukleik dhe një 

veshje proteinike të quajtur kapsid.[3] 

Karakteristikat e acidit nukleik janë: 

• Fortësisht i paketuar në kapsid. 

• Me zinxhir tek apo dopio. 

• I drejtë ose qarkor. 

• I lidhur me jone me ngarkesë pozitive ose me proteina bazike (virale apo qelizore) për të 

neutralizuar ngarkesat negative të grupeve fosfat. 

• Ka nevojë për një primer për të filluar replikimin (dyfishimin): t-ARN si primer 

• ARN ose ADN 

 

Kapsidi, veshja proteinike e virusit 

Shtresa proteinike që mbështjëll materialin gjenetik viral njihet si kapsid. Një kapsid përbëhet nga 

nën-njësi proteinike të quajtura kapsomeres. Kapsidat mund të kenë disa forma: polifanale, shufër 

ose komplekse. Kapsidat funksionojnë për të mbrojtur materialin gjenetik . Pervec shtresës së 

proteinave,disa viruse kanë struktura të specializuara. Për shembull, virusi i gripit ka një zarf të 
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ngjashëm me membranën rreth kapsidit të tij. Këto viruse njihen ndryshe si viruse me zarf. Zarfi ka 

si komponent qelizë pritëse ashtu edhe virale dhe ndihmon virusin në infektimin e hostit të tij. 

Funksioni: mbrojtje, njohja e receptorëve, guidë për gjenomin drejt bërthamës. 

Struktura: formim strukturash të rregullta duke filluar nga nënnjësi të çrregullta (pa simetri). 

Struktura e kapsidit përcakton simetrinë e virusit: binare, helikoidale, ikozaedrike, komplekse. Forcat 

që mbajnë apo lidhin sëbashku protomerët nuk janë kovalente.[3] 

 

Replikimi i virusit 

Viruset nuk janë të aftë të përsërisin vetë gjenet e tyre. Ata duhet të mbështeten në një qelizë pritëse 

për riprodhim. Në mënyrë që të ndodhë përsëritje virale,virusi së pari duhet të infektojë një qelizë 

pritëse. Virusi injekton materilain e tij gjenetik në qelizë dhe përdorë organelet e qelizës për tu 

përsëritur. Pasi të jenë riprodhuar nje numër i mjaftueshëm i viruseve,viruset e sapokrijuara  prishin 

qelizën pritëse dhe lëvizin për të infektuar qeliza të tjera. Ky lloj i replikimit viral njihet si cikli litik. 

Disa viruse mund të përsëriten me anë të ciklit lizogjen. Ne këtë proces,ADN virale futet në ADN e 

qlizës pritëse. Në këtë pikë,gjenomi viral njihet si propagë dhe futet në një gjëndje të përgjumur. Gjeni 

i profetit përsëritet sëbashku me gjenomën bakteriale kur  bakteriet ndahen dhe i kalohet secilës qelizë 

vajze bakteriale. Kur nxitet nga ndryshimi i kushteve të mjedisit, ADN-ja e propakimit mund të bëhet 

litike dhe të fillojë të kopjojë përbërsit virale brenda qelizës pritëse. Viruset që nuk janë të mbyllura  

lëshohen nga qeliza me anë të lizës ose ekzocitozës. Viruset me zarf lëshohen zakonisht nga 

lulëzimi.[3] 

 

 Coronaviruset 

Koronaviruset përbëjnë nënfamiljen Orthocoronavirinae, në familjen Coronaviridae, rendin 

Nidovirales dhe mbretërinë Riboviria.  Ata janë viruse të mbështjellë me një gjenomë ARN me një 

fillesë me sens pozitiv dhe një nukleokapsid të simetrisë spirale.[4] 

Madhësia gjenomike e koronavirusëve varion nga afërsisht 26 deri në 32 kilobaza, një nga më të 

mëdhatë në mesin e viruseve të ARN-së.[5]  Ata kanë thumba karakteristike në formë shkopi që dalin 

nga sipërfaqja e tyre, të cilat në mikrografitë elektronike krijojnë një imazh që të kujton koronën 

diellore, nga e cila rrjedh emri i tyre.[6] 

Emri i referohet pamjes karakteristike të virioneve (forma infektive e virusit) me anë të mikroskopisë 

elektronike, të cilat kanë një skaj të projeksioneve të sipërfaqes së madhe, me gunga, duke krijuar një 

imazh që të kujton kurorën diellore ose halo.  Kjo morfologji është krijuar nga peplomerët me thumba 

virale, të cilat janë proteina në sipërfaqen e virusit. 

  

Klasifikimi i Coronaviruseve 

Koronaviruset formojnë nënfamiljen Orthocoronavirinae,[7,8,9] e cila është një nga dy nën-familjet 

në familjen Coronaviridae, rendin Nidovirales dhe mbretërinë Riboviria.[10,11] 

 Ato ndahen në katër gjini: 

1. Alphacoronavirus, 

2.  Betacoronavirus, 

3. Gammacoronavirus dhe 

4.  Deltacoronavirus. 

 

Viruset alfakoronavirusë dhe betakoronavirusët infektojnë gjitarët, ndërsa viruset gamakoronavirusët 

dhe deltakoronavirusët kryesisht infektojnë zogjtë. 

• Alphacoronavirus, specie e tipit: Alphacoronavirus 1. Llojet:  Alphacoronavirus 1 (TGEV, 

Coronavirus Feline, Coronavirus Canine), Human coronavirus 229E, Human coronavirus 

NL63, Miniopterus bat coronavirus 1, Miniopterus bat coronavirus HKU8, Porcine virus 

epidemik diarre, Rhinolophus bat coronavirus HKU2 5.[12] 
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•  Betacoronavirus, specie të tipit: Coronavirus Murine (MHV). Llojet: Betacoronavirus 1 

(Bovine Coronavirus, Human coronavirus OC43), Hedgehog coronavirus 1, Coronavirus 

njerëzor HKU1, Lindja e Mesme koronavirus i lidhur me sindromën, Koronavirus Murine, 

Pipistrellus bat coronavirus HKU5, Tylonycteris bat coronavirus HKU4.[13] 

•  Gammacoronavirus, specie e tipit: Koronavirus Shpendësh (IBV). Llojet: Koronavirus 

shpendësh, koronavirus balenë Beluga Së1.[14] 

• Gjinia Deltacoronavirus, speciet e tipit: Korbulavirus Bulbul HKU11. Llojet: Korbul virusi 

Bulbul HKU11, Koronavirusi porcine HKU15. 

 

Njihen rreth shtatë lloje të koronavirusëve njerëzorë ku: 

Katër koronavirusë njerëzorë prodhojnë simptoma që janë përgjithësisht të lehta, edhe pse 

pretendohet se mund të kenë qenë më agresive në të kaluarën:[15] 

1. Koronavirusi njerëzor OC43 (HCoV-OC43), β-CoV 

2. Koronavirusi njerëzor HKU1 (HCoV-HKU1), β-CoV 

3. Koronavirusi njerëzor 229E (HCoV-229E), α-CoV 

4. Koronavirusi njerëzor NL63 (HCoV-NL63), α-CoV 

 

Tre koronavirusë njerëzorë prodhojnë simptoma potencialisht të rënda: 

1. SARS COV-1, β-CoV (identifikuar në 2003) 

2. MERS-CoV, β-CoV,koronavirusi i lidhur me sindromën respiratore të Lindjes së Mesme 

(identifikuar në 2012) 

3. SARS COV-2, β-CoV (identifikuar në 2019) 

Këto shkaktojnë sëmundjet përkatësisht zakonisht të quajtura SARS, MERS dhe COVID-19 

 

SARS-COV-1 

Koronavirusi i rëndë i sindromës respiratore akute (SARS-CoV ose SARS-CoV-1) është një lloj virusi 

që shkakton sindromë të rëndë akute të frymëmarrjes (SARS). është një virus ARN i mbështjellë, me 

sens pozitiv, me një fillesë, i cili infekton qelizat epiteliale brenda mushkërive. Virusi hyn në qelizën 

pritëse duke u lidhur me enzimën konvertuese të angiotensinës 2. Infekton njerëzit, lakuriqët e natës 

dhe civetat e palmës. 

 

MERS-COV 

 Koronavirusi i lidhur me sindromën respiratore të Lindjes së Mesme (MERS-CoV ose EMC / 2012 

(HCoV-EMC / 2012), është virusi që shkakton sindromën e frymëmarrjes në Lindjen e Mesme 

(MERS). është një specie e koronavirusit që infekton njerëzit, lakuriqët e natës dhe devetë. Virusi 

infektues është një virus ARN me një tel të vetëm, i mbështjellë, me sens pozitiv, i cili hyn në qelizën 

e tij pritëse duke u lidhur me receptorin DPP4. Lloji është anëtar i gjinisë Betacoronavirus dhe 

subgenus Merbecovirus. 

 

SARS-COV-2 

Sindroma e rëndë akute e frymëmarrjes koronavirus 2 (SARS-CoV-2) është virusi që shkakton 

COVID-19 (sëmundja e koronavirusit 2019), sëmundja e frymëmarrjes përgjegjëse për pandeminë 

COVID-19. Gjithashtu i njohur thjeshtë si koronavirus, ai ishte referuar më parë me emrin e tij të 

përkohshëm, koronavirus i ri 2019 (2019-nCoV), dhe gjithashtu është quajtur koronavirus njerëzor 

2019 (HCoV- 19 ose hCoV-19).[16] 

 

 

1.2 Cila është origjina e SARS-COV-2 

 

SARS-CoV-2 është një nga tre korononaviruset së bashku me SARS dhe MERS, me të cilët ndan një 

ngjashmëri të lartë gjenetike në ARN-në prej 30kb. Rezervuari i tij më i përshtatshëm janë lakuriqët 
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e natës. Kafshë të tjera gjithashtu kanë shërbyer si vektorë për kapërcimin e këtyre viruseve në specie 

të tjera duke fituar një potencial për të infektuar këto specie, e gjithashtu edhe njeriun duke shkaktuar 

së fundmi të ashtuquajturën COVID-19. Virusi është i mbështjellë me një perikapsid i cili e bën atë 

të ndjeshëm ndaj alkoolit, ndërsa falë proteinave të tij “spike” që i japin formën e kurorës, është në 

gjendje të njohë receptorin ACE2 (i njëjtë me SARS-CoV-1) dhe të infektojë indet njerëzore. 

SARS-CoV-2 është një virus që i përket familjes Coronaviridae dhe së bashku me SARS CoV-1(i 

2003-shit) dhe MERS, janë të njohur për shkaktimin e një niveli të lartë të sëmundshmërisë. Struktura 

e tij mbështillet me nje membranë te jashtme, e cila infekton qelizat dhe në të njëjtën kohë, pikërisht 

kjo membranë mund të bëjë virusin të ndjeshëm ndaj alkoolit dhe dezinfektuesve të tjerë të përdorur 

kundër viruseve. 

 Analizat fillestare të Institutit të Virologjisë në Ëuhan, treguan se SARS-CoV-2 ka një identitet 96% 

me një koronavirus (RaTG13) të izoluar në kampionët e lakuriqëve Rhinolophus affinis. 

 Peplomerët viralë të proteinave spike, ndërmjetësojnë hyrjen e virusit dhe përmbajnë një zonë lidhëse 

për receptorin ACE2. Në SARS-CoV-2, kjo është identike me atë të një koronavirusi të izoluar nga 

kafsha Pangolin Borneo (Manis javanica – i importuar në mënyrë të paligjshme në provincën e 

Guangdong) e cila fillimisht sugjeroi që infeksioni vinte nga Pangolinët. Sidoqoftë, koronaviruset e 

identifikuar në pangolinë kanë treguar ngjashmëri të përafërt me SARS-CoV-2 por jo aq sa të 

sugjerojnë transmetim të drejtpërdrejtë tek njeriu. 

Taksonomikisht, SARS-CoV-2 është një virus i llojit koronavirus të rëndë të lidhur me sindromën 

akute të frymëmarrjes (SARS-CoV). Vazhdon kërkimi nëse SARS-CoV-2 erdhi direkt nga lakuriqët 

e natës ose indirekt përmes ndonjë mikpritësi të ndërmjetëm. Virusi tregon shumë pakllojshmëri 

gjenetike, duke treguar që ngjarja e përhapjes që prezanton SARS-CoV-2 tek njerëzit ka të ngjarë të 

ketë ndodhur në fund të vitit 2019.[17-21] 

 

 

1.3 COVID-19 

 

Koronavirusi është shfaqur si një kërcënim global për shëndetin për shkak të përhapjes së tij të 

përshpejtuar gjeografike gjatë dy dekadave të fundit. Historikisht, ajo ka shkaktuar dy pandemi: 

sindromën e rëndë akute të frymëmarrjes dhe sindromën e frymëmarrjes në Lindjen e Mesme të 

ndjekur nga COVID-19 i tanishëm që doli nga Kina. 

Koronavirusi i ri SARS-CoV-2 u identifikua si agjenti shkaktar për një seri sëmundjesh atipike të 

frymëmarrjes në Provincën Hubei të Ëuhan, Kinë në dhjetor të vitit 2019. Autoritetet shëndetësore 

me gjasë zbuluan virusin brenda disa javësh nga shfaqja e tij në mesin e popullatës njerëzore në fund 

të vitit 2019.   Më 31 dhjetor 2019, Zyra e Vendit të Kinës e OBSH-së u informua për rastet e 

pneumonisë me etiologji të panjohur (shkak i panjohur) të zbuluara në Qytetin Ëuhan, Provinca Hubei 

të Kinës. 

Më pas virusi u përhap në të gjitha provincat e Kinës dhe në më shumë se 150 vende të tjera në botë. 

Më 30 Janar 2020, SARS-CoV-2 u caktua një Urgjencë e Shëndetit Publik e Shqetësimit 

Ndërkombëtar nga OBSH  dhe u shpall zyrtarisht një pandemi nga Organizata Botërore e 

Shëndetësisë në 11 Mars 2020.[22] 

 

1.3.1 Etiologjia 

 

Analiza e plotë e gjenomit viral zbulon se virusi ndan 88% identitet të sekuencës me dy sindroma të 

rënda akute të frymëmarrjes (SARS) të ngjashme me shkopinjtë, si koronavirusët, por është më larg 

nga sindroma e rëndë akute e koronavirusit (SARS-CoV).[23] Prandaj, ai u quajt përkohësisht 

koronavirus i ri-2019 (SARS-CoV-2). Koronavirusi është një acid ribonukleik i mbështjellur dhe me 
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një tel të vetëm, i quajtur për pamjen e tij si korona diellore për shkak të pikave sipërfaqësore me 

gjatësi 9–12 nm.[24,25,26] .  

Të gjithë CoV-të njerëzorë mund të jenë me origjinë zoonotike dhe lakuriqët e natës ka shumë të 

ngjarë të jenë strehuesit natyralë për të gjithë CoV-të e njohur aktualisht . Gjatë pandemisë SARS në 

2002 dhe 2003, aludimet e para treguan për një origjinë zoonotike të SARS-CoV, me civeta si burim 

i dyshuar. 

Në përgjithësi, habitatet e lakuriqëve të natës janë larg nga zonat e aktivitetit njerëzor dhe virusi 

ndoshta u transmetua tek njerëzit nga një mikpritës tjetër i kafshëve.  

