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Mbi vaksinimin mbrojtës kundër sëmundjeve infektive të diarresë te foshnjat dhe fëmijët e vegjël 

(rotaviruset) 

 

Rotaviruset janë të përhapur në të gjithë botën dhe janë shkaku më i zakonshëm i diarresë 

(gastroenterit) te foshnjat dhe fëmijët e vegjël. Te pacientët, viruset shumohen në zorrën e hollë dhe 

nxirren në sasi të madhe me anë të jashtëqitjes. Rotavirusi është shumë ngjitës. Ai transmetohet 

kryesisht nga infeksioni i kontaktit dhe prekjes, rrallë nëpërmjet ushqimit dhe ujit. Mjaftojnë vetëm 

pak patogjenë për të shkaktuar një infeksion. 

 

Duke qenë se viruset janë shumë të qëndrueshme në mjedis, është e vështirë që nëpërmjet masave 

higjienike një infeksion rotavirusi të mbahet larg fëmijëve të vegjël. Në këtë mënyrë sëmuret një 

përqindje e lartë në vitet e para të jetës nga diarretë e rënda të shkaktuara nga rotavirusi, shpesh 

edhe në mënyrë të përsëritur. 

 

Sidomos fëmijët shumë të vegjël mund të shfaqin simptoma të rënda. Simptomat kryesore janë 

diarre e ujshme (shpesh deri në 20 herë në ditë), të vjella, temperaturë, zakonisht shoqëruar me 

dhimbje barku. Simptomat zakonisht vazhdojnë për 2 deri në 6 ditë. Humbja e shpeshtë e lëngjeve 

(dehidratimi) për shkak të diarreve të rënda te fëmijët e vegjël mund të jetë me rrezik për jetën dhe 

si rregull duhet të trajtohet në spital. Pasojat fatale në këtë rast janë shumë të rralla, por në të gjithë 

zonën e Bashkimit Evropian gati çdo ditë humb jetën një fëmijë për shkak të gastroenterit viral me 

rotavirus. 

 

Vaksina 

Vaksinat kundër rotavirusit përmbajnë viruse të gjalla të dobësuara. Ekzistojnë vaksina të ndryshme; 

për të dyja është vërtetuar një efikasitet i lartë ndaj infeksionit me rotavirus. Vaksinimi (në varësi të 

vaksinës) i jepet fëmijës që do të vaksinohet 2 ose 3 herë nga goja (duke marrë në konsideratë 

informacionet e prodhuesit) në intervale prej së paku 4 javësh. Mjeku juaj mund t'ju informojë për 

fillimin dhe kohëzgjatjen e mbrojtjes nga vaksinimi. Nuk rekomandohen doza përforcuese pas 

përfundimit të vaksinimit primar. 

 

Kush duhet të vaksinohet dhe kur? 

Që nga korriku i vitit 2013, Komiteti i Përhershëm i Vaksinimit (STIKO) rekomandon vaksinimin 

kundër rotavirusit për të gjitha foshnjat në Gjermani. Vaksina orale kundër rotavirusit rekomandohet 

që nga mosha 6-javëshe dhe duhet të fillojë sa më shpejt të jetë e mundur nga ajo datë, më së voni 

deri në moshën 12-javëshe. Rekomandohet urgjentisht që cikli i vaksinimit me këtë vaksinë të jetë 

mbyllur deri në moshën 24 deri në 32-javëshe (në varësi të vaksinës). 

 

Vaksinimi mund të jepet në të njëjtën kohë me një vaksinë multivalente të rekomanduar në këtë 

moshë kundër difterisë, kollës së mirë, tetanosit, poliomielitit, hepatitit B dhe infeksionit nga Hib 

(vaksina 5 ose 6-valente). Është i mundur edhe vaksinimi i njëkohshëm me vaksinën e konjuguar të 

pneumokokut të rekomanduar për foshnjat. 
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Kush nuk duhet të vaksinohet? 

Personat që vuajnë nga një sëmundjeje akute me temperaturë që ka nevojë për mjekim nuk duhet të 

vaksinohen. Si rregull, nuk duhet të vaksinohen as fëmijët që vuajnë nga mungesa e imunitetit si 

sëmundje e lindur apo e shkaktuar nga barnat. Nuk duhet të vaksinohen foshnjat që kanë okluzion 

intestinal dhe as fëmijët me keqformime të lindura të traktit tretës. Te foshnjat që aktualisht vuajnë 

nga diarreja dhe / ose të vjellat, vaksinimi duhet të shtyhet. 

