
MMR No. 7 
Informacion 
për vaksinimin mbrojtës kundër fruthit, shytave dhe rubeolës 
(Statusi duke filluar nga tetori 2021) 
 
Fruthi, shytat dhe rubeola janë sëmundje të përhapura që shkaktohen nga infektimi 
me viruse (virusi i fruthit, shytave ose rubeolës) dhe zhvillohen kryesisht te fëmijët, 
por mund t'u shfaqen edhe të rriturve. Vaksina e kombinuar MMR ofron njëkohësisht 
mbrojtje kundër fruthit, shytave dhe rubeolës. Nuk ekziston asnjë mjekim që mund të 
shërojë fruthin, shytat ose rubeolën. Vetëm vaksinimi në kohë dhe i vazhdueshëm 
MMR mund të sigurojë mbrojtje nga këto sëmundje! 
 
Fruthi është një sëmundje e cila shpesh është shumë e rëndë dhe që transmetohet 
me lehtësi nga personi në person. Zgjat rreth 2 javë dhe shoqërohet me temperaturë 
të lartë, kollë konjunktivit dhe skuqje e lëkurës (ekzantemë). Komplikacionet e 
shpeshta përfshijnë pneumoninë dhe infeksionet e veshit të mesëm. Inflamacioni i 
trurit (encefaliti) zhvillohet në rreth 1 në 1 000 deri në 2 000 pacientë, i cili mund të 
jetë vdekjeprurës në rreth 30 për qind të rasteve ose mund të shkaktojë dëmtime të 
përhershme mendore dhe fizike. Fëmijët nën moshën 5 vjeç dhe të rriturit, 
megjithëse edhe adoleshentët, janë veçanërisht të rrezikuar nga fruthi - ata hasin 
komplikacione më shpesh. Nëse fruthi shfaqet gjatë fëmijërisë së hershme, ekziston 
një rrezik i lartë i sëmundjes së rrallë, por që është gjithnjë fatale, të quajtur SSPE. 
 
Shytat është një sëmundje virale e shoqëruar me temperaturë, dhimbje koke dhe 
ënjtje e gjëndrave të pështymës ("shyta"). Afërsisht një në çdo dhjetë raste të 
shytave, zhvillohet një inflamacion i mëtejshëm i meningeve (meningjit) dhe me raste 
i trurit (encefalit). Një komplikacion i rrallë por tipik është humbja e dëgjimit. Çdo rasti 
të 4rt adoleshent ose mashkulli të rritur i zhvillohet ënjtje dhe inflamacion i testikujve, i 
cili në raste të rralla mund të shkaktojë infertilitet. 
 
Rubeola është një sëmundje virale më së shumti e lehtë, e cila shoqërohet me 
temperaturë, skuqje të lëkurës (ekzantemë) dhe ënjtje e nyjave limfatike. Ndodh jo 
rrallë që të mos shoqërohet me simptoma klinike; këta persona mund të infektojnë të 
tjerët përreth. Megjithatë, gjatë shtatzënisë rubeola mund të transmetohet te fetusi, 
dhe mund të shkaktojë dështim dhe lindje pa jetë ose deformime të rënda të syve, 
veshëve, zemrës ose trurit. 
 
 
Vaksina  
Vaksinat për fruthin, shytat dhe rubeolën (MMR) përbëhen nga viruse të gjalla të 
dobësuara të cilat shumëfishohen pas vaksinimit. Vaksina injektohet nën lëkurë ose 
në muskul dhe zakonisht mund të bëhet njëkohësisht me vaksina të tjera pa ndikuar 
te aftësia toleruese ose efikasiteti i saj. Mjeku mund t'ju tregojë për rastet që 
përjashtohen nga ky rregull dhe për nisjen e mbrojtjes nga vaksina. Njohuritë e 
deritanishme tregojnë se nuk nevojiten doza përforcuese pasi është bërë vaksinimi 
MMR dy herë.  
  



 
Kush duhet të vaksinohet dhe kur? 
Vaksinimet kundër fruthit, shytave dhe rubeolës rekomandohen nga Komiteti i 
Përhershëm për Vaksinimin (STIKO) për fëmijët e moshës 11 muaj. Për mbrojtje të 
mirë nga vaksina, fëmijët vaksinohen përsëri në moshën 15 muaj (interval prej të 
paktën 4 javësh nga vaksinimi i parë). 
Vaksina mund të bëhet nga mosha 9 muaj, p.sh. para shtrimit në një spital për fëmijë. 
Nëse vaksinimi bëhet para moshës 11 muaj, atëherë vaksinimi i dytë duhet të bëhet 
pak pas moshës një vjeç. Mjeku mund t'ju informojë në lidhje me këtë. 
STIKO rekomandon gjithashtu që të gjithë të rriturit e lindur pas vitit 1970 me status 
vaksinimi që nuk dihet, pa asnjë vaksinë ose vetëm me një vaksinë gjatë fëmijërisë, 
bëjnë një vaksinë të vetme kundër fruthit (MMR). Personat që punojnë në fusha të 
caktuara duhet të bëjnë një vaksinim të dyfishtë – këtu përfshihen studentët dhe stafi 
në kolegje, shkolla profesionale dhe universitete. 
 