Lidhur me mikpritësin e kafshëve të ndërmjetme të SARS-CoV-2, është raportuar se identiteti i 

sekuencës midis CoVs me origjinë pangoline dhe SARS-CoV-2 është 99%, duke treguar që SARS-

CoV-2 mund të ketë origjinë pangolinë . Shumë studime në Kinë po ndjekin mikpritës të tjerë të 

mundshëm të kafshëve të SARS-CoV-2, i cili është i një rëndësie të madhe për parandalimin dhe 

kontrollin e COVID-19.[26] 

 

1.3.2 Klinika 

 

Fillimi i sëmundjes SARS-CoV-2 ka një periudhë inkubacioni 2 deri 14 ditë para fillimit të 

simptomave. Një studim i udhëhequr nga studiues në Shkollën e Shëndetit Publik Johns Hopkins 

Bloomberg dha një vlerësim prej 5.1 ditësh për periudhën mesatare të inkubacionit të sëmundjes. 

Kjo kohë mesatare nga ekspozimi deri në shfaqjen e simptomave sugjeron që periudha 14-ditore e 

karantinës e rekomanduar nga OBSH dhe organizatat e tjera është e arsyeshme. 

Analiza sugjeron që rreth 97.5% e njerëzve që zhvillojnë simptoma të infeksionit SARS-CoV-2 do ta 

bëjnë këtë brenda 11.5 ditëve nga ekspozimi. Studiuesit vlerësuan se për çdo 10,000 individë të 

karantinuar për 14 ditë, vetëm rreth 101 do të zhvillonin simptoma pasi dalin nga karantina.  

 

Simptomat më të zakonshme të COVID-19 janë: 

• Ethe 

• Temperaturë (deri në 38-38,5 °C ) 

• Kolle e thatë 

• Dhimbje muskujsh 

Simptoma të tjera që janë më pak të zakonshme dhe mund të prekin disa pacientë përfshijnë: 

• Humbja e shijes ose erë 

• Kongjestion i hundës 

• Konjuktivit (i njohur gjithashtu si sy të kuq) 

• Dhimbje të fytit 

• Dhimbje koke 

• Lodhje 

• Të përzier ose të vjella 

• Diarre 

• Të dridhura ose marrje mendsh. 

Simptomat  të rënda të sëmundjes  COVID ‐ 19 përfshijnë: 

• Gulçim 

• Humbja e oreksit 

• Konfuzion 

• Dhimbje të vazhdueshme ose presion në gjoks, 

• Temperaturë e lartë (mbi 38 ° C) 

Simptoma të tjera më pak të zakonshme janë: 
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• Nervozizëm 

• Konfuzion 

• Vetëdija e zvogëluar (ndonjëherë e shoqëruar me kriza) 

• Ankth 

• Depresioni 

• Çrregullime të gjumit [22] 

 

 

1.3.3 Mënyrat e transmetimit 

 

Transmetimi i SARS-CoV-2 ndodh me mekanizmat e mëposhtëm: 

Më shpesh, përhapet nga personi në person midis kontakteve të afërta (rreth 6 metra / 1,8 metra). 

Përhapja nga personi në person mendohet të ndodhë kryesisht përmes spërklave të frymëmarrjes 

të prodhuara kur një person i infektuar kollitet ose teshtin, të ngjashme me mënyrën se si përhapet 

gripi dhe patogjenët e tjerë të frymëmarrjes. Këto spërkla mund të vendosen në gojën, hundën ose 

sytë e njerëzve që janë afër ose mund të depërtojnë në mushkëri.[22] 

Ka mundësi që një person të mund të marrë COVID-19 duke prekur një sipërfaqe ose objekt që 

ka virusin në të dhe pastaj të prekë gojën, hundën ose ndoshta sytë e tyre, por kjo nuk mendohet 

se është mënyra kryesore që përhapet virusi.[27] Ne mënyrë tipike, me shumicën e viruseve të 

frymëmarrjes, njerëzit mendohet se janë më ngjitës kur janë më simptomatikë (më të sëmurët). 

Sidoqoftë, me COVID-19, ka pasur raportime për përhapjen nga një pacient i infektuar 

asimptomatik në një kontakt të ngushtë.[27] Gjithashtu, pacientët mund të mbeten ngjitës deri në 

dy javë pas zhdukjes së simptomave. Sipas Ëölfel dhe bashkëpunëtorëve, megjithëse simptomat 

u zhdukën kryesisht në fund të javës së parë, ARN virale mbeti e identifikueshme në fyt në javën 

e dytë. Mostrat e feceve dhe sputumit mbetën ARN-pozitive për periudha edhe më të gjata, 

përkundër zgjidhjes së plotë të simptomave. 

 Informacione të kufizuara janë në dispozicion në lidhje me COVID-19 gjatë shtatëzënësisë. 

Transmetimi intrauterin ose perinatal nuk është identifikuar. Në dy raporte që përfshinin gjithsej 

18 gra shtatzëna me pneumoni të COVID-19 të dyshuar ose të konfirmuar, nuk kishte asnjë provë 

laboratorike për transmetimin e virusit në neonat. Sidoqoftë, dy raste neonatale të infeksionit janë 

të dokumentuara. Në një rast, diagnoza është bërë në ditën e 17 të jetës pas kontaktit të ngushtë 

me nënën e foshnjës dhe një mami të maternitetit, të cilat të dyja ishin të infektuara me virusin. 

Rasti tjetër u diagnostikua 36 orë pas lindjes, burimi dhe koha e transmetimit në atë rast ishin të 

paqarta 

Në studime të kufizuara për gratë me COVID-19, virusi nuk është zbuluar në qumështin e gjirit; 

megjithatë nuk dihet nëse nënat me COVID-19 mund ta transmetojnë virusin përmes qumështit 

të gjirit. Qumështi i gjirit siguron mbrojtje ndaj shumë sëmundjeve. 

 

 

1.4 Parandalimi i sëmundshmërise 

Për të kontrolluar përhapjen e virusit, njerëzit që dyshohen ose konfirmohen se janë të sëmurë duhet 

të izolohen nga pacientët e tjerë dhe të trajtohen nga punonjësit e shëndetit duke përdorur masa të 

rrepta të kontrollit të infeksionit. Njerëzit të cilët kanë pasur kontakte sociale me individë 

simptomatikë te konfirmuar me infeksion SARS-CoV-2 duhet të ndiqen nga ekipet lokale të kujdesit 

shëndetësor. Rekomandimet standarde të OBSH-së drejtuar publikut te gjerë për të zvogëluar 
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ekspozimin dhe transmetimin e këtij virusi dhe sëmundjeve të tjera respiratore janë si më poshtë, ato 

përfshijnë higjenën e duarve dhe atë respiratore, dhe ushqyerjen e sigurtë: 

• Pastroni duart shpesh duke përdorur produkte me bazë alkooli ose sapun dhe ujë 

• Kur kolliteni dhe teshtini, mbuloni gojën dhe hundën me bërryl ose facolete hidhni facoleten 

menjëherë dhe lani duart 

• Shmangni kontaktin fizik me këdo që ka ethe dhe kollë 

• Nëse keni ethe, kollë dhe vështirësi në frymëmarrje kërkoni trajtim mjekësor menjehere dhe 

ndani historinë me te fundit të udhëtimit me mjekun ose me nje person tjeter te stafit 

shendetesor 

Fig 1.6.1 Rregullat parandaluese ndaj Covid-19 (Ministria e Shendetesise dhe Mbrojtjes 

Sociale) 

 

• Kur vizitoni tregjet në zonat që aktualisht kanë raste të koronavirusit të ri,shmangni kontaktin 

e drejtpërdrejtë me kafshë të gjalla dhe sipërfaqje qe janë ne kontakt me kafshë.Konsumimi i 

produkteve shtazore të papërpunuara ose të pjekura nuk duhet të shmanget.Mishi i 

papërpunuar, qumështi ose organet e kafshëve duhet të trajtohen me kujdes, për të shmangur 

kontaminimin kryq me ushqime të paperpunuara, sipas praktikave të mira të sigurisë 

ushqimore. [22] 

• Vetë-izolim nga persona me simptoma dhe / ose persona që mund të kenë qenë në kontakt me 

persona të infektuar Vetë-izolimi nënkupton shmangjen e situatave ku mund të infektohen 

njerëzit e tjerë. Kjo do të thotë të gjitha situatat kur mund të kontaktoni me të tjerët, siç janë 

eventet sociale, vendi i punës, shkollat, qendrat e kujdesit për fëmijët / parashkollorët, 

universitetet, organizimet fetare, institucionet e kujdesit për të moshuarit dhe qendrat e 

kujdesit shëndetësor, burgjet, eventet sportive, supermarkete , restorante, qendra tregtare dhe 

të gjitha grumbullimet publike.[28]  

 

1.5 Trajtimi medikamentoz 

Disa trajtime eksperimentale janë duke u studiuar në mënyrë aktive në provat klinike.Nuk ka asnjë 

trajtim specifik, efektiv ose kurë për sëmundjen e koronavirusit 2019 (COVID-19). Pavarësisht 

kërkimeve të vazhdueshme, ende nuk ka dëshmi të mjaftueshme me cilësi të lartë për të rekomanduar 

nje trajtim te mirefillte. 
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1.5.1 Lopinavir / Ritonavir 

Lopinavir (LPV) është një ilaç antiretroviral, i cili është shumë specifik për frenimin e enzimës së 

proteazës HIV-1 (virusi i mungesës së imunitetit njerëzor-1). Zakonisht, administrohet bashkë me 

ritonavir (r). Bazuar në rezultatet e administrimit të LPV / r kundër SARS-COV-1, përdorimi i tij për 

trajtimin e SARS-CoV-2 është përfshirë në udhëzimet kineze per trajtimin e  COVID-19. Në terapitë 

antivirale të përmendura, përshkruhet LPV / r, për tu administruar oral si dy kapsula çdo herë, dy herë 

në ditë, duke pasur dozë si Lopinavir: 200mg / ritonavir: 50mg   kapsulë [29,30] 

Një studim i kryer nga Young et al. me 18 pacient  (mashkull: 9, femër: 9) konfirmoi  COVID-19 në 

katër spitale në Singapor zbuloi se për tre në pesë (60%) pacientë që po merrnin terapi me oksigjen, 

nënshtrimi i LPV / r tregoi një zvogëlimi te etheve të trupit dhe oksigjeni shtesë brenda tre ditësh nga 

administrimi. Në mënyrë të ngjashme, brenda dy ditësh administrimi i LPV / r, derdhja e virusit në 

shtupat e hundës pastrohet nga dy në pesë pacientë (40%), ndërsa, dy në pesë (40%) raste të 

konfirmuara të spitalit të COVID-19 që ishin subjekt i LPV / r rezultoi në dështim të frymëmarrjes. 

[31].Më tej u raportua se pacientët nga spitalet e tjera, simptomat klinike të të cilëve nuk u 

përmirësuan për shkak të aplikimit të terapisë me interferon dhe kortikosteroide, u përgjigjën 

pozitivisht ndaj ilaçeve shtesë LPV / r që morën në spitalin e tyre.[32]  

 

1.5.2 Remdesivir 

Remdesivir (GS-5734) është një prodrug antiviral analog i adenozinës i zhvilluar nga Gilead Science 

për të trajtuar shpërthimin (dhjetor 2013 deri janar 2016) të virusit Ebola në Afrikën Perëndimore.  

Përveç trajtimit të pacientëve me virusin Ebola, ai ka veti antivirale me spektër të gjerë kundër 

infeksioneve të ndryshme virale të bazuara në ARN (SARS-CoV & MERS-CoV).[33,34,35] Sipas 

studimeve in vitro dhe in vivo nga Sheahan et al. [36] remdesivir, së bashku me interferon-β, tregoi 

më shumë veti antivirale krahasuar me LPV / r-interferon-β në MERS-CoV. Studime të ndryshme të 

tjera kanë treguar gjithashtu aktivitet antiviral të ngjashëm me atë të remdesivir vetëm ose në 

kombinim me ilaçe të tjerë në trajtimin e SARS & MERS.[37,38] Kohët e fundit, në minjtë e infektuar 

me MERS, fillimi i RDV rezultoi në një ulje të konsiderueshme të ngarkesës virale të mushkërive, 

hemorragji pulmonare dhe humbje peshe.[37] Duke mbajtur parasysh efektivitetin e remdesivir 

kundër SARS-CoV-1 & MERS dhe ngjashmëritë midis SARS-CoV-2 & SARS-CoV-1, në situatën 

aktuale pandemike mund të jetë një kandidat premtues për trajtimin e COVID-19. Prandaj, US-FDA 

ka aprovuar RDV për përdorim në infeksionet COVID-19.  

1.5.3 Klorokinë dhe Hidroksiklorokinë 

Si klorokina ashtu edhe hidroksiklorokina janë barnat antimalarike më të përshkruara që posedojnë 

veti lizosomotropike.  

Kohët e fundit, Gao et al. deklaroi se pacientë të ndryshëm (> 100) administruan klorokinë gjatë 

pranimit në spital treguan ulje të pneumonisë së përkeqësuar, përmirësim të kushteve të mushkërive 

dhe zvogëlimin e ngarkesës virale. Asnjë efekt i rëndë anësor për shkak të përdorimit të klorokinës 

për trajtimin e COVID-19 nuk u vu re te pacientët, siç u përmend më lart.[39] Studimet in vitro kanë 

demonstruar se klorokina kufizon replikimin viral të COVID-19. Sidoqoftë, kërkohen prova të 

mëtejshme klinike për të vlerësuar sigurinë, dozën e përdorimit dhe efikasitetin e klorokinës.[40] 

Hyrja e koronavirusit në qelizë përmes rrugës endolizosomale ) dhe kapaciteti antiviral i spektrit të 

gjerë të klorokinës kundër SARS mund ta bëjë atë një terapi për të trajtuar pacientët me COVID-19 

në mungesë të ndonjë trajtimi tjetër të njohur.  

 

1.5.4 Tocilizumab 

Tocilizumab është një imunosupresant që ka një veprim frenues si në IL-6 të tretshëm ashtu edhe të 
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lidhur në membranë (interleukin-6). IL-6 është përgjegjës për përgjigjet imunologjike dhe 

simptomat në pacientët që vuajnë nga CRS (sindroma e lirimit të citokinës). Në vitin 2010, FDA 

miratoi këtë antitrup monoklonal të humanizuar kundër artritit reumatoid [41]. Përqendrimi i ngritur 

i IL-6 u vu re te pacientët e rëndë me COVID-19 dhe kjo gjendje hiper-inflamatore lidhej me 

vdekshmërinë e lartë në Kinë . Efikasiteti i tocilizumab është vlerësuar në pacientët e rëndë 

COVID-19 të shtruar në spital në Kinë. Temperatura e trupit u normalizua dhe të gjitha 

manifestimet e tjera klinike u përmirësuan në pacientët e rëndë COVID-19 që morën tocilizumab 

(400 mg / ditë) intravenoz pas shtrimit në spital. Nga 21 pacientë që marrin tocilizumab, 19 pacientë 

(90.5%) u lëshuan nga spitali pas një kohe mesatare të shtrimit në spital prej 13.5 ditësh. Këto 

zbulime sugjerojnë përdorimin e tocilizumab si një trajtim efektiv kundër COVID-19.[42] 

Në një studim tjetër, 15 pacientë të konfirmuar SARS-CoV-2 iu nënshtruan agjentit imunoterapeutik 

dmth tocilizumab. Këta pacientë u kategorizuan varësisht nga gjendja e sëmundjes në mesatare (2/15), 

serioze (6/15) dhe kritike (7/15). Një ngritje anormale e IL-6 zvogëlohet në dhjetë pacientë të trajtuar 

me tocilizumab. Sipas autorëve, administrimi i tocilizumab mund të jetë një mundësi efektive për 

trajtimin e pacientëve SARS-CoV-2 që kanë nivele të ngritura të IL-6.[43] Trajtimi me tocilizumab 

rezultoi në përmirësimin e shenjave klinike në pacientët e trajtuar siç janë përmirësimi i 

funksionalitetit të frymëmarrjes dhe ulja e temperaturës së ngritur të trupit. Prandaj, ata sugjerojnë 

përdorimin e tocilizumab për të trajtuar dhe ulur vdekshmërinë e pacientëve të rëndë COVID-19 që 

kanë nivele të larta të IL-6.[83] Rezultatet e analizës me një qelizë kanë theksuar gjithashtu 

efektivitetin e trajtimit të tocilizumab në pacientët me SARS-CoV-2.[44] 

 

1.5.5 Kortikosteroidet 

Kortikosteroidet janë një klasë e hormoneve steroide që përdoren për të zvogëluar përgjigjet 

inflamatore në mushkëri që mund të rezultojnë në ARDS (sindroma e distresit respirator akut). 