 

Sjellja pas vaksinimit 

I vaksinuari nuk ka nevojë për pushim të veçantë. Vaksinimi mund të kryhet pa marrë parasysh 

marrjen e ushqimit, pijeve apo qumështit të nënës. 

Në raste të veçanta, viruset e vaksinës mund të transmetohen te persona të pambrojtur që bien ne 

kontakt me to. Personat e shëndetshëm zakonisht nuk sëmuren, megjithatë, njerëzit me sistem të 

dobët imunitar (për shembull, pacientët me tumor, pacientët që marrin terapi imunosupresive) si 

masë paraprake duhet të shmangin për rreth 14 ditë kontaktin me një fëmijë të sapovaksinuar. 

Personat që kujdesen për foshnjat e sapovaksinuara duhet t'i kushtojnë kujdes të veçantë higjienës 

së pelenave. Vaksinimi i fëmijës është pa rrezik edhe në qoftë se në atë ambient jeton një grua 

shtatzënë. 

 

Reaksione të mundshme të përgjithshme pas vaksinimit 

Pas vaksinimit, si shprehje e reagimit normal ndaj vaksinës, shpesh deri shumë shpesh (deri në më 

shumë se 10 për qind të të vaksinuarve) ndodh që të shfaqen ethe, diarre, të vjella, humbje të oreksit 

dhe simptoma të tjera gastrointestinale. Simptoma akute të rrugëve të frymëmarrjes shfaqen me 

raste deri shpesh (0,1 deri në 1 ose 1 deri në 10 për qind) dhe infeksioni i veshit të mesëm vetëm në 

raste të veçanta. Shumë i shpeshtë është nervozizmi dhe herë pas here raportohen të qara, 

pagjumësi, lodhje dhe plogështi. Me raste ndodh që pas vaksinimit me vaksinën orale kundër 

rotavirusit të shfaqet shpërthim (rash) në lëkurë. 

Zakonisht këto simptoma janë të përkohshme dhe largohen shpejt dhe pa pasoja. Pas dozës së 2-të 

ato nuk shfaqen më shpesh se pas dozës së parë. Raste të rënda janë raportuar rrallë. Referuar 

studimeve të kryera, simptomat e përshkruara janë shfaqur te fëmijët e vaksinuar po aq shpesh sa te 

fëmijët e pavaksinuar. 

 

A janë të mundshme komplikacionet nga vaksinimi? 

Komplikacionet nga vaksinimi janë pasoja të rralla të shkaktuara nga vaksinimi, të cilat shkojnë përtej 

një reaksioni normal dhe që e rëndojnë dukshëm gjendjen shëndetësore të të vaksinuarit. Nuk 

përjashtohet një rritje e lehtë e rrezikut të okluzionit intestinal në një hapësirë kohore prej 31 ditësh, 

kryesisht brenda 7 ditëve pas dozës së parë të vaksinës kundër rotavirusit; në raste të veçanta kjo 

nuk mund të përjashtohet as pas dozës së 2-të. Simptomat që tregojnë për okluzion intestinal mund 

të jenë dhimbje të forta të barkut, të vjella të vazhdueshme, jashtëqitje me gjak, stomaku i fryrë 

dhe/ose temperatura e lartë. Nëse shfaqen simptoma të tilla gjatë periudhës në fjalë, ju lutemi 

njoftoni menjëherë mjekun/mjeken. Rrallë janë raportuar reaksione mbindjeshmërie si p.sh. në 

lëkurë (urtikarie) ose bronkospazma. Nuk janë raportuar reaksione të tjera të shkaktuara nga 

vaksinat moderne kundër rotavirusit, të licencuara së fundmi. 
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Këshillimi për efektet e mundshme anësore me mjekun e vaksinimit 

Përveç kësaj fletëpalosjeje, mjeku juaj ju ofron një bisedë informuese. 

 

Nëse pas një vaksinimi shfaqen simptoma që i tejkalojnë reaksionet e përkohshme të përgjithshme të 

sipërpërmendura, mjeku i vaksinimit është gjithmonë në dispozicionin tuaj për këshillim. 