Ligji për Mbrojtjen nga Fruthi kërkon vërtetim të vaksinimit të dyfishtë kundër fruthit 
(me vaksina MMR ose MMRV) për fëmijët dhe adoleshentët në objekte komuniteti, si 
edhe për personat që punojnë në fusha të caktuara që kanë lidhur pas vitit 1970 
(p.sh. në spitale dhe ambiente të kujdesit shëndetësor dhe në qendra komuniteti për 
fëmijët dhe adoleshentët).  
 
Shënime: 1. Personat e pavaksinuar të moshës mbi 9 muaj ose personat që deri më 
tani nuk janë vaksinuar ose që kanë bërë vetëm një dozë të vaksinës MMR, ose 
personat për të cilët nuk është i qartë statusi i vaksinimit, duhet të bëjnë vetëm një 
vaksinim MMR – nëse është e mundur – brenda 3 ditësh pas kontaktit me një person 
të infektuar me fruth, shyta ose rubeolë. 2. Gratë që kanë moshë të përshtatshme për 
të lindur fëmijë duhet të kenë 2 vaksinime të dokumentuara të rubeolës, në të cilin 
rast mund anashkalohet përcaktimi i titrit. 3. Bërja e vaksinës mbrojtëse kundër 
fruthit, shytave dhe rubeolës te personat që janë tashmë imunë ndaj një ose më 
shumë prej këtyre sëmundjeve nuk është e rrezikshme. 
 
 
Kush duhet të vaksinohet? 
Kushdo që vuan nga një sëmundje akute me temperaturë mbi 38.5 °C nuk duhet të 
vaksinohet derisa të jetë shëruar. Në përgjithësi, personat me defiçencë imunitare – 
qoftë të lindur, të fituar ose të shkaktuar nga mjekimet – nuk duhet të vaksinohen. 
Mund të ketë përjashtime në rrethana të caktuara. Këta pacientë duhet të marrin 
këshilla nga mjekët që i trajtojnë nëse, me këtë defiçencë imunitare, dhe pas 
peshimit të rreziqeve dhe dobive, mund të bëjnë apo jo vaksinë MMR. Nëse janë 
shfaqur simptoma pas një vaksinimi MMR të mëparshëm, ose nëse ekziston 
ndjeshmëri tepër e lartë ndaj përbërësve të vaksinës, atëherë mjeku i vaksinimit do 
t'ju japë këshilla. Në përgjithësi, personat që janë tepër alergjikë ndaj albuminës së 
pulës (e bardha e vezës) (anafilaksi pas ngrënies së të bardhave të vezës) mund të 
vaksinohen; nëse është e nevojshme, vaksinimi duhet të bëhet duke marrë disa 
masa parandaluese.  
 
Vaksinimi MMR nuk duhet të bëhet te personat që kanë marrë imunoglobulinë gjatë 
muajve të fundit (interval prej 3 deri në 8 muaj në varësi të dozës së preparatit të 
imunoglobulinës që është përdorur) ose te marrësit e një transfuzioni gjaku gjatë së 
njëjtës periudhe (vaksina mund të qëndrojë joaktive për shkak të substancave 
mbrojtëse - antitrupave - në gjakun e dhuruesit kundër viruseve në fjalë). Vaksina 



MMR nuk duhet të bëhet te gratë shtatzëna, pasi ekziston një rrezik teorik për 
fëmijën në bark nga viruset e vaksinës. Për këtë arsye, duhet të shmanget shtatzënia 
për një periudhë prej 1 muaji pas vaksinimit. Megjithatë, vaksinimi aksidental gjatë 
shtatzënisë, nuk është arsye për të bërë abort.  
 
 
Çfarë duhet bërë para dhe pas vaksinimit  
Mjeku i vaksinimit duhet të informohet para se të bëhet vaksinimi nëse personat janë 
të prirur ndaj reaksioneve në qarkullimin e gjakut ose nëse dihet se u ndodhin 
reaksione alergjike të menjëhershme. Personi që vaksinohet nuk ka nevojë të marrë 
masa të veçanta, edhe pse duhet të shmangen sforcimet fizike të pazakonta për 1 
deri në 2 javë pas vaksinimit.  
Viruset e vaksinës nuk janë të transmetueshme te kontaktet dhe nuk shkaktojnë 
sëmundje. Prandaj, vaksinimi i një fëmije nuk është i dëmshëm, edhe nëse ka një 
grua shtatzënë që jeton në të njëjtin ambient.  
 