Sidoqoftë, efektet anësore të shoqëruara me përdorimin e tyre, të tilla si rreziku i rritur i infeksioneve 

dytësore dhe pastrimi i viraleve të vonshme, mund të tejkalojnë këtë përfitim. Literatura tregon prova 

të paqëndrueshme në lidhje me përdorimin e kortikosteroideve kundër SARS. Disa hetues nuk 

rekomandojnë kortikosteroide pasi përdorimi i tyre ka raportuar ose nuk ka efekt pozitiv ose madje 

edhe një efekt të dëmshëm në disa raste, ndërsa një studim ka raportuar gjithashtu vdekshmëri të 

zvogëluar në një pacient kritik.[45] Nga ana tjetër, trajtimi me kortikosteroide (metilprednizolon) 

mund të jetë i dobishëm për pacientët në të cilët zhvillohet ARDS pasi u vu re rrezik i zvogëluar i 

vdekshmërisë në grupin e trajtuar.[46] 

Sipas udhëzimeve kineze COVID-19 për diagnozën dhe trajtimin, metilprednisoloni (1 deri 2 mg /kg 

− 1 ditë ), një kortikosteroid, lejohet të përdoret për 3-5 ditë në trajtimin e pacientëve në të cilët është 

zhvilluar ARDS. Ata gjithashtu sugjeruan në këto udhëzime që një dozë e lartë e këtij kortikosteroidi 

mund të çojë në pastrimin e vonuar të virusit. Duke pasur parasysh përfitimet dhe bashkëpunëtorët e 

rrezikut me përdorimin e këtij kortikosteroidi, Shoqata Korale e Kinës rekomandoi dozën e saj si 

≤0,5–1 mg për kg B.Ë. në bazë ditore jo më shumë se shtatë ditë.[47] Deri më tani, dhjetë gjykime të 

regjistruara kanë për qëllim vlerësimin e sigurisë dhe efektivitetit të llojeve të ndryshme të 

kortikosteroideve kundër COVID-19. Siç u përmend më herët, literatura përmban rezultate të 

ndryshme në lidhje me përdorimin e kortikosteroideve kundër koronavirusëve. Prandaj, rezultatet e 

provave të kontrollit të rastësishëm priten me padurim për të sqaruar përdorimin e tyre me pacientët 

COVID-19. 

 

1.5.6 Terapia plazmatike konvaleshente 

Terapia plazmatike rikuperuese përfshin transferimin e plazmës nga pacientët e rikuperuar të një 

sëmundjeje tek pacientët aktualisht të infektuar. Qasja themelore prapa kësaj terapie është që 
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antitrupat e pranishëm në pacientët e rikuperimit mund të jenë të dobishëm kundër virusit dhe në 

forcimin e sistemit imunitar të lindur.[48] Gjetjet e mëparshme në lidhje me përdorimin e plazmës 

rikuperuese në pacientët pneumatikë të prekur nga SARS- & MERS kanë zbuluar një shkallë të 

zvogëluar të vdekshmërisë.[49,50] Një vlerësim klinik vigjilent mund të përcaktojë efektivitetin e 

kësaj imunoterapie pasive në zvogëlimin e përkeqësimit dhe shkallës së vdekshmërisë së pacientëve 

me COVID-19.[51]  

Sipas udhëzimeve të lëshuara nga Komisioni Kombëtar Shëndetësor Kinez në lidhje me trajtimin e 

pacientëve me COVID-19, përdorimi i terapisë plazmatike rikuperuese lejohet te pacientët kritikë dhe 

të sëmurë rëndë. Në mënyrë të ngjashme, FDA gjithashtu ka lëshuar udhëzime në lidhje me 

përdorimin e rekomanduar të plazmës rikuperuese për të trajtuar pacientët me COVID-19 nën akses 

të zgjeruar.[52,53] Efektiviteti i terapisë plazmatike të administruar rikuperuese është vlerësuar 

gjithashtu në një studim përshkrues që përfshin gjashtë pacientë të konfirmuar SARS-CoV-19. Asnjë 

efekt i konsiderueshëm anësor nuk u vu re në të katër pacientët me COVID-19 të transfuzuar me 

plazmë rikuperuese të përputhshme me antitrupaVëzhgimet nga ky studim specifikojnë rolin efektiv 

të terapisë plazmatike të antitrupave kundër COVID-19.[54,55] 

 

1.6 Vaksinat anti-covid 

Me përhapjen e Covid-19 si një pandemi botërore  firmat farmaceutike u vunë në lëvizje për zbulimin 

e një  vaksine sa më efikase kundër Covid-19.  

1.6.1 Pfizer-BioNTech 

Vaksina Pfizer – BioNTech COVID-19, e njohur edhe si Comirnaty, [56] është një vaksinë mRNA e 

prodhuar nga kompania gjermane BioNTech dhe kompania amerikane Pfizer. 

Më 11 Dhjetor 2020, Vaksina Pfizer-BioNTech COVID-19 ishte kompania e parë që mori aprovimin 

nga EMA(European Medicines Agency) për të filluar vaksinimin në popullatë, e bazuar në të dhënat 

e sigurisë dhe efektivitetit nga një provë klinike e rastësishme, e kontrolluar, e verbuar e vazhdueshme 

e mijëra individëve.[57,58] 

• Kush mund ta marrë vaksinën? 

-Vaksina është gjetur të jetë e sigurt dhe efektive për njerëzit me gjëndje të ndryshme që lidhen me 

rritjen e rrezikut të sëmundjeve të rënda. 

Kjo përfshin hipertensionin, diabetin, astmën, sëmundjet pulmonare, të mëlçisë ose veshkave, si dhe 

infeksionet kronike që janë të qëndrueshme dhe të kontrolluara. 

-Kërkohen studime të mëtejshme për ndikimet tek personat e dëmtuar nga imuniteti. Rekomandimi i 

përkohshëm është që personat e dëmtuar nga imuniteti të cilët janë pjesë e një grupi të rekomanduar 

për vaksinim mund të vaksinohen, edhe pse kur është e mundur, jo para marrjes së informacionit dhe 

këshillimit. 

-Personat që jetojnë me HIV janë në rrezik më të lartë për sëmundje të rëndë COVID-19. Ekzistojnë 

të dhëna të kufizuara të sigurisë për personat e infektuar me HIV me sëmundje të kontrolluar mirë 

nga provat klinike. Marrësit e njohur të vaksinave HIV-pozitive duhet të informohen dhe kur është e 

mundur të këshillohen në lidhje me të dhënat në dispozicion. 

-Vaksinimi mund t'u ofrohet njerëzve që kanë pasur COVID-19 në të kaluarën. Por duke pasur 

parasysh furnizimin e kufizuar të vaksinave, individët mund të dëshirojnë të shtyjnë vaksinimin e tyre 

COVID-19 deri në 6 muaj nga koha e infeksionit SARS-CoV-2. 

-Efektiviteti i vaksinës pritet të jetë i ngjashëm në gratë me gji si në të rriturit e tjerë. OBSH 

rekomandon përdorimin e vaksinës tek gratë në gji si në të rriturit e tjerë. OBSH nuk rekomandon 

ndërprerjen e dhënies së gjirit për shkak të vaksinimit. 

• Kush nuk duhet të marrë vaksinën? 

-Njerëzit me një histori të reaksioneve të rënda alergjike ndaj çdo përbërësi të vaksinës nuk duhet ta 

marrin atë. 
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-Aktualisht nuk ka të dhëna për efikasitetin ose sigurinë për fëmijët nën moshën 12 vjeç. Derisa të 

jenë të disponueshme të dhëna të tilla, individët nën moshën 12 vjeç nuk duhet të vaksinohen në 

mënyrë rutinore. 

 

• A duhet të vaksinohen gratë shtatzëna? 

OBSH rekomandon përdorimin e vaksinës COVID-19 tek gratë shtatzëna kur përfitimet e vaksinimit 

për gruan shtatzënë tejkalojnë rreziqet e mundshme. Për të ndihmuar gratë shtatzëna të bëjnë këtë 

vlerësim, atyre duhet t'u sigurohet informacion në lidhje me rreziqet e COVID-19 në shtatzëni, 

përfitimet e mundshme të vaksinimit në kontekstin epidemiologjik lokal dhe kufizimet aktuale të të 

dhënave të sigurisë tek gratë shtatzëna. OBSH nuk rekomandon testimin e shtatzënisë para 

vaksinimit. OBSH nuk rekomandon shtyrjen e shtatzënisë ose ndërprerjen e shtatzënisë për shkak të 

vaksinimit. 

 

• Cila është doza e rekomanduar? 

Një efekt mbrojtës fillon të zhvillohet 12 ditë pas dozës së parë, por mbrojtja e plotë kërkon dy doza 

të cilat OBSH rekomandon të administrohen me një interval prej 21 deri në 28 ditë. Kërkohen kërkime 

shtesë për të kuptuar mbrojtjen e mundshme afatgjatë pas një doze të vetme. Aktualisht rekomandohet 

që i njëjti produkt të përdoret për të dyja dozat. 

Studimet kanë treguar një ndikim të lartë në shëndetin publik ku intervali ka qenë më i gjatë se ai i 

rekomanduar nga EUL. Prandaj, vendet që përballen me një incidencë të lartë të COVID-19 të 

kombinuar me kufizime të rënda të furnizimit me vaksina mund të konsiderojnë shtyrjen e dozës së 

dytë deri në 12 javë në mënyrë që të arrihet një mbulim më i lartë i dozës së parë në popullatat me 

përparësi të lartë. 

• Sa efikase është vaksina? 

Vaksina Pfizer BioNTech kundër COVID-19 ka një efikasitet prej 95% kundër infeksionit 

simptomatik SARS-CoV-2. 

 

1.6.2 Johnosn&Johnson 

Vaksina Janssen COVID-19 ose vaksina Johnson & Johnson COVID-19 është një vaksinë COVID-

19 e zhvilluar nga Janssen Vaccines në Leiden, Holandë, [56] dhe kompania e saj mëmë belge Janssen 

Pharmaceuticals, filial i kompanisë amerikane Johnson & Johnson. 

• Kush mund ta marrë vaksinën? 

Vaksina J & J/Janssen COVID-19 rekomandohet për njerëzit 18 vjeç e lart. 

 
Kush nuk duhet të marrë vaksinën? 

-Personat të cilët kane pasur reaksion alergjik ndaj ndonjë përbërësi të ikonës së jashtme në 

Vaksinën J & J/Janssen COVID-19 (siç është polisorbati), nuk duhet të marrin J & J/ Vaksina 

Janssen COVID-19. 

-Gratë më të reja se 50 vjec duhe  të jenë vecanërisht të vetëdijshme për rrezikun e rrallë të 

mpiksjes së gjakut me trombocite të ulëta pas vaksninimt. Ka vaksina të tjera COVID-19 në 

dispozicion për të cilat ky rrezik nuk është parë. 

• Cila është doza e rekomanduar? 

Johnson&Johnsons është vaksinë e cila jepet në një dozë të vetme me injeksion intramuskular në 

muskulin deltoid. 

• Sa efikase është vaksina? 

Sipas studimeve të bëra vaksina u tregua se ishte 85% mbrojtëse kundër sëmundjeve të rënda, pa 

dallime në tetë vendet ose tre rajone në studim. 
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1.6.3 Astra-Zeneca 

Vaksina Oxford – AstraZeneca COVID-19, e shitur nën emrat e markave Vaxzevria  dhe Covishield, 

[61] është një vaksinë vektoriale virale e prodhuar nga Universiteti Britanik i Oksfordit, kompania 

Britano-Suedeze AstraZeneca, dhe Koalicioni për Inovacionet e Gatishmërisë Epidemike. 

• Kush mund ta marrë vaksinën? 

-Vaksinimi rekomandohet për personat me sëmundje shoqëruese të cilat janë identifikuar si rritje të 

rrezikut nga COVID-19 i rëndë, përfshirë obezitetin, sëmundjet kardiovaskulare, sëmundjet e 

frymëmarrjes dhe diabetin. 

-Megjithëse kërkohen studime të mëtejshme për personat që jetojnë me HIV ose kushte autoimune 

ose që janë të imunokompromentuar, njerëzit në këtë kategori që janë pjesë e një grupi të rekomanduar 

për vaksinim mund të vaksinohen pas marrjes së informacionit dhe këshillimit. 

-Vaksinimi mund t'u ofrohet njerëzve që kanë pasur COVID-19 në të kaluarën. Por individët mund të 

dëshirojnë të shtyjnë vaksinimin e tyre COVID-19 deri në gjashtë muaj nga koha e infeksionit SARS-

CoV-2, për të lejuar të tjerët që mund të kenë nevojë për vaksinën më urgjentisht të shkojnë së pari. 

-Vaksinimi mund t'u ofrohet grave që ushqejnë me gji nëse ato janë pjesë e një grupi të caktuar me 

përparësi për vaksinimin. OBSH nuk rekomandon ndërprerjen e dhënies së gjirit pas vaksinimit. 

 

• Kush nuk duhet të marrë vaksinën? 

-Njerëzit me një histori të reaksioneve të rënda alergjike ndaj çdo përbërësi të vaksinës nuk duhet ta 

marrin atë. 

-Vaksina nuk rekomandohet për personat nën moshën 18 vjeç në pritje të rezultateve të studimeve të 

mëtejshme. 

 

• A duhet të vaksinohen gratë shtatzëna? 

Ndërsa shtatzënia i vë gratë në rrezik më të lartë nga COVID-19 i rëndë, shumë pak të dhëna janë në 

dispozicion për të vlerësuar sigurinë e vaksinave në shtatzëni. 

Gratë shtatzëna mund të marrin vaksinën nëse përfitimi i vaksinimit të një gruaje shtatzënë tejkalon 

rreziqet e mundshme të vaksinës. 

Për këtë arsye, gratë shtatzëna në rrezik të lartë të ekspozimit ndaj SARS-CoV-2 (p.sh. punonjësit e 

shëndetit) ose që kanë sëmundje shoqëruese që shtojnë rrezikun e sëmundjeve të rënda, mund të 

vaksinohen në konsultim me ofruesin e tyre të kujdesit shëndetësor. 

 

• Cila është doza e rekomanduar? 

Doza e rekomanduar është dy doza të dhëna në mënyrë intramuskulare (0.5 ml secila) me një interval 

prej 8 deri në 12 javë.Kërkohen kërkime shtesë për të kuptuar mbrojtjen e mundshme afatgjatë pas 

një doze të vetme. 

• Sa efikase është vaksina? 

 Vaksina AZD1222 kundër COVID-19 ka një efikasitet prej 63.09% kundër infeksionit simptomatik 

SARS-CoV-2. 

 Intervale më të gjata të dozave brenda intervalit 8 deri në 12 javë shoqërohen me efikasitet më të 

madh të vaksinës. 