 

Mund të kontaktoni me mjekun e vaksinimit: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deklaratë për mosmbajtje përgjegjësie 

Përkthimi i origjinalit të fletës informuese (publikuar në: 03/2016) është kryer me lejen e "Deutsches 

Grünes Kreuz e.V. (Kryqi i Gjelbër Gjerman)" me kërkesë të Institutit "Robert Koch". Teksti në gjuhën 

gjermane ka përparësi. Nuk mund të mbahet asnjë përgjegjësi për gabime të mundshme në 

përkthim, e aq më pak për aktualitetin e përkthimit në fjalë në raste të rishikimeve të mëvonshme të 

materialit në gjuhën gjermane. 
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Emri_____________________________________________________________________________ 
Name 

 
Vaksinimi mbrojtës kundër sëmundjeve të rotavirusit 
Schutzimpfung gegen Rotavirus-Erkrankungen 

 
Bashkëlidhur gjeni një fletëpalosje mbi kryerjen e vaksinimit mbrojtës kundër sëmundjeve të 
rotavirusit. Aty përfshihen të dhënat kryesore mbi sëmundjet që shmangen nëpërmjet vaksinimit, 
mbi vaksinën, vaksinimin, si dhe reaksionet dhe komplikacionet e mundshme të vaksinimit. 
Anliegend erhalten Sie ein Merkblatt über die Durchführung der Schutzimpfung gegen Rotavirus-Erkrankungen. Darin sind 
die wesentlichen Angaben über die durch die Impfung vermeidbare Krankheit, den Impfstoff, die Impfung, das Verhalten 
nach der Impfung sowie über Impfreaktionen und mögliche Impfkomplikationen enthalten. 

 
 
Para kryerjes së vaksinimit kërkohen të dhënat shtesë si më poshtë: 
Vor der Durchführung der Impfung wird zusätzlich um folgende Angaben gebeten: 

 
 

1. A vuan personi që do të vaksinohet nga ndonjë sëmundje imunodeficience (e fituar, e 
lindur, shkaktuar nga barnat)? 
Besteht bei dem Impfling eine Immunmangelkrankheit (erworben, angeboren, durch Medikamente bedingt)? 

 
□  Po  (Ja)   □  Jo  (Nein) 

 
 

2. A ka marrë personi që do të vaksinohet imunoglobulinë (globulinë gama) apo transfuzion 
gjaku në 6 javët e fundit? 
Hat der Impfling in den vergangenen 6 Wochen Immunglobulin (Gammaglobulin) erhalten oder wurde eine 
Bluttransfusion vorgenommen? 

 
□  Po  (Ja)   □  Jo  (Nein) 
 
 
3. A ka pasur personi që do të vaksinohet në të kaluarën ndonjë okluzion intestinal? 
Hatte der Impfling in der Vergangenheit einen Darmverschluss? 

 
□  Po  (Ja)   □  Jo  (Nein) 

 
 

4. A vuan aktualisht personi që do të vaksinohet nga diarreja dhe/ose të vjellat? 
Leidet der Impfling zurzeit unter Durchfall und/oder Erbrechen? 

 
□  Po  (Ja)   □  Jo  (Nein) 

 
 
Nëse dëshironi të dini më shumë rreth vaksinimit mbrojtës kundër sëmundjeve të rotavirusit, pyesni 
mjekun e vaksinimit! 
Falls Sie noch mehr über die Schutzimpfung gegen Rotavirus-Erkrankungen wissen wollen, fragen Sie den Impfarzt! 

 
Në takimin për vaksinimin, ju lutemi merrni me vete kartelën e vaksinimit! 
Zum Impftermin bringen Sie bitte das Impfbuch mit! 
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Deklaratë miratimi 
Einverständniserklärung 

 
Mbi kryerjen e vaksinimit mbrojtës kundër sëmundjeve infektive të diarresë te foshnjat dhe 
fëmijët e vegjël (rotaviruset) 
zur Durchführung der Schutzimpfung gegen infektiöse Durchfallerkrankung der Säuglinge und Kleinkinder (Rotaviren) 

 

 
Emri i personit që do të vaksinohet __________________________________________________ 
Name des Impflings 

 
 
Lindur më _____________________________________________________________________ 
geb. am 

 
 
Unë u njoha me përmbajtjen e fletëpalosjes dhe në një bisedë me mjekun/mjeken time u informova 
në mënyrë të detajuar mbi vaksinimin. 
Ich habe den Inhalt des Merkblatts zur Kenntnis genommen und bin von meinem Arzt/meiner Ärztin im Gespräch ausführlich 
über die Impfung aufgeklärt worden. 

 
 

□  Nuk kam pyetje të tjera. 
Ich habe keine weiteren Fragen. 

 
□  E pranoj vaksinimin