 
Reaksionet e mundshme alergjike lokale dhe të përgjithshme pas vaksinimit  
Pas vaksinimit MMR mund të ketë dhimbje, ënjtje dhe skuqje në vendin e injektimit 
në rreth 10 për qind të personave të vaksinuar. Ky është një reagim normal i trupit 
ndaj vaksinës dhe zhvillohet brenda 1 deri në 3 ditësh pas vaksinimit, rrallë zgjat më 
shumë. Me raste (0.1 deri në 1 për qind) ënjten nyjat limfatike pranë. Shpesh (1 deri 
në 10 për qind), mund të shfaqen gjithashtu simptoma të përgjithshme, si dhimbje 
koke, këputje, gjendje sëmurë ose simptoma gastrointestinale. Shpeshherë, mund të 
shfaqen simptoma të lehta të fruthit, shytave ose rubeolës - më së shumti 5 deri në 
12 ditë pas vaksinimit – e ashtuquajtura sëmundja joinfektive e vaksinës. Në këtë 
gjendje, 5 deri në 15 për qind e personave të vaksinuar kanë temperaturë, 
shpeshherë (rreth 2 për qind) të shoqëruar me një skuqje lëkure të ngjashme me 
fruthin. Me raste, gjëndra parotide mund të ënjtet paksa. Tek adoleshentët dhe të 
rriturit janë vërejtur dhimbje të përkohshme të kyçeve, por shumë rrallë te fëmijët. 
Shumë rrallë, testikujt mund të ënjten lehtë dhe për kohë të shkurtër, ose pankreasi 
mund të reagojë lehtë dhe për kohë të shkurtër (rritje e nivelit të enzimave). Të gjitha 
këto reagime zakonisht janë kalimtare dhe largohen shpejt e pa lënë pasoja. 
 
 
A ekziston mundësia të shfaqen komplikacione prej vaksinës? 
Komplikacionet e shkaktuara prej vaksinës janë pasoja që shkojnë përtej 
reaksioneve normale ndaj vaksinës dhe që dëmtojnë shëndetin e personit të 
vaksinuar. Nëse një foshnjë ose fëmijë ka reaksion ndaj vaksinës MMR me 
temperaturë, në raste të rralla kjo mund të çojë në spazmë febrile. Zakonisht kjo nuk 
ka pasoja. Reaksionet alergjike janë shumë të rralla. Ato më së shpeshti ndodhin si 
reagim kundër aditivëve të vaksinës, si xhelatina ose antibiotikët (të cilët janë 
konstituentë gjurmimi). Në raste të izoluara është raportuar shok anafilaktik. Po 
kështu, hemorragji në lëkurë si pasojë e uljes së numrit të pllakëzave të gjakut pas 
vaksinimit ka ndodhur në raste të izoluara. Si rregull, këto reaksione largohen shpejt 
dhe pa lënë pasoja, dhe rastet e rënda kanë qenë shumë të rralla. Shumë rrallë, 
mund të vërehet inflamacion i kyçeve që zgjat më shumë tek adoleshentët dhe të 
rriturit. Nuk ekzistojnë prova se virusi i dobësuar i shytave që përdoret në këtë 
vaksinë mund të shkaktojë meningjit. Në literaturën mjekësore rrallëherë është 
raportuar për sëmundje të tjera të sistemit nervor (p.sh. kriza, ndjesi jonormale, 



paralizë e përkohshme) ose inflamacion i enëve të gjakut, të cilat kanë lidhje me 
vaksinën.  
  
Shënim: Alergjia ndaj albuminës së pulës (e bardha e vezës) nuk është 
kundërindikacion për vaksinimin MMR, pasi viruset e fruthit dhe shytave 
shumëfishohen jo në albuminë, por në qelizat embrionale të pulës (shiko gjithashtu 
"Kush nuk duhet të vaksinohet?"). 
 
 
Këshilla për efektet e mundshme anësore nga mjeku i vaksinimit 
Përveç kësaj fletushke informative, mjeku i vaksinimit do t'ju japë më shumë këshilla. 
Nëse pas vaksinimit shfaqen simptoma që janë përtej reaksioneve lokale dhe të 
përgjithshme kalimtare që tregohen më sipër, mjeku i vaksinimit, sigurisht do të jetë 
në dispozicion për këshilla të mëtejshme. 