 

1.6.4 Sinovac 

CoronaVac është një vaksinë virusi e çaktivizuar e prodhuar nga kompania kineze Sinovac 

Biotech.Malajzia do të ndalojë përdorimin e CoronaVac pasi të jetë dorëzuar kontrata e saj ekzistuese 

për 12 milion doza. 3 milion doza shtesë do të mbaheshin si magazinë për ata që ishin alergjikë ndaj 

vaksinave të tjera.[58] 

• Kush mund ta marrë vaksinën? 

-Vaksinimi rekomandohet për personat me sëmundje shoqëruese të cilat janë identifikuar si rritje të 

rrezikut nga COVID-19 i rëndë, përfshirë obezitetin, sëmundjet kardiovaskulare dhe sëmundjet e 
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frymëmarrjes. 

-Vaksina mund t'u ofrohet njerëzve që kanë pasur COVID-19 në të kaluarën. Të dhënat në dispozicion 

tregojnë se riinfeksioni simptomatik nuk ka gjasa te këta persona deri në 6 muaj pas infeksionit 

natyror. Si pasojë, ata mund të zgjedhin të vonojnë vaksinimin deri në fund të kësaj periudhe, 

veçanërisht kur furnizimi me vaksina është i kufizuar. Në mjedise ku variantet e shqetësimeve me 

dëshmi të ikjes imunitare po qarkullojnë imunizimi i hershëm pas infeksionit mund të jetë i 

këshillueshëm. 

-Efektiviteti i vaksinës pritet të jetë i ngjashëm në gratë me gji si në të rriturit e tjerë. OBSH 

rekomandon përdorimin e vaksinës COVID-19 Sinovac-CoronaVac tek gratë në gji si në të rriturit e 

tjerë. OBSH nuk rekomandon ndërprerjen e dhënies së gjirit pas vaksinimit. 

-Personat që jetojnë me virusin e mungesës së imunitetit njerëzor (HIV) ose të cilët janë të 

kompromentuar me imunitet janë në rrezik më të lartë të sëmundjes së rëndë COVID-19. Persona të 

tillë nuk u përfshinë në provat klinike që informojnë rishikimin e SAGE, por duke pasur parasysh që 

kjo është një vaksinë që nuk përsëritet, personat që jetojnë me HIV ose që janë të kompromentuar me 

imunitet dhe pjesë e grupit të rekomanduar për vaksinim mund të vaksinohen. Informacioni dhe 

këshillimi, kudo që të jetë e mundur, duhet të sigurohen për të informuar vlerësimin individual të 

përfitimit dhe rrezikut. 

• Kush nuk duhet të marrë vaksinën? 

-Vaksina nuk rekomandohet për personat nën moshën 18 vjeç, në pritje të rezultateve të studimit të 

mëtejshëm në atë grupmoshë 

-Individët me një histori të anafilaksisë ndaj çdo përbërësi të vaksinës nuk duhet ta marrin atë. 

-Personat me COVID-19 të konfirmuar me PCR akut nuk duhet të vaksinohen derisa të shërohen nga 

sëmundja akute dhe të jenë plotësuar kriteret për t'i dhënë fund izolimit. 

-Çdokush me temperaturë trupore mbi 38.5 ° C duhet të shtyjë vaksinimin derisa të mos ketë më ethe. 

 

• A duhet të vaksinohen gratë shtatzëna? 

Të dhënat e disponueshme për vaksinën Sinovac-CoronaVac (COVID-19) në gratë shtatzëna janë të 

pamjaftueshme për të vlerësuar efektivitetin e vaksinës ose rreziqet e mundshme të lidhura me 

vaksinën gjatë shtatëzanisë. Sidoqoftë, kjo vaksinë është një vaksinë e çaktivizuar me një ndihmës që 

përdoret zakonisht në shumë vaksina të tjera me një profil të dokumentuar mirë të sigurisë, të tilla si 

vaksinat e Hepatitit B dhe Tetanusit, përfshirë në gratë shtatzëna. Prandaj, efektiviteti i vaksinës 

Sinovac-CoronaVac (COVID-19) tek gratë shtatzëna pritet të jetë i krahasueshëm me atë të vërejtur 

në gratë jo shtatzëna të moshës së ngjashme. Studime të mëtejshme pritet të vlerësojnë sigurinë dhe 

imunogjenitetin tek gratë shtatzëna. 

Në ndërkohë, OBSH rekomandon përdorimin e vaksinës Sinovac-CoronaVac (COVID-19) tek gratë 

shtatzëna kur përfitimet e vaksinimit për gruan shtatzënë tejkalojnë rreziqet e mundshme. Për të 

ndihmuar gratë shtatzëna të bëjnë këtë vlerësim, atyre duhet t'u sigurohet informacion në lidhje me 

rreziqet e COVID-19 në shtatzëni; përfitimet e mundshme të vaksinimit në kontekstin epidemiologjik 

lokal; dhe kufizimet aktuale të të dhënave të sigurisë tek gratë shtatzëna. OBSH nuk rekomandon 

testimin e shtatzënisë para vaksinimit. OBSH nuk rekomandon shtyrjen e shtatzënisë ose marrjen 

parasysh të ndërprerjes së shtatzënisë për shkak të vaksinimit. 

• Cila është doza e rekomanduar? 

 SAGE rekomandon përdorimin e vaksinës Sinovac-CoronaVac si 2 doza (0.5 ml) të dhëna në mënyrë 

intramuskulare. OBSH rekomandon një interval prej 2-4 javësh midis dozës së parë dhe të dytë. 

Rekomandohet që të gjithë individët e vaksinuar të marrin dy doza. 

Nëse doza e dytë administrohet më pak se 2 javë pas së parës, doza nuk ka nevojë të përsëritet. Nëse 

administrimi i dozës së dytë vonohet përtej 4 javëve, duhet të jepet në rastin më të parë të mundshëm. 

• Sa efikase është vaksina? 

 Një studim i madh i fazës 3 në Brazil tregoi se dy doza, të administruara në një interval prej 14 ditësh, 

kishin një efikasitet prej 51% kundër infeksionit simptomatik SARS-CoV-2, 100% kundër COVID-
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19 të rëndë dhe 100% kundër shtrimit në spital duke filluar nga 14 ditë pas marrjes së dozës së dytë. 

 

1.6.5 Sputnik V 

Vaksina Sputnik V COVID-19 është një vaksinë vektore virale [59] e prodhuar nga Instituti Kërkimor 

i Epidemiologjisë dhe Mikrobiologjisë Gamaleya Ruse. 

Vaksina ruse Sputnik V COVID-19 (Gam-COVID-Vac) tregohet për të ndërtuar imunitet ndaj SARS-

CoV-2, i cili shkakton sëmundjen COVID-19. Sputnik V është në dispozicion në një formë të 

liofilizuar (të thatë) të vaksinës që lehtëson ndjeshëm logjistikën e shpërndarjes së saj në tregjet 

ndërkombëtare për shkak të kërkesave të thjeshtuara për temperaturën e ruajtjes (+ 2 - 8 gradë 

Celsius). 

• Kush nuk duhet të marrë vaksinën? 

-Nuk dihet nëse Sputnik V ekskretohet në qumështin e gjirit keshtu qe duhet të shmanget. 

-Nuk dihet nëse individët me reagim imunitar të dëmtuar, përfshirë individët që marrin terapi 

imunosupresante, do të marrin të njëjtën përgjigje si individët imunokompetentë ndaj regjimit të 

vaksinës,ndaj vaksinimi te keta individe duhet te shmanget.. 

 

• A duhet të vaksinohen gratë shtatzëna? 

Ekziston një përvojë e kufizuar në përdorimin e vaksinimeve Sputnik V tek gratë shtatzëna, kështu 

që duhet të shmanget. 

 

• Sa efikase është vaksina? 

Vaksina Sputnik V ka nje efikasitet  91.6%,  kunder infeksionit simptomatik Sars-Cov-2. 

 

1.7 Efektet anesore te vaksinave  

Është normale që pas një vaksine trupi të reagojë: Për shembull rreth vendit të gjilpërës mund të ketë 

skuqje, enjtje apo dhimbje. Edhe lodhja, rritja e temperaturës, dhimbjet e gjymtyrëve apo të kokës 

nuk janë të pazakonta në tre ditët e para pas vaksinimit. 

Këto reagime normale zakonisht janë të dobta dhe nuk ndjehen më pas disa ditësh. Ato tregojnë, se 

vaksina po jep efektin e saj, sistemi imunitar i trupit reagon dhe trupi vetë krijon antitrupat mbrojtës 

përmes infektimit "të supozuar" nga vaksinimi. Këto reagime tipike janë raportuar edhe pas futjes në 

përdorim të vaksinës së BioNTech Pfizer,Johnson&Johnsons, Astra Zeneca dhe -vaksinës ruse 

Sputnik V. 

Sipas CDC (Centers for Disease Control and Prevention) disa nga efektet anësore të mundshme të 

vaksinave anti-Covid janë: 

-Në vendin ku kryhet injektimi mund të ketë 

• Dhimbje 

• Skuqje 

• Ënjtje 

-Mund të ketë gjithashtu edhe  

• Lodhje 

• Dhimbje koke 

• Dhimbje të muskujve 

• Të dridhura 
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• Ethe 

• Nauze 

Këto efekte anësore ndodhin brenda një ose dy ditëve nga marrja e vaksinës. Ato janë shenja n që 

trupi jone po aktivizohet per te ndertuar mbrojtje. 

 

2.Metodologjia e punimit 

 
 Qëllimi i ketijë punimi është vlerësimi i efekteve anësore të vaksinave në popullatën e vendit tonë, 

në grupmosha të ndryshme. 

 

2.1 Objektivat e punimit 

• Shqyrtimi i literaturës bashkohore  për informacione rreth COVID-19 

• Shpërndarja e pyetësorit dhe mbledhja e të dhënave  

• Të përcaktojmë nivelin e informimit dhe pranimit të vaksinimit në popullatën e marrë në 

studim 

• Të percaktojmë dhe analizojmë efektet anësore të vaksinave  

• Të vlerësojmë efikasitetin e vaksinave 

 

2.2 Mostra e marrë në studim 

Duke qënë se ky studim ka për qëllim vlerësimin e efekteve anësore të vaksinave në vendin 

tonë,atëherë janë marrë në studim individë të qyteteve të ndryshme ,por kryesisht individët e qytetit 

të Vlorës dhe Tiranës kanë qënë të gatshëm të bashkëpunojnë. Gjithesejë janë intervistuar 350 

individë të grupmoshave 18-70 vjec. 

 

2.3 Instrumenti i përdorur për mbledhjen e të dhënave 

Instrumenti i përdorur për mbledhjen e të dhënave është një pyetësor i vetëadminstruar nëpërmjet 

platformës elektronike google form. Pyetësori ështeë i përbërë nga 25 pyetje të organizuara  në 3 

seksione. 

-Në seksionin e I bëjnë pjesë 12 pyetje ku përfshihen karaktriestikat  socio-demografike. 

-Në seksionin e II bëjnë pjesë 3 pyetje në lidhje me njohuritë mbi vaksinën Covid-19. 

-Në seksionin e III bëjnë pjesë 10 pyetje në lidhje me qëndrimet ndaj vaksinave. 

 

2.4 Përpunimi i të dhënave 

Analiza statistikore përfshiu llogaritjen e frekuencave dhe përqindjeve. Gjithashtu u llogarit 

mesatarja.  

 

2.5 Kufizime të punimit 

- Një ndër kufizimet e punimit ishte: Nuk mund të merreshin në studim individët e pavaksinuar 

 

2.6 Hipoteza e punimit 

Hipoteza 1-Pjesa më e madhe e popullsisë preferon  të vaksinohet me vaksinën Pfizer. 

Hipoteza 2-Temperatura është shenja klinike më e zakonshme pas vaksinimit 
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3.Rezultatet 
Në këtë pjesë të punimit janëë realizuar të gjitha të dhënat e grumbulluara nga realizimi i 

pyetësorëve 

 

 

 3.1 Analizimi i karakteristikave socio-demografike. 

 

• Në tabelën e mëposhtme 350 individët e anketuar u përkasin qyteteve: 

-Pjesa më e madhe e popullsisë së anketuar ,183 individë(52%) ka qënë në qytetin e Vlorës. 

-Ndiqet nga kryeqyteti Tirana me 100 individë (29%). 

-22 individë (6%) që kanë marrë pjesë në studim janë banorë të Fierit. 

-Nga Elbasani kanë marrë pjesë 17 individë (5%). 

-Nga Saranda kanë marrë pjesë 8 individë (2%). 

-Në qytetet Durrës dhe Kavajë kanë marreë pjeseë nga 14 individë (4%). 

-Dhe nga qyteti i Korcës janë përfshirë 6 individë (2%) 

 

Qyteti Frekuenca Përqindja 

Vlorë 183 52% 

Tiranë 100 29% 

Fier 22 6% 

Elbasan 17 5% 

Sarandë 8 2% 

Durrës 7 2% 

Kavajë 7 2% 

Korcë 6 2% 

Total  350 100% 

 

Tabela 1 Numri i individëve të anketuar sipas qyteteve 

 

 

 
Grafiku 1 Numri i individëve të anketuar sipas qyteteve 

  

• Gjinia e individëve të anketuar 

Më poshtë është paraqitur numerikisht dhe grafikisht gjinia e individëve të anketuar. 
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187 (53%) individë janë gjinia femërore dhe 163 (47%) janë gjinia mashkullore. 

 

Gjinia Frekuenca  Përqindja  

Femër  187 53% 

Mashkull  163 47% 

total  350 100% 

Tabela 2 Gjinia e individëve të anketuar 

• Mosha e individëve te përfshirë në studim 

Sipas rekomandimeve  të cilat i kam përmendur edhe në literaturen më sipër vaksinat nuk 

rekomandohen për moshat nën 18-vjec. Popullata e marrë në studim përfshin moshat mbi 18 vjec. 

 

Mosha e popullatës së 

anketuar 

Frekuenca  Përqindja  

18-30 vjec 92 26.3% 

31-40 vjec 55 15.7% 

41-50 vjec 76 21.7% 

51-60 vjec 66 18.8% 

Mbi 60 vjec 61 17.5% 

Total  350 100% 

Tabela 3 Mosha e popullatës së anketuar 

 

 

 
Grafiku 2 Mosha e popullatës së anketuar 

 

• Niveli socio-ekonomik 

Përsa i përket nivelit socio-ekonomik popullata e anketuar ka shprehur se 

-13.1% (46 individë) e popullatës ka nivel të ulët socio-ekomomik. 

-Pjesa më e madhe e popullsisë së marrë në studim 67.1% (235 individë) kanë nivel mesatar socio-

ekonomik 

-Dhe 16.7% (69 individë) janë me nivel te lartë socio-ekonomik. 

 

Niveli socio-ekonomik Frekuenca  Përqindja  

I ulët 46 13.1% 

I mesëm  235 67.1% 
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I lartë 69 16.7% 

Total  100 100% 

Tabela 4 Niveli socio-ekonomik i popullatës së anketuar   

 

 

 
Grafiku 3 Niveli socio-ekonomik i popullatës së anketuar   

 

• A vuajnë individët e marrë në studim nga sëmundje kronike? 

Nga të dhënat e pyetësorit janë vlerësuar se 112 (32%) individë vuajnë nga sëmundje kronike dhe 

238 (68%) nuk vuajnë nga sëmundje kronike. 

 

 

 

A vuajnë nga sëmundje 

kronike? 

