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Oferta e vaksinimit në të gjithë qarkun për nxënës nga 12 vjeç

Comirnaty (BNT162b2) është një e ashtuquajtur vaksinë e bazuar në mARN (mRNA = acid 
ribonik i dërguar). ARNi përmban "projektin" për një proteinë në sipërfaqen e koronavirusit 
SARS-CoV-2 ("proteina me gjemba"). Si rezultat i vaksinimit, projekti hyn në pjesët e trupit 
përmes grimcave të vogla të yndyrës (nanobrupat e yndyrës). Ata më pas prodhojnë 
proteinën korona (proteina S) për një kohë të shkurtër, më vonë projekti prishet përsëri në 
qeliza. Kjo stimulon formimin e antitrupave kundër proteinave të huaja. Nëse personi i 
vaksinuar bie më vonë në kontakt me koronavirusin, ai njihet dhe shënjestrohet shpejt. 

Vaksina Comirnaty (Biontech / Pfizer) është aprovuar gjithashtu për fëmijë dhe adoleshentë 
midis 12 dhe 15 vjeç që nga fundi i majit 2021. StiKo aktualisht rekomandon vaksinimin e 
fëmijëve vetëm me probleme shëndetësore, por të gjithë fëmijët e moshës 12 vjeç e lart 
mund të vaksinohen që e dëshirojnë këtë dhe prindërit e të cilëve pajtohen. Efektet anësore 
të përkohshme të vaksinimeve të tilla si dhimbje në vendin e injektimit, rraskapitje, dhimbje 
koke, muskuj ose Dhimbjet e kyçeve, të dridhura ose ethet janë të zakonshme, por zakonisht 
mbeten të lehta.

Kjo është tipike për këtë lloj vaksine. Deri më tani nuk ka indikacione të efekteve anësore 
serioze.

Të gjitha reagimet e vaksinimit ishin jetëshkurtra (1-3 ditë) dhe u shuan pa pasoja. Rastet e 
rralla të inflamacionit të miokardit, veçanërisht pas vaksinimit të burrave të rinj me vaksinën 
MRNA, aktualisht po hetohen në Izrael dhe, në raste të izoluara, në Norvegji dhe Gjermani. 
Deri në fund të majit, 122 miokardit të lehtë të dyshuar dhe 126 perikardit ishin marrë për 
Comirnaty nga 160 milion vaksina. Asnjë nga të rinjtë e prekur nuk duhej të mjekohej në 
spital; vetëm pushimi fizik zakonisht ishte i mjaftueshëm për shërim. Efektiviteti i vaksinës u 
ekzaminua për aprovim në një studim me afërsisht 2,200 fëmijë dhe adoleshentë midis 12 
dhe 15 vjeç. Vlerësimi i parë u zhvillua në mes të marsit 2021. Deri në atë kohë, kishin kaluar 
mesatarisht 2 muaj pas të dytit. Fëmijët me sëmundje shumë serioze, mungesë të rëndë të 
imunitetit ose rreziqe të tjera të veçanta u përjashtuan. Rreziku i zhvillimit të Covid-19 u ul 
ndjeshëm (me 100%) përmes vaksinimit me Comirnaty. Vaksina është e sigurt dhe vala delta 
kërcënon jetën e përditshme shkollore në vjeshtë! Shoqata Bavareze e Mjekëve të 
Përgjithshëm gjithashtu rekomandon vaksinimin e kujtdo mbi moshën 12 vjeç.

Ne do të donim t'i ndihmonim studentët, së bashku me mësuesit e tyre, të ishin në gjendje të 
shkonin në një vit shkollor normal në vjeshtë pa mbyllje shkollore dhe shkollim në shtëpi. Kjo 
është arsyeja pse qendra e vaksinimit Altmühlfranken dhe unë ua ofrojmë këtë fushatë 
vaksinimi shkollave në rreth!

Jeni të mirëpritur të më kontaktoni me pyetje të mëtejshme!

Dr. Peter Löw



Mjek koordinues në rreth