 

 

Mund të kontaktoni mjekun e vaksinimit  
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Vaksinimi mbrojtës kundër fruthit, shytave dhe rubeolës  

Schutzimpfung gegen Masern, Mumps und Röteln  

Emri  

Name  

Para vaksinimit, ju lutem të jepni të dhënat personale të mëposhtme: 

Vor Durchführung der Impfung wird zusätzlich um folgende Angaben gebeten: 

1. A është personi që do të vaksinohet ndonjë çrregullim të defiçencës imunitare (të fituar, të 
trashëguar ose të shkaktuar nga mjekimet)? 

Po       Jo  

1. Besteht bei der zu impfenden Person eine Immunmangelkrankheit (erworben, angeboren, durch Medikamente bedingt)? 

ja      nein 

2. A ka marrë personi që do të vaksinohet imunoglobulinë (gamaglobulinë) ose transfuzion gjaku gjatë 
3 (deri në 8) muajve të fundit? 

Po        Jo  

2. Hat die zu impfende Person in den vergangenen 3 (bis 8) Monaten Immunglobulin (Gammaglobulin) erhalten oder wurde eine 
Bluttransfusion vorgenommen? 

ja       nein 

3. A ka bërë personi që do të vaksinohet ndonjë vaksinë mbrojtëse për sëmundje të tjera gjatë 4 
javëve të fundit ose a është planifikuar një e tillë në 4 javët e ardhshme? 

Po       Jo  

nëse po, cila dhe kur 

3. Wurde bei der zu impfenden Person in den vergangenen 4 Wochen eine Schutzimpfung durchgeführt oder ist in den 
kommenden 4 Wochen eine Schutzimpfung gegen andere Erkrankungen geplant? 

ja       nein 

wenn ja, welche und wann 

4. Për gratë me moshë të përshtatshme për të lindur fëmijë: A jeni shtatzënë aktualisht? 

Po        Jo  

4. Bei Impfung von Frauen im gebärfähigen Alter: Besteht zurzeit eine Schwangerschaft? 

ja       nein 

Nëse doni të dini më shumë për vaksinimet mbrojtëse kundër fruthit, shytave dhe rubeolës, ju lutemi të 
flisni me mjekun e vaksinimit! 

Ju lutem të merrni me vete pasaportën e vaksinimit në takimin e vaksinimit! 

Falls Sie noch mehr über die Schutzimpfung gegen Masern, Mumps und Röteln wissen wollen, fragen Sie die Impfärztin / den 
Impfarzt! 

Zum Impftermin bringen Sie bitte das Impfbuch mit! 



Konfirmim i aprovimit  

për vaksinimin mbrojtës kundër fruthit, shytave dhe rubeolës 

(Ka gjithashtu në dispozicion formularë me kopje karboni për t'i dhënë personit që do të vaksinohet, 
ose përfaqësuesit të tij ligjor, një kopje sipas Ligjit për të Drejtat e Pacientit) 

Einverständniserklärung  

zur Durchführung der Schutzimpfung gegen Masern, Mumps und Röteln 

(Es stehen auch Formulare mit Durchschlag zur Verfügung, um der zu impfenden Person bzw. ihrem gesetzlichen Vertreter 
gemäß Patientenrechtegesetz eine Kopie mitgeben zu können.) 

 

Emri i personit që do të vaksinohet 

Name der zu impfenden Person 

lindur më 

geb. am 

 

Kam lexuar përmbajtjen e kësaj fletushke informuese dhe kam marrë informacion të mjaftueshëm nga 
mjeku në lidhje me vaksinimin. 

Nuk kam pyetje të tjera. 

Jam dakord me vaksinimin e propozuar kundër fruthit, shytave dhe rubeolës. 

Nuk jam dakord me vaksinimin. Jam informuar për pasojat e mundshme të këtij refuzimi.  

Ich habe den Inhalt des Merkblatts zur Kenntnis genommen und bin von meiner Ärztin / meinem Arzt im Gespräch ausführlich 
über die Impfung aufgeklärt worden. 

Ich habe keine weiteren Fragen. 

Ich willige in die vorgeschlagene Impfung gegen Masern, Mumps und Röteln ein. 

Ich lehne die Impfung ab. Über mögliche Nachteile der Ablehnung dieser Impfung wurde ich informiert. 

 

Vërejtje: 

Vermerke: 

Vendi, data: 

Ort, Datum: 

Nënshkrimi i personit që do të vaksinohet    Nënshkrimi i mjekut  
ose i përfaqësuesit të tij ligjor   

Unterschrift der zu impfenden Person    Unterschrift der Ärztin/ des Arztes 
bzw. des gesetzlichen Vertreters 

 