Frekuenca  Përqindja  

Po 112 32% 

Jo  238 68% 

Total  350 100% 

Tabela 5 Të sëmurët dhe jo të sëmurët kronik  

 

• Sektori i punësimit 

 

 

 

Sektori i punësimit Frekuenca  Përqindja  

Publik  129 36.9% 

Privat  74 21.1% 

I/E vetëpunësuar 76 21.7% 

Pensionist  48 13.1% 

Student  7 2% 

I/E  papunë 16 4.6^ 

Total  350 100% 

Tabela 6 Sektorët e punësimit për popullatën e marrë në studim 

 

0

50

100

150

200

250

NIVELI SOCIO-
EKONOMIK

I ULËT I MESËM I LARTË

I ulët; 46

I mesëm; 235

I lartë; 69



 

 

25 

 

 

 

 

 
 

Grafiku 4 Sektorët e punësimit për popullatën e marrë në studim 

 

 

 

• A është profili juaj në fushën e shëndetit? 

-Në bazë të përgjigjeve të individëve të anketuar rezultatet e pyetësorit tregojnë se 251 individë pra 

71.7% e popullatës nuk janë të punësuar në shëndetësi dhe 99 individë,28.3% e popullatës së marrë 

në studim është e punësuar në shëndetësi. 

• A jeni infektuar me COVID-19? 

-Ne 350 indivdët e anketuar rezultuan se 223 (63.7%) janë infektuar me Covid-19 dhe vetëm 127 

(36.3%) nuk janë infektuar me Covid-19. 

• A jeni vaksinuar për gripin sezonal 2021? 

-222 (63.4%) individët e anketuar nuk janë vaksinuar për gripin sezonal 2021. 

-128 (36.6%) nga individët e anketaur janë vaksinuar për gripin sezonal 2021. 

• A i keni bërë të gjithë vaksinat e kërkuara nga kalendari i vaksinimit. 

-Duke analizuar përgjigjet e marra nga plotësimi i pyetësorëve rezultuan se 188 (54.2%) e 

individëve të anketuar i kanë bërë të gjitha vaksinat që përmban kalendari i vaksinimit,75 (21.6%) e 

individëve të anketuar nuk i kanë bërë të gjitha vaksinat që përmban kalendari i vaksinimit,dhe 84 

(24.2%) e individëve të anketuar nuk e dinin nëse i kishin bërë apo jo të gjitha vaksinat e kalendarit 

të vaksinimit. 

 

• Në grafikun e mëposhtëm,në bazë të rezultateve të marra nga studimi  paraqiten të dhënat e 

individëve të anketuar për pyetjete e mëposhtme 

-A janë në favor të bërjes së vaksinës? 

Aspak-10% e popullatës 

Pak-8.7% e popullatës 

Mesatarisht-54.5% e popullatës 

Shumë-18.8% e popullatës 

Shumë fare-8% e popullatës 

-A janë skeptik në përgjitheësi ndaj vaksinave? 

Aspak-17.7% e popullatës 
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Pak-21.3% e popullatës 

Mesatarisht-44.3% e popullatës 

Shumë-12.2% e popullatës 

Shumë fare-4.5% e popullatës 

-A janë kundër vaksinave? 

Aspak-41.1% e popullatës 

Pak-13.1% e popullatës 

Mesatarisht-32.5% e popullatës 

Shumë-10% e popullatës 

Shumë fare-3.4 % e popullatës 

-A ndihmojnë vaksinat në eleminimin e sëmundjeve? 

Aspak-4% e popullatës 

Pak-6.3% e popullatës 

Mesatarisht-55.1% e popullatës 

Shumë-24.8% e popullatës 

Shumë fare-10% e popullatës 

 

 
Grafiku 5 Të dhënat për pohimet e mësipërme  

 

 

3.2 Analizimi i të dhënave në lidhje me njohuritë mbi vaksinën Covid-19 

 

• Sa i informuar mendoni se jeni rreth vaksinës? 

Në 350 individët e anketuar është vënë re se: 

-48 individë (14%) nuk është aspak e informuar rreth vaksinës 

-127 individë (36%) janë pak të informuar rreth vaksinës 

-127 individë (36%) janë mesatarisht të informuar rreth vaksinës 

-36 indivdë (10%) janë shumë të informuar rreth vaksniës 

-Dhe 13 individë (4%) jane shumë fare të informuar rreth vaksinës   

 

35

62

144

14
31

75

46

22

191

155

114

193

66

43
35

87

28
16 12

35

0

50

100

150

200

250

Jam në favor të bërjes së
vaksinës

Jam skeptik në përgjithësi
ndaj vaksinave

Jam kundër vaksinave Vaksinat ndihmojnë në
eleminimin e sëmundjeve

Aspak Pak Mesatarisht Shumë Shumë fare



 

 

27 

 

 
Grafiku 6 Sa te informuar janë rreth vaksinës? 

 

• Burimet e marrjes së informacionit për vaksinën 

Më poshtë janë paraqitur disa nga burimet kryesore të marrjes së informacionit rreth vaksinës nga 

popullata e anketuar. 
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Grafiku 7 Burimet e marrjes së informacionit për vaksinën 

 

• Në grafikë janë paraqitur rezultatet e marra nga 350 individët e anketuar për pohimet 

e mëposhtme: 

 

 

 
 

Grafiku 8 Të dhënat njohurive  të popullatës së anketuar mbi vaksinën  

 

 

-është një vaksinë e sigurtë dhe pa efekte anësore:                     

 Aspak dakort-32 individë(9.1% ) 

Jo dakort-28 individë(8%)  

I pavendosur-168 individë(48%)  

Dakort-108 individë(30.8%)  

Plotësisht dakort-15 individë(4.3%)  

 

              

   

 

 Tabela 7 Njohuritë mbi vaksinën 
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-është një vaksinë efektive  të mbron nga Covid-19:         

Aspak dakort-25 individë(7.1%)  

Jo dakort-24 individë(6.9%) 

I pavendosur-164 individë(46.8%)  

Dakort-121 individë(34.6%) 

Plotësisht dakort-17 individë(4.8%) 

 

                                                                           

                                                                                                Tabela 8   Njohuritë mbi vaksinën                                

 

 

-Përfitimet e vaksinës Covid-19 janë më të mëdha                

se efektet anësore të saj: 

Aspak dakort-23 individë (6.5%)  

Jo dakort-21 individë (6%) 

I pavendosur-126 individë (36%)  

Dakort-123 individë (35.% ) 

Plotësisht dakort-58 individë (16.5%) 

 

    Tabela 9 Njohuritë mbi vaksinën 

 

                                                                                                

                   

-Vaksina acaron sëmundjet alergjike: 

Aspak dakort-28 individë (8%) 

Jo dakort-31 individë (8.8%)  

I pavendosur-156 individë (44.5%)  

Dakort-100 individë (28.5%) 

Plotësisht dakort-36 individë (10.3%)  

 

                                                                                                    Tabela 10 Njohuritë mbi vaksinën 

 

 

-Vaksina acaron sëmundjet autoimune:                                 

Aspak dakort-33 individë (9.4%)  

Jo dakort-36 individë (10.2%) 

I pavendosur-158 individë (45.1%)  

Dakort-88 individë (25.1%) 

Plotësisht dakort-36 individë (10.2%) 

 

 

                                                                                                  Tabela 11 Njohuritë mbi vaksinën 

 

 

3.3 Qëndrimet ndaj vaksinave 

• Llojet i vaksinave me të cilën është vaksinuar popullata 

Vaksinat me të cilat është vaksinaur popullata në vendin tonë janë:Pfizer,Astra-

Zeneca,Sinovac,Sputnik V. Po kështu edhe popullata e marrë në studim është vaksinuar me këto 

vaksina.Në tabelën dhe grafikun më poshtë paraqiten rezultatet. 

 

Vaksinat Frekuneca  Perqindja  

Eshte nje vaksine e sigurt qe te 

mbron nga Covid-19 

Frekuneca  Perqindja 

Aspak dakort 25 7.1% 
Jo dakort 24 6.9% 
I pavendosur 164 46.8% 
Dakort  121 34.6% 
Plotesisht dakort 17 4.8% 
Total  350 100% 

Perfitimet e vaksines jane me 

te medha se efektet anesore  

Frekuneca  Perqindja 

Aspak dakort 23 6.5% 
Jo dakort 21 6% 
I pavendosur 126 36% 
Dakort  123 35% 
Plotesisht dakort 58 16.5% 
Total  350 100% 

Vaksina acaron semundjet 

alergjike 

Frekuneca  Perqindja 

Aspak dakort 28 8% 
Jo dakort 31 8.8% 
I pavendosur 156 44.5% 
Dakort  100 28.5% 
Plotesisht dakort 36 10.3% 
Total  350 100% 

Ishte e lehte per mua qe te 

vendosja te beja vaksinen 

Covid-19 

Frekuneca  Perqindja 

Aspak dakort 33 9.4% 
Jo dakort 36 10.2% 
I pavendosur 158 45.1% 
Dakort  88 25.1% 
Plotesisht dakort 36 10.2% 
Total  350 100% 
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Pfizer 160 45.7% 

Astra-Zeneca 96 27.4% 

Sputnik V 45 12.8% 

Sinovac 49 14% 

Totali 350 100% 

Tabela 12 Llojet e vaksinave me të cilat është vaksinuar popullata e anketuar 

 

 

 
Grafiku 9 Lloje e vaksinave me të cilat është vaksinuar popullata e anketuar 

 

 

• Disa nga arsyet  për të cilat është vaksinuar popullata e marrë në studim  

Po të bëjmë një renditje të asyeve më madhore dhe më kryesore për të cilat është vaksinuar popullata 

jonë e marrë në studim,në bazë të rezultateve të pyetësorit atëherë do të kemi: 

-221 nga individët e anketuar,pra 63% e popullatës kanë si arsye kryesore për të cilën janë vaksinuar 

është: “Për të mbrojtur veten që të mos infektohem”. 

-Ndiqet  nga: “Sepse Covid-19 është një sëmundje serioze” më 184 individë,52.4% të popullatës së 

marrë në studim. 

-Arsyja tjetër është: “Për të mbrojtur të tjerët familjen/kolegët etj” me 142 individë,40.5% e 

popullatës se anketuar 

-91 individë,25.9% e popullatës kanë zgjedhur të vaksinohen sepse: “ U duhet certifikata e vaksinimit 

për të udhëtuar”. 

-Një tjetër arsyeë e pranimit të vaksinimit të 85 individëve të anketuar,24.2% e popullatës ka qënë 

sepse “ Ua ka rekomanduar mjeku i familjes”. 

-82 nga individët e marrë në studim,23.4% e popullatës ka renditur si arsye kryesore për tu vaksinuar 

sepse “ Kanë njohur persona që kanë humbur jetën nga Covid-19”. 

-71 individë,20.2% janë vaksinuar sepse “ Bëjnë pjesë në grupet me rrisk të lartë për infektim”. 

-Dhe vetëm 4.8% e popullatës së anketuar,17 individë  kanë zgjedhur një tjetër arsyeë për tu vaksinuar 

vetëm sepse “Ishte falas”. 

 

• Simptomat pas vaksinimit 

Disa nga simtomat kryesore që kanë patur 350 individët e anketuar kur janë vaksinuar janë: 

114 individë (32.5%) nuk kanë patur asnjë simptomë 

Temperaturë-157 individë (44.7%) 

Ethe-131 individë (37.3%) 
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Dhimbje muskujsh dhe kycesh-88 individë (25.1%) 

Dhimbje koke-72 individë (20.5%) 

Dispne-14 individë (4.6%) 

Diarre dhe të vjella-12 individë (3.4%) 

 

 
Grafik 10 Simptomat pas vaksinimit 

 

• Per sa dite zgjaten simptomat dhe a kane kerkuar ndihme mjekesore? 

-Pjesa më e madhe e popullatës së marrë në studim,129 individë (36.8%)  kanë patur  simptomat 

vetëm 2 ditë. 

-115 individëve (32.8%), kanë patur simptoma disa orë(asnjë ditë) 

-54 individëve (15.4%) u kanë zgjatur simptomat 3 ditë  

-dhe vetëm 11 nga  individët e anketuar(3.1%) kanë patur simptoma për 4 ditë dhe më shumë 

Përsa i përket ndihmës mjekësore një pjese të vogël të popullatës së marrë në studim,vetëm 26.8% e 

popullatës,94 individëve u është dashur të kërkojnë ndihmë mjekësore, pjesa tjetër 73.2% e popullatës 

(257 individë) i kanë kaluar këto simptoma lehtësisht pa nevojën për të kërkuar ndihmë mjekësore. 

  

• A jane infektuar përsëri pas marrjes së vaksinës dhe nëse imunteti do të ishte njëvjecar  

a do të vaksinoheshin cdo vit (si vaksina e gripit)? 

 

-Nje ndër arsyet e stepjes  së vaksinimit është edhe frika e efikasitetit të vaksinës,pra edhe pse mund 

të jetë vaksinuar ekziston mundësia të riinfektohesh përsëri me Covid-19. Në 350 individët e 

vaksinuar të cilët janë marrë në studim ka rezultuar se 110 prej tyre (31.4% e popullatës ) është 

infektuar përsëri  pas marrjes seë vaksinës. Ndërsa 240 individët e tjerë (68.6% e popullatës) nuk 

është infektuar përësëri me Covid-19 që pas bërjes së vaksinës. 

-Përsa i përket pyetjes “Nëse imuniteti  i vaksinës do të ishte njëvjecar(si vaksina e gripit) a do të 

pranonin të vaksinoheshin cdo vit?”, në 350 individët e anketuar 147 prej tyre (42% e popullatës) 

kanë pohuar se “Po” do të vaksinoheshin cdo vit për të qënë imun ndaj Covid-19,ndërsa 203 nga 350 

individët e anketuar (58% e popullatës) nuk do të pranonin të vaksinoheshin cdo vit.Më poshtë 

paraqiten në tabelë dhe grafik të dhënat. 
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A jane infektuar perseri pas 

vaksinimit? 

Frekuenca Perqindja  

Po 110 31.4% 

Jo 240 68.6% 

Total 350 100% 

 

Tabela 13  A janë infektuar pas vaksinimit?                Tabela 14 A do të vaksinohesht cdo vit?                                                                               

 

 

 
Grafiku 11 Të dhënat për pohimet e mësipërme 

 

 

 

• A do e bëni dozën e dytë të vaksinës? 

 Sic e kam përmendur edhe në literaturë më sipër vaksinat e aprovuara dhe të injektuara në vendin 

tonë bëhen në dy doza.Në varësi të simptomave dhe efikasitetit të dozës së pare 

ë të vaksinës individë të ndryshëm kanë mbajtur qëndrime të ndryshme për pranimin e dozës së 

dytë.Në grafikun dhe tabelën më poshtë paraqiten të dhënat e 350 individëve të marrë në studim në 

lidhje me dozën e dytë të vaksinës. 

 

A do e beni dozen e dyte te 

vaksines 

Frekuenca  Perqindja 

Po  248 70.8% 

Jo 64 18.3% 

Nuk e di 21 6% 

E kam bere 17 4.9% 

Total  350 100% 

Tabela 15 të dhënat e marrjes së dozës së dytë të vaksinës 
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Grafiku 12  Të dhënat për marrjen e dozës së dytë së vaksinës 

 

• A do e rekomandoni vaksinën që bëtë tek të tjerët? 

Nga popullata e marrë në studim 24 individë (69%) kanë pohuar se do ta rekomandonin vaksinën që 

kanë bërë tek të tjerët. 85 individë  (24%) kanë pohuar se nuk do ta rekomandonin vaksinën që kanë 

bërë tek të tjerët,dhe 24 individë (7%)  janë në mëdyshje nëse do ta rekomandonin apo jo vaksinën 

që kanë bërë tek të tjerët. Më poshtë paraqiten të dhënat në tabelë dhe grafik. 

 

A do ta rekomandonit 

vaksinen tek te tjeret? 

Frekuneca  Perqindja  

Po  24 69% 

Jo  85 24% 

Nuk e di 24 7% 

Total  350 100% 

Tabela 16 Sa do ta rekomandojnë vaksinën tek të tjerët? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafiku 13 A do e rekomandonit vaksinën që bëtë tek të tjerët? 
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• Pohimet e mëposhtme  

 

-Ishte e lehtë për mua të vendosja të                                     

bëja vaksinën Covid-19: 

Aspak dakort-40 individë të anketuar (11.4%) 

Jo dakort-56 individë të anketuar (16%) 

I pavendosur-138 individë të anketuar (39.4%) 

Dakort-100 individë të anketuar (28.6%) 

Plotësisht dakort-17 individë të anketuar (4.8%) 

                                                                                                  Tabela 17 Qëndrimi ndaj vaksinave 

  

 

                                                                                                  

                                                                                                            

-Kjo  vaksinë që bëra do më ndihmojë  

mos të sëmurem më me Covid-19: 

Aspak dakort-44 individë të  anketuar (12.6%) 

Jo dakort-36 individë të anketuar (10.3%) 

I pavendosur-127 individë të anketuar (36%) 

Dakort-122 individë të anketuar (34.9%) 

Plotësisht dakort-16 individë të anketuar (4.6%) 

 

                                                                                                 Tabela 18  Qëndrimi ndaj vaksinave    

                                                                                            

 

-Kjo vaksinë më shkaktoi më shumë                                

probleme se përfitime: 

Aspak dakort-98 individë të anketuar (28%)                               

Jo dakort-58 individë të anketuar (16.6%)                                                  

I pavendosur-76 individë të anketuar (21.7%) 

Dakort-98 individë të anketuar (28%) 

Plotesisht dakort-13 individë të anketuar (3.7%) 

                                                                                                                

                                                                         

 Tabela 19 Qëndrimi ndaj vaksinave 

                                                                                                                                                                            

 

Besoj se të gjithë duhet të vaksinohemi:                        

 Aspak dakort-36 individë të anketuar (10.3%) 

Jo dakort-27 individë të anketuar (7.7%) 

I pavendosur-99 individë të anketuar (28.3%) 

Dakort-133 individë të anketuar (38%) 

Plotesisht dakort-51 individë të anketuar (14.6%) 

 

 

                                                                                                  Tabela 20 Qëndrimi ndaj vaksinave 

 

Ishte e lehte per mua qe te 

vendosja te beja vaksinen 

Covid-19 

Frekuneca  Perqindja 

Aspak dakort 40 11.4% 
Jo dakort 56 16% 
I pavendosur 138 39.4% 
Dakort  100 28.6% 
Plotesisht dakort 17 4.8% 
Total  350 100% 

Kjo vaksine qe bera do me 

ndihmoje mos te semurem me 

me Covid-19 

Frekuneca  Perqindja 

Aspak dakort 44 12.6% 
Jo dakort 36 10.3% 
I pavendosur 127 36% 
Dakort  122 34.9% 
Plotesisht dakort 16 4.6% 
Total  350 100% 

Kjo vaksine me shkaktoi me 

shume probleme se perfitime 

Frekuneca  Perqindja 

Aspak dakort 98 28% 
Jo dakort 58 16.6% 
I pavendosur 76 21.7% 
Dakort  98 288% 
Plotesisht dakort 13 3.7% 
Total  350 100% 

Besoj se te gjithe duhet te 

vaksinohemi 

Frekuneca  Perqindja 

Aspak dakort 36 10.3% 
Jo dakort 27 7.7% 
I pavendosur 99 28.3% 
Dakort  133 38% 
Plotesisht dakort 51 14.6% 
Total  350 100% 
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Grafiku 14 Të dhënat për pohimet e mësipërme 

-Nga momenti që bëra vaksinën respektoj me   

pak masat anti-Covid 

Aspak dakort-59 individë të anketuar (16.8%). 

Jo dakort-56 individë të anketuar (16%) 

I pavendosur-85 individë të anketuar (24.3%) 

Dakort-122 individë të anketuar (34.8%) 

Plotësisht dakort-27 individë të anketuar (7.7%) 

 

                                         

 

                                                                                                  Tabela 21 Qëndrimi ndaj vaksinave 

 

 

-U vaksinova pavarsishtë dyshimeve të mia lidhur me        

efikasitetin e vaksinës:  

Aspak dakort- 38 individë të anketuar (10.8%) 

Jo dakort- 29 individë të anketuar (8.3%) 

I pavendosur-80 individë të anketuar (22.8%) 

Dakort-154 individë të anketuar (44%) 

Plotesisht dakort-46 individë të anketuar (13.1%) 

 

 

                                                                                                  Tabela 22 Qëndrimi ndaj vaksinave 
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Aspak dakort Jo dakort I pavendosur Dakort Plotesisht dakort

Nga momenti qe bera vaksinen 

respektoj me pak masat anti-

Covid 

Frekuneca  Perqindja 

Aspak dakort 59 16.8% 
Jo dakort 56 16% 
I pavendosur 85 24.3% 
Dakort  122 34.8% 
Plotesisht dakort 27 7.7% 
Total  350 100% 

U vaksinova pavarisht 

dyshimeve te mia lidhur me 

efikasitetin e vaksines 

Frekuneca  Perqindja 

Aspak dakort 38 10.8% 
Jo dakort 29 8.3% 
I pavendosur 80 22.8% 
Dakort  154 44% 
Plotesisht dakort 46 13.1% 
Total  350 100% 
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Grafiku 15 Të dhenat për pohimet e mësipërme  

 

 

 

 

 

-Pas marrjes së vaksinës isha i shqetësuar për efektet 

anësore 

Aspak dakort-33 individë të anketuar (9.4%) 

Jo dakort-20 individë të anketuar (5.7%) 

I pavendosur-71 individë të anketuar (20.3%) 

Dakort-165 individë të anketuar (47.1%) 

Plotësisht dakort-59 individë të anketuar (16.8%) 

 

                                                                                                                                    

 Tabela 23 Qëndrimi ndaj vaksinave 

 

-Vaskisnimi do të mbrojë mua dhe të tjerët ndaj Covid-

19 

Aspak dakort-36 individë të anketuar (10.1%) 

Jo dakort-29 individë të anketuar (8.2%) 

I pavendosur-90 individë të anketuar(25.7%) 

Dakort-158 individë të anketuar (45.1%) 

Plotësisht dakort-35 individë të anketuar(10%) 

 

 

                                                                                                 Tabela 24 Qëndrimi ndaj vaksinave 
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Chart Title

Aspak dakort Jo dakort I pavendosur Dakort Plotesisht dakort

Pas marrjes se vaksines isha i 

shqetesuar per efektet anesore 

te saj 

Frekuneca  Perqindja 

Aspak dakort 33 9.4% 
Jo dakort 20 5.7% 
I pavendosur 71 20.3% 
Dakort  165 47.1% 
Plotesisht dakort 59 16.8% 
Total  350 100% 

Vaksinimi do te mbroj mua dhe 

te tjeret ndaj Covid-19 

Frekuneca  Perqindja 

Aspak dakort 36 10.1% 
Jo dakort 29 8.2% 
I pavendosur 90 25.7% 
Dakort  158 45.1% 
Plotesisht dakort 35 10% 
Total  350 100% 
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-është një vaksinë që duhet ta bëja                                        

Aspak dakort-34 individë të anketuar (9.7%) 

Jo dakort-16 individë të anketuar (4.6%) 

I pavendosur-88 individë të anketuar (25.1%) 

Dakort-171 individë të anketuar (48.9%) 

Plotësisht dakort-39 individë të anketuar (11.1%) 

 Tabela 25 Qëndrimi ndaj vaksinave 

 

 

 

ANALIZA E LIDHJEVE MIDIS VARIABLAVE TE NDRYSHEM NE STUDIM 

Variablat ne studim jane kryesisht cilesore (te shprehur me fjale) ,pervec moshes. 

Per te analizuar ndrsyshimet midis kategorive te ndryshme ne qendrimin ndaj vaksines dhe 

vaksinimit jane perdorur tabelat e kryqezuara dhe treguesi I probabilitetit Hi-katror (p) vlera e te 

cilit <0.05 tregon per ndryshime te rendesishme midis kategorive ne studim lidhur me qendrimet 

ndaj vaksines anti COVID-19 dhe vaksinimit. 

Nga analiza e te dhenave kemi arritur ne perfundimet e meposhtme: 

 

1.Jane verejtur ndryshime te rendesishme statistikore midis te anketuarve te dy gjinive lidhur 

me te qenurit kunder vaksinave. 

Keshtu ,meshkujt jane me teper kunder vaksinave sesa femrat .Nga  tabela shihet se, nga te 

anketuarit, femrat qe jane” shume “dhe” shume fare”kunder vaksines  perbejne 12% ,kurse 

meshkujt 14%. 

Kete e tregon edhe treguesi i probabilitetit Hi-katror p=0.001,pra p<0.05, qe tregon se keto  

ndryshime jane te rendesishme statistikisht ,midis dy gjinive lidhur me qendrimin ndaj vaksines. 

 

Gjinia 

[Jam kundër vaksinave] 

Total Aspak Mesatarisht Pak Shumë Shumë fare 

 Femër 91 42 30 17 7 187 

Mashkull 53 71 16 18 5 163 

Total 144 113 46 35 12 350 

Hi -katror   p=0.001 

 

 

2.Jane verejtur ndryshime te rendesishme statistikore midis te anketuarve te moshave te 

ndryshme lidhur me te qenurit kunder vaksinave. 

Keshtu ,grupmosha “mbi 60 vjec”  jane me teper kunder vaksinave. 

Nga  tabela shihet se, nga te anketuarit, ata qe jane ne kete grupmoshe  dhe qe jane” shume “dhe” 

shume fare”kunder vaksines  perbejne 20% ,kurse grupmoshat e tjera jane shume me pak. 

Eshte nje vaksine qe duhet ta beja Frekuneca  Perqindja 

Aspak dakort 34 9.7% 
Jo dakort 16 4.6% 
I pavendosur 88 25.1% 
Dakort  171 48.9% 
Plotesisht dakort 39 11.1% 
Total  350 100% 



 

 

39 

 

Kete e tregon edhe treguesi i probabilitetit Hi-katror p=0.001,pra p<0.05 qe tregon per ndryshime te 

rendesishme midis grupmoshave lidhur me qendrimin ndaj vaksines. 

 

Mosha (në vite) 

[Jam kundër vaksinave] 

Total Aspak Mesatarisht Pak Shumë 
Shumë 

fare 

  18-30 
44 17 18 6 7 92 

31-40 
21 22 6 5 1 55 

41-50 
33 21 10 11 1 76 

51-60 
33 21 8 2 2 66 

mbi 60 
13 32 4 11 1 61 

Total 
144 113 46 35 12 350 

 

Hi -katror   p=0.001 

 

3.Jane verejtur ndryshime te rendesishme statistikore midis te anketuarve te moshave te 

ndryshme lidhur me informimin mbi vaksinen COVID-19. 

Keshtu ,grupmosha “mbi 60 vjec”  jane me pak te informuar per vaksinen.Nga  tabela shihet se, nga 

te anketuarit, ata qe jane ne kete grupmoshe  dhe qe jane” pak “dhe” aspak”te informuar per 

vaksinen  perbejne 63% ,kurse grupmoshat e tjera jane shume me pak. 

Kete e tregon edhe treguesi i probabilitetit Hi-katror p=0.000,pra p<0.05 qe tregon per ndryshime te 

rendesishme midis grupmoshave lidhur me informimin mbi vaksinen COVID-19. 

 
 

 Mosha (në vite) 

Sa i informuar mendoni se jeni rreth vaksinës COVID-19 
me të cilën jeni vaksinuar? 

Total Aspak Mesatarisht Pak Shumë 
Shumë 

fare  
18-30 

14 30 30 10 8 92 
31-40 

8 26 13 6 2 55 
41-50 

6 28 26 14 2 76 
51-60 

8 30 23 4 1 66 
mbi 60 

12 12 35 2 0 61 
Total 

48 126 127 36 13 350 

 
 

Hi -katror   p=0.000 

 

4.Jane verejtur ndryshime te rendesishme statistikore midis te anketuarve me nivel ekonomik  

te ndryshem lidhur me informimin mbi vaksinen COVID-19. 
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Keshtu ,ata me nivel te larte ekonomik  jane me shume te informuar per vaksinen.Nga  tabela shihet 

se, nga te anketuarit, ata me nivel te larte ekonomik  dhe qe jane” shume “dhe” shume fare ”te 

informuar per vaksinen  perbejne 19% ,kurse ata me nivel mesatar 13% dhe ata me nivel te ulet 

ekonomik ,vetem 8%. 

Kete e tregon edhe trguesi I probabilitetit Hi-katror p=0.000,pra p<0.05 qe eshte kufiri qe tregon per 

ndryshime te rendesishme midis grupeve me nivel ekonomik te ndryshem  lidhur me informimin 

mbi vaksinen COVID-19. 

 
 

 Niveli socio-

ekonomik 

Sa i informuar mendoni se jeni rreth vaksinës COVID-19 
me të cilën jeni vaksinuar? 

Total Aspak Mesatarisht Pak Shumë 
Shumë 

fare  
I lartë 

6 34 16 13 0 69 
I mesëm 

26 33 94 21 11 235 
I ulët 

16 9 17 2 2 46 
Total 

48 126 127 36 13 350 

 

Hi -katror   p=0.000 

 

5.Jane verejtur ndryshime te rendesishme statistikore midis te anketuarve me ose pa 

semundje te ndryshme kronike lidhur me te qenurit kunder vaksines COVID-19. 

Keshtu ,ata qe nuk kane semundje kronike jane me teper kunder vaksines COVID-19.Nga  tabela 

shihet se, nga te anketuarit, ata qe jane” shume “dhe” shume fare ”kunder vaksines  jane 68% nga 

kategoria qe nuk ka semundje kronike dhe vetem 32% me semundje kronike.  

Kete e tregon edhe treguesi I probabilitetit Hi-katror p=0.001,pra p<0.05 qe eshte kufiri qe tregon 

per ndryshime te rendesishme midis grupeve me ose pa semundje kronike. 

 

A vuani nga ndonjë sëmundje kronike? 

[Jam kundër vaksinave] 

Total Aspak Mesatarisht Pak Shumë Shumë fare 

 Jo 114 60 32 23 9 238 

Po 30 53 14 12 3 112 

Total 144 113 46 35 12 350 

 

Hi -katror   p=0.001 

 

 

6.Jane verejtur ndryshime te rendesishme statistikore midis te anketuarve me ose pa 

semundje te ndryshme kronike lidhur me te qenurit te informuar rreth vaksines COVID-19. 
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Keshtu ,ata pa semundje kronike jane me pak te informuar per vaksinen.Nga  tabela shihet se, nga te 

anketuarit, ata pa semundje kronike perbejne 57% te atyre qe jane “pak”ose “aspak” te informuar 

per vaksinen,kurse ata me semundje kronike jane 43% e kesaj kategorie 

Kete e tregon edhe trguesi I probabilitetit Hi-katror p=0.000,pra p<0.05 qe tregon per ndryshime te 

rendesishme midis grupeve me ose pa semundje kronike  lidhur me informimin mbi vaksinen 

COVID-19 

 
 

A vuani nga ndonjë sëmundje kronike? 

Sa i informuar mendoni se jeni rreth vaksinës COVID-19 me të cilën jeni vaksinuar? 

Aspak Mesatarisht Pak Shumë Shumë fare 

 Jo 27 98 73 28 12 

Po 21 28 54 8 1 

Total 48 126 127 36 13 

 

Hi -katror   p=0.000 

 

 
 

7.Femrat jane me teper te informuara nga mjeku i tyre sesa meshkujt lidhur me vaksinimin. 

Keshtu femrat jane 25% te informuara “shume”dhe “shume fare”nga mjekue, nderkohe qe meshkujt 

jane vetem 9%.Ne kete rast treguesi I probabilitetit Hi=katror p=0.002 qe tregon se ndryshimet jane 

te rendesishme statistikisht. 

 

 

Gjinia 

[Mjeku im] 

Total Aspak Mesatarisht Pak Shumë Shumë fare 

 Femër 44 72 37 25 9 187 

Mashkull 25 97 26 13 2 163 

Total 69 169 63 38 11 350 

Hi -katror   p=0.002 

 

 

8.Femrat jane me teper te informuara nga rrjetet sociale sesa meshkujt lidhur me 

vaksinimin.Keshtu femrat jane 32% te informuara “shume”dhe “shume fare”nga rrejtet sociale 

nderkohe qe meshkujt jane vetem 17%.Ne kete rast treguesi I probabilitetit Hi=katror p=0.017 qe 

tregon se ndryshimet jane te rendesishme statistikisht. 

 

Gjinia  Rrjetet sociale] Total 
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Aspak Mesatarisht Pak Shumë Shumë fare 

 Femër 16 79 32 48 12 187 

Mashkull 19 78 39 23 4 163 

Total 35 157 71 71 16 350 

 

Hi -katror   p=0.017 

 

9.Femrat jane me teper te informuara nga koleget sesa meshkujt lidhur me vaksinimin.Keshtu 

femrat jane 25% te informuara “shume”dhe “shume fare”nga koleget nderkohe qe meshkujt jane 

vetem 12%.Ne kete rast treguesi I probabilitetit Hi=katror p=0.026 qe tregon se ndryshimet jane te 

rendesishme statistikisht. 

 

Gjinia 

[Kolegë] 

Total Aspak Mesatarisht Pak Shumë Shumë fare 

 Femër 30 58 53 33 13 187 

Mashkull 33 66 45 12 7 163 

Total 63 124 98 45 20 350 

 

Hi -katror   p=0.026 

 

 

10.Femrat jane me teper te informuara nga revista shkencore sesa meshkujt lidhur me 

vaksinimin.Keshtu femrat jane 23% te informuara “shume”dhe “shume fare”nga revistat shkencore 

nderkohe qe meshkujt jane vetem 11%.Ne kete rast treguesi I probabilitetit Hi=katror p=0.007 qe 

tregon se ndryshimet jane te rendesishme statistikisht. 

 

Gjinia 

[Revista shkencore] 

Total Aspak Mesatarisht Pak Shumë Shumë fare 

 Femër 63 36 46 20 22 187 

Mashkull 49 56 40 10 8 163 

Total 112 92 86 30 30 350 

Hi -katror   p=0.007 

 

 

11.Ka ndryshime te rendesishme statistikore midis kategorive qe vuajne nga semundje 

kronike dhe atyre e nuk vuajne ne lidhje me informimin mbi vaksinen nepermjet mjekut te 

tyre 
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.Keshtu ata qe jane “pak” dhe “aspak”te informuar nga mjeku I tyre ne 78% te rasteve jane pa 

semundje kronike.Ne kete rast treguesi p=0.003 qe tregon se ndryshimet jane te rendesishme .  

 

A vuani nga ndonjë sëmundje kronike? 

[Mjeku im] 

Total Aspak Mesatarisht Pak Shumë Shumë fare 

 Jo 59 100 45 26 8 238 

Po 10 69 18 12 3 112 

Total 69 169 63 38 11 350 

Hi -katror   p=0.003 

 

 
12. Ka ndryshime te rendesishme statistikore midis kategorive qe vuajne nga semundje 

kronike dhe atyre e nuk vuajne ne lidhje me informimin mbi vaksinen nepermjet rrjeteve 

sociale.  

Keshtu ata qe jane “shume” dhe “shume fare”te informuar nga rrjetet sociale ne 80% te rasteve jane 

pa semundje kronike.Ne kete rast treguesi p=0.002 qe tregon se ndryshimet jane te rendesishme .  

 
 

A vuani nga ndonjë sëmundje kronike? 

 Rrjetet sociale] 

Total Aspak Mesatarisht Pak Shumë Shumë fare 

 Jo 19 111 38 56 14 238 

Po 16 46 33 15 2 112 

Total 35 157 71 71 16 350 

Hi -katror   p=0.002 

 

13.Femrat jane me teper te mendimit se vaksinat acarojne alergjite sesa meshkujt 

.Keshtu femrat jane 53% te atyre qe jane ”plotesisht dakort” me kete pohim.Ne kete rast treguesi I 

probabilitetit Hi=katror p=0.026 qe tregon se ndryshimet jane te rendesishme statistikisht. 

 

Gjinia 

: [Vaksina anti-Covid acaronë sëmundjet alergjike] 

Total  Aspak dakort  I pavendosur  Jo dakort Dakort Plotësisht dakort 

 Femër 13 92 20 41 21 187 

Mashkull 15 63 11 59 15 163 

Total 28 155 31 100 36 350 

 
 
 

14.Meshkujt  jane me teper te mendimit se vaksinat shkaktuan me teper probleme sesa 
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perfitime,krahasuar me femrat. 

Keshtu meshkujt jane 61% te atyre qe jane ” dakort” me kete pohim.Ne kete rast treguesi I 

probabilitetit Hi=katror p=0.002 qe tregon se ndryshimet jane te rendesishme statistikisht 

 

Gjinia 

[Kjo vaksinë më shkaktoi më shumë probleme se përfitime] 

Total 

 Aspak 

dakort Dakort I pavendosur Jo dakord 

Plotësisht 

dakort 

 Femër 59 37 39 41 7 187 

Mashkull 39 61 36 17 6 163 

Total 98 98 75 58 13 350 

 

15.Meshkujt  jane ata qe pas vaksinimit respektojne me pak masat kunder COVID-

19,krahasuar me femrat. 

Keshtu meshkujt jane 48%  ” dakort” dhe”plotesisht dakort” me pohimin e mesiperm krahasuar me 

femrat qe jane 37%. 

.Ne kete rast treguesi I probabilitetit Hi=katror p=0.010 qe tregon se ndryshimet jane te 

rendesishme statistikisht 

 
 

 Gjinia 

Nga momenti që bëra vaksinën respektoj më pak masat 
për parandalimin e përahpjes së COVID-19] 

Total 
 Aspak 
dakort Dakort 

I 
pavendosur 

Jo 
dakord 

Plotësisht 
dakort  

Femër 
40 55 38 39 15 187 

Mashkull 
21 67 46 17 12 163 

Total 
61 122 84 56 27 350 

 

 

16. Meshkujt  jane ata qe jane me shume te vaksinur pavaresisht dyshimeve mbi efikasitetin e 

vaksines COVID-19,krahasuar me femrat.  

Keshtu meshkujt jane 63%  ” dakort” dhe”plotesisht dakort” me pohimin e mesiperm krahasuar me 

femrat qe jane 51%. 

.Ne kete rast treguesi I probabilitetit Hi=katror p=0.027 qe tregon se ndryshimet jane te 

rendesishme statistikisht 

 
 

Gjinia 

N[U vaksinova pavarësisht dyshimeve të mia lidhur me efekasitetin ose sigurinë e 

vaksinës] Total 
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 Aspak dakort Dakort I pavendosur Jo dakord Plotësisht dakort 

 Femër 25 73 43 23 23 187 

Mashkull 13 81 40 6 23 163 

Total 38 154 83 29 46 350 

 

17. Jane verejtur ndryshime te rendesishme statistikore midis te anketuarve te moshave te 

ndryshme lidhur me mendimin mbi perfitimet e vaksines COVID-19 krahasuar me efektet 

anesore te saj. 

Keshtu ,grupmosha 41-50  ze pjesen me te madhe ( 38%) e atyre qe jane  “plotesisht dakort” me 

pohimin e mesiperm per vaksinen dhe 41-60 vjec perben 60% te tyre. Kete e tregon edhe treguesi I 

probabilitetit Hi-katror p=0.000,pra p<0.05 qe eshte kufiri qe tregon per ndryshime te rendesishme 

midis grupmoshave lidhur me perfitimet e vksines ndaj efekteve anesore te saj. 

 Mosha (në vite) 

: [Përfitimet e vaksinë së COVID-19 janë më të mëdha se 
efeketet anësore të saj] 

Total 
 Aspak 
dakort 

 I 
pavendosur 

 Jo 
dakort Dakort 

Plotësisht 
dakort  

18-30 
15 34 14 21 8 92 

31-40 
3 29 2 14 7 55 

41-50 
3 22 1 28 22 76 

51-60 
1 15 1 36 13 66 

mbi 60 
1 25 3 24 8 61 

Total 
23 125 21 123 58 350 

 

18. Jane verejtur ndryshime te rendesishme statistikore midis te anketuarve te moshave te 

ndryshme lidhur me lehtesine ne berjen  e vaksines COVID-19  

Keshtu ,grupmosha mbi  60 vjec  ze pjesen me te madhe ( 25%) e atyre qe jane  “dakort” me 

pohimin e mesiperm per vaksinen,gjithashtu shihet se moshat 18-30 vjec zene 73% e atyre qe nuk 

jane “aspak dakort”me pohimin e mesiperm. 

. Kete e tregon edhe treguesi I probabilitetit Hi-katror p=0.000,pra p<0.05 qe eshte kufiri qe tregon 

per ndryshime te rendesishme midis grupmoshave lidhur me lehtesine ne berjen e vaksines. 

 Mosha (në vite) 

[Ishte e lehtë për mua që të vendosja të bëja vaksinën e 
COVID-19] 

Total 
 Aspak 
dakort Dakort 

I 
pavendosur 

Jo 
dakord 

Plotësisht 
dakort  

18-30 
29 16 25 16 6 92 

31-40 
8 15 24 5 3 55 

41-50 
1 24 31 16 4 76 

51-60 
2 20 25 16 3 66 

mbi 60 
0 25 32 3 1 61 
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Total 
40 100 137 56 17 350 

 

19. Jane verejtur ndryshime te rendesishme statistikore midis te anketuarve te moshave te 

ndryshme lidhur me mbrojtjen qe mendojne se u krijon vaksina ndaj COVID-19  

Keshtu ,grupmosha 18-30 vjec  ze pjesen me te madhe ( 50%) e atyre qe jane  “aspak dakort” 

dhe”jo dakort”me pohimin e mesiperm per vaksinen, 

. Kete e tregon edhe treguesi I probabilitetit Hi-katror p=0.001,pra p<0.05 qe eshte kufiri qe tregon 

per ndryshime te rendesishme midis grupmoshave lidhur me mendimin  

Se vaksina do t’i ndihmoje te mos semuren me nga COVID-19. 

 Mosha (në vite) 

[Kjo vaksinë që bëra do më ndihmojë mos të sëmurem më 
me COVID-19] 

Total 

  
 Aspak 
dakort Dakort 

I 
pavendosur 

Jo 
dakord 

Plotësisht 
dakort  

18-30   
25 19 27 15 6 92 

31-40   
7 17 25 4 2 55 

41-50   
6 30 30 8 2 76 

51-60   
4 29 26 5 2 66 

mbi 60   
2 27 24 4 4 61 

Total   
44 122 132 36 16 350 

 

 

 

 

20. Jane verejtur ndryshime te rendesishme statistikore midis te anketuarve te moshave te 

ndryshme lidhur me shqetesimin per efektet anesore te vaksines ndaj COVID-19  

Keshtu ,grupmosha 18-30 vjec  ze pjesen me te madhe ( 75%) e atyre qe jane  “aspak dakort” 

dhe”jo dakort”me shqetesimin efektet anesore te vaksines,krahasuar me grupmoshat e tjera. 

Kete e tregon edhe treguesi I probabilitetit Hi-katror p=0.000,pra p<0.05 qe eshte kufiri qe tregon 

per ndryshime te rendesishme midis grupmoshave . 

 

 

 Mosha (në vite) 

[Pas marrjes së vaksinës isha i shqetësuar për efektet anësore] 

Total 

  
 Aspak 
dakort Dakort 

I 
pavendosur Jo dakord 

Plotësisht 
dakort  

18-30   
28 26 14 12 12 92 

31-40   
5 22 19 2 7 55 
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41-50   
0 43 14 3 16 76 

51-60   
0 38 11 2 15 66 

mbi 60   
0 36 15 1 9 61 

Total   
33 165 73 20 59 350 

 

 
 
21. Ka ndryshime te rendesishme statistikore midis kategorive qe vuajne nga semundje 

kronike dhe atyre e nuk vuajne ne lidhje me lehtesine ne berjen e vaksines  

Ata me semundje kronike e kane patur me te lehte te bejne vaksinen kunder COVID-19. 

Keshtu ata qe jane “aspak dakort” dhe “jo dakort”me lehtesine ne kryerjen e vaksines ,ne  83% te 

rasteve jane pa semundje kronike. 

Ne kete rast treguesi p=0.000 qe tregon se ndryshimet jane te rendesishme statistikisht. 

 

A vuani nga ndonjë sëmundje kronike? 

[Ishte e lehtë për mua që të vendosja të bëja vaksinën e COVID-19] 

 Aspak dakort Dakort I pavendosur Jo dakord 

 Jo 36 67 77 47 

Po 4 33 60 9 

Total 40 100 137 56 

 

22. Ka ndryshime te rendesishme statistikore midis kategorive qe vuajne nga semundje 

kronike dhe atyre qe nuk vuajne ne lidhje me problemet e shkaktuara nga vaksina krahasuar 

me perfitimet. 

Keshtu ata qe jane “dakort” dhe “plotesisht dakort”me pohimin se u jane shkaktuar me shume 

probleme sesa perfitime nga vaksina ,ne  60% te rasteve jane pa semundje kronike. 

Ne kete rast treguesi p=0.000 qe tregon se ndryshimet jane te rendesishme statistikisht. 

 

 A vuani nga ndonjë 

sëmundje kronike? 

[Kjo vaksinë më shkaktoi më shumë probleme se përfitime] 

Total 

  
 Aspak 
dakort Dakort I pavendosur 

Jo 
dakord 

Plotësisht 
dakort  

 
 
 
 
Jo 

  
                        
                81 57 45 45 10 238 

 
Po 

  
17 41 38 13 3 112 

Total   
98 98 83 58 13 350 
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23. Ka ndryshime te rendesishme statistikore midis kategorive qe vuajne nga semundje 

kronike dhe atyre qe nuk vuajne ne lidhje me respektimin me pak te masave kunder COVID 

pas vaksinimit. 

Keshtu ata qe jane “dakort” dhe “plotesisht dakort”me pohimin se u respektojne me pak masat anti 

COVID pas vaksinimit ,ne  65% te rasteve jane pa semundje kronike. 

Ne kete rast treguesi p=0.000 qe tregon se ndryshimet jane te rendesishme statistikisht. 

 

 A vuani nga ndonjë 

sëmundje kronike? 

Nga momenti që bëra vaksinën respektoj më pak masat për 
parandalimin e përahpjes së COVID-19] 

Total 

  
 Aspak 
dakort Dakort I pavendosur Jo dakord 

Plotësisht 
dakort  

 
 
 
 
Jo 

  
53 83 43 46 13 238 

 
Po 

  
6 39 43 10 14 112 

Total   
59 122 86 56 27 350 

 

 

24. Jane verejtur ndryshime te rendesishme statistikore midis te anketuarve me ose pa 

semundje kronike  lidhur me shqetesimin per efektet anesore te vaksines ndaj COVID-19  

Keshtu ,ata qe ishin me shume te shqetesuar ishin ata pa semundje kronike qe perbejne  ( 67%) e 

atyre qe jane  “ dakort” dhe”plotesisht dakort”me shqetesimin efektet anesore te vaksines,krahasuar 

me ata me semundje kronike. 

Kete e tregon edhe treguesi I probabilitetit Hi-katror p=0.005,pra p<0.05 qe eshte kufiri qe tregon 

per ndryshime te rendesishme statistikore midis ketyre grupeve . 

 

A vuani nga ndonjë sëmundje kronike? 

[Pas marrjes së vaksinës isha i shqetësuar për efektet anësore] 

 Aspak dakort Dakort I pavendosur Jo dakord 

 Jo 31 106 42 16 

Po 2 59 31 4 

Total 33 165 73 20 

 

 
25. Jane verejtur ndryshime te rendesishme statistikore midis te anketuarve te infektuar apo 

jo nga COVID-19 dhe besimit per berjen e vaksines.  

Keshtu ,ata qe ishin ishin infektuar nga COVID-19 perbejne  ( 64%) e atyre qe jane  “ dakort” 
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dhe”plotesisht dakort”se vaksina duhet bere per mbrojtje nga COVID-19. 

Kete e tregon edhe treguesi I probabilitetit Hi-katror p=0.000,qe tregon per ndryshime te 

rendesishme statistikore midis ketyre grupeve . 

 

 A jeni infektuar me 

COVID-19: 

[Besoj se të gjithë duhet të vaksinohemi kundër COVID-19] 

Total 

  
 Aspak dakort Dakort 

I 
pavendosur 

Jo 
dakord 

Plotësisht 
dakort  

 
 
Jo 

  
24 51 30 7 16 128 

 
Po 

  
12 82 73 20 35 222 

Total   
36 133 103 27 51 350 

 

 
26. Ka ndryshime te rendesishme statistikore midis anketuarve te infektuar apo jo nga 

COVID-19 ne lidhje me respektimin me pak te masave kunder COVID pas vaksinimit. 

Keshtu ata qe jane “dakort” dhe “plotesisht dakort”me pohimin se u respektojne me pak masat anti 

COVID pas vaksinimit ,ne  71% te rasteve jane infektuar nga   COVID-19.. 

Ne kete rast treguesi p=0.000 qe tregon se ndryshimet jane te rendesishme statistikisht. 

 
 
 
 
 
 

 A jeni infektuar me 

COVID-19: 

Nga momenti që bëra vaksinën respektoj më pak masat 
për parandalimin e përahpjes së COVID-19] 

Total 

  

Dakort 
I 

pavendosur 
Jo 

dakord 
Plotësisht 

dakort 
Aspak 
dakort 

  Jo 
  40 26 20 3 128 

  Po 
  82 60 36 24 222 

Total 
59 122 86 56 27 350 

 

 

27. Ka ndryshime te rendesishme statistikore midis anketuarve te infektuar apo jo nga 

COVID-19 ne lidhje me vaksinimin kunder COVID pavaresisht dyshimeve. 

Te dhenat tregojne se ata qe kane qene te infektuar ng COVID-19 jane vaksinuar pavaresisht 

dyshimeve mbi vaksinat,krahasuar me te tjeret te painfektuar me COVID-19. 
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Keshtu ata qe jane “dakort” dhe “plotesisht dakort”me pohimin,ne  72% te rasteve jane infektuar 

nga COVID-19.. 

Ne kete rast treguesi p=0.000 qe tregon se ndryshimet jane te rendesishme statistikisht. 

 

 A jeni infektuar me 

COVID-19: 

N[U vaksinova pavarësisht dyshimeve të mia lidhur me efekasitetin 
ose sigurinë e vaksinës] 

Total 

  
 Aspak dakort Dakort 

I 
pavendosur 

Jo 
dakord 

Plotësisht 
dakort  

 
 
Jo 

  
28 50 33 11 6 128 

 
Po 

  
10 104 50 18 40 222 

Total   
38 154 83 29 46 350 

 

 

28. Ka ndryshime te rendesishme statistikore midis anketuarve te infektuar apo jo nga 

COVID-19 ne lidhje me shqetesimin per efektet anesore te vaksines kunder COVID  

Te dhenat tregojne se ata qe kane qene te infektuar ng COVID-kane patur me shume shqetesim per 

efektet anesore te vaksines,krahasuar me te tjeret te painfektuar me COVID-19. 

Keshtu ata qe jane “dakort” dhe “plotesisht dakort”me pohimin,ne  70% te rasteve jane infektuar 

nga COVID-19.. 

Ne kete rast treguesi p=0.000 qe tregon se ndryshimet jane te rendesishme statistikisht. 

 
 
 
 

 A jeni infektuar me 

COVID-19: 

[Pas marrjes së vaksinës isha i shqetësuar për efektet anësore] 

Total 

  
 Aspak dakort Dakort 

I 
pavendosur 

Jo 
dakord 

Plotësisht 
dakort  

 
 
Jo 

  
25 59 26 9 9 128 

 
Po 

  
8 106 47 11 50 222 

Total   
33 165 73 20 59 350 

 

 
29.Ka ndryshime te rendesishme statistikore midis anketuarve te infektuar apo jo nga 

COVID-19 ne lidhje me besimin mbi mbrojtjen qe krijon vaksina kunder       COVID -19. 

Te dhenat tregojne se ata qe kane qene te infektuar ng COVID-kane me shume besim te mbrojtja e 
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vaksines,krahasuar me te tjeret te painfektuar me COVID-19. 

Keshtu ata qe jane “dakort” dhe “plotesisht dakort”me pohimin,ne  65% te rasteve jane infektuar 

nga COVID-19.. 

Ne kete rast treguesi p=0.032 qe tregon se ndryshimet jane te rendesishme statistikisht. 

 

 A jeni infektuar me 

COVID-19: 

[Vaksinimi im do të mbrojë mua dhe të tjerët ndaj COVID-19] 

Total 

  
 Aspak dakort Dakort 

I 
pavendosur 

Jo 
dakord 

Plotësisht 
dakort  

 
 
Jo 

  
20 63 26 10 9 128 

 
Po 

  
16 95 66 19 26 222 

Total   
36 158 92 29 35 350 

 
 
30. Ka ndryshime te rendesishme statistikore midis anketuarve te infektuar apo jo nga 

COVID-19 ne lidhje me lehtesine ne pranimin e vaksinimit kunder COVID -19. 

Te dhenat tregojne se ata qe kane qene te infektuar ng COVID-19 e kane patur me te lehte pranimin 

e vaksinimit ,krahasuar me te tjeret te painfektuar me COVID-19. 

Keshtu ata qe jane “dakort” dhe “plotesisht dakort”me pohimin,ne  67% te rasteve jane infektuar 

nga COVID-19.. 

Ne kete rast treguesi p=0.000 qe tregon se ndryshimet jane te rendesishme statistikisht. 

 

 

 

 A jeni infektuar me 

COVID-19: 

[Ishte e lehtë për mua që të vendosja të bëja vaksinën e 
COVID-19] 

Total 
 Aspak 
dakort Dakort 

I 
pavendosur 

Jo 
dakord 

Plotësisht 
dakort  

 
 
Jo 26 32 52 10 8 128 
 
Po 14 68 85 46 9 222 

Total 
40 100 137 56 17 350 
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4.Diskutimi  
Vaksinimi COVID-19 do t'ju ndihmojë të mbroheni nga  COVID-19. Ju mund të keni disa efekte 

anësore, të cilat janë shenja normale që trupi juaj po ndërton mbrojtje.  

 Monitorimi i vaksinës ka treguar historikisht se efektet anësore në përgjithësi ndodhin brenda gjashtë 

javëve nga marrja e një doze vaksine. Për këtë arsye, FDA kërkoi që secila nga vaksinat e autorizuara 

të COVID-19 të studioheshin për të paktën dy muaj (tetë javë) pas dozës përfundimtare. 

Ndërsa vaksinat COVID-19 kanë nivele të larta të efikasitetit, veçanërisht kundër shtrimit në spital 

dhe sëmundjeve të rënda, asnjë vaksinë nuk është 100% mbrojtëse. Si rezultat, do të ketë një përqindje 

të vogël të njerëzve të vaksinuar që sëmuren me COVID-19 pavarësisht se janë vaksinuar. 

Përveç karakteristikave specifike të vaksinës, disa faktorë të tillë si mosha e një personi, gjendja e tij 

shëndetësore, sëmundja e mëparshme COVID-19, ekspozimi aktual ndaj SARS-CoV-2 ose 

qarkullimi i varianteve të virusit mund të kenë ndikim në efektivitetin e vaksinës. Ne ende nuk e dimë 

se sa gjatë do të zgjasë imuniteti nga vaksinat e ndryshme COVID-19. Kjo është një arsye pse, edhe 

pse vaksinat COVID-19 janë duke u hedhur në qarkullim, ne duhet të vazhdojmë të përdorim të gjitha 

masat e shëndetit publik që funksionojnë për të zvogëluar rrezikun e ekspozimit, të tilla si distancimi 

fizik, maskat dhe larja e duarve. 

Për 14 ditët e para pas vaksinimit, ju nuk keni nivele të konsiderueshme mbrojtjeje pasi mbrojtja rritet 

gradualisht. Për një vaksinë me një dozë të vetme, mbrojtja në përgjithësi konsiderohet të ndodhë dy 

javë pas vaksinimit. Për vaksinat me dy doza, të dyja dozat janë të nevojshme për të arritur nivelin 

më të lartë të imunitetit të mundshëm. 

Duhet kohë që trupi juaj të krijojë mbrojtje pas çdo vaksinimi. Ju duhet të vazhdoni të përdorni të 

gjitha mjetet në dispozicion për të mbrojtur veten dhe të tjerët derisa të jeni plotësisht të vaksinuar. 

Miliona njerëz kanë marrë vaksina COVID-19 dhe asnjë efekt anësor afatgjatë nuk është zbuluar. 

CDC vazhdon të monitorojë nga afër sigurinë e vaksinave COVID-19. Nëse shkencëtarët gjejnë një 

lidhje midis një çështje sigurie dhe një vaksine, FDA dhe prodhuesi i vaksinës do të punojnë drejt një 

zgjidhjeje të përshtatshme për të adresuar sigurinë specifike. [22] 
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5.Përfundime 
1. Në bazë të anketimeve pjesa më e madhe e popullsisë ishin prekur nga Covid-19,nga të 

cilët 53% i përkisnin gjinisë femërore. 

2. Rreth 54% e të anketuarëve ishin mesatarisht dakort për bërjen e vaksinës anti-

Covid,vetëm 8% ishin pak dakort për bërjen e vaksinës,ndërsa 10% ishte totalisht kundër 

vaksinës. Një pjesë e konsiderushme ishin skeptik ndaj vaksinave ndërsa shumica 

mendojnë se vaksinat nuk ndihmojnë në eleminimin e sëmundjeve. 

3. Shumica e të anketuarëve (55%) ishin vaksinuar për gripin sezonal 2020,kryesisht ata të 

moshës mbi 50 vjec,ndërsa përsa i përket kalendarit të vaksinimit rreth 54% shprehen se 

i kanë marrë të gjitha vaksinat ndërsa pjesa tjetër nuk i kanë marrë osë nuk janë të 

informuar nësëe i kanë marrë. 

4. Përsa i përket informimit rreth vaksinave  anti-Covid vetem 4 % e të anketuarëve kishin 

shumë informacion,14% nuk kishin asnjë informacion për këto vaksina ndërsa pjesa tjetër 

është shprehur se ka pak ose mesatarisht informacion. 

5. Pjesën më të madhe të informacionit e kanë marrë nga autoritetet shëndetësore dhe mjeku 

i familjes. Si burim informacioni vihet re të kenë qënë edhe rrjetet sociale dhe kolegët. 

6. Vaksinat që kanë marrë janë: Pfizer,Astra-Zeneca,Sinovac,Sputnik V 

7. Përsa u përket simptomave pas vaksinimit një pjesë e konsiderueshme e te  ankteurëve 

kanë shfaqur temperaturë (44.7%)  dhe ethe (34.3%) ndërsa një pjesë tjetër nuk ka patur 

simptoma pas vaksinimit (32.5%),pjesa tjëtër simptoma të lehta si dhimbje 

koke,muskujsh etj. 

8. Rreth 10% mendojnë së vaksinat anti-Covid acarojnë sëmundjet alergjike dhe 

autoimune,rreth 5% mendojnë të kundërtën ndërsa pjesa më e madhe mbetet e pavendosur 

9. 45.1% e te anketuarëve janë dakort se vaksinimi do të mbrojë ndaj Covid-19 ndërsa 10% 

mendojnë krejt të kundërtën. 

10. Ndër arsyet kryesore për të cilat njerzit janë vaksinuar përmendim: Për të mbrojtur veten 

dhe të tjerët,sepse besojnë se Covid-19 është një arsye serioze. Një pjesë e të anketuarëve 

ka marrë vaksinën sepse u duhet një certifikatë vaksinimi, të tjerëve u është rekomanduar 

nga mjeku dhe bëjnë pjesë në grupet me rrisk të lartë. 

11. Rreth 31% ishin infektuar sërish pasi ishin vaksinuar,ndërsa shumica do ta refuzonin këtë 

vaksinë nëse imuniteti i saj do të ishte njëvjecar. Vihet re gjithashtu se një pjesë e 

konsiderushme refuzojnë të marrin dozën e dytë të vaksinës. 

12. Rreth 4% e të anketuarëve e kanë patur të lehtë për të marrë vendimin për tu vaksinuar 

ndërsa 11% kanë thën krejt të kundërten,ndërkohë pjesa më e madhe mbetet e pavendosur. 

Në të njejtat raporte qëndrojnë edhe për mendimin se kjo vaksinë i mbron plotësisht ndaj 

Covid-19. 

13. Efektet anësore mbeten shqetësuse mbasi mbi 30% kanë pohuar se kanë patur më shumë 

efekte anësore sesa përfitime,po mbi 30% mendojnë të kundërtën ndërsa pjesa tjetër 

vazhdon të mbetet e pavendosur. 

14. Përtej dyshimeve të patura pjesa më e madhe mendojnë se të gjithë duhet të 

vaksinohemi,por vihet re se pas marrjes së vaksinës shumica u anashkalohet rregullave 

anti-Covid. 

15. Së fundmi mbi 50% e të anketurëve mendojnë se vaksina anti-Covid duhet marrë sepse 

mbron veten dhe të tjerët rreth nesh. 
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6.Rekomandime 
1. I rekomandohet popullatës të marrë vaksinat anti-Covid duke besuar më shumë në teoritë 

shkencore se ato konspirative. 

2. Autoritetet shëndetësore dhe mjeku i familjes duhet të jenë burimi kryesor i informacionit 

duke përforcuar më shumë mendimin për efikasitetin e vaksinës. 

3. Qytetarët duhet të informohen më shumë për efektet pas vaksinës duke i konsideruar si 

simptoma normale (si në rastin e cdo vaksine tjetër),temperaturën,ethet apo dhimbjen ne 

vendin e injektimit. 

4. Popullata nuk duhet të refuzoj dozën e dytë të vaksinës,duke mos përjashtur edhe riinfektimin 

pas vaksinimit të plotë ,pasi shkalla e sëmundshmëris është më e ulët se në rastet e atyre të 

pavaksinuarëve apo të vaksinuarëve me një dozë. 

5. Së fundmi i rekomandohet popullatës të vaksinohen kundër Covid-19 për një jetë më të 

shëndetshëme dhe një normalitet si më parë. 
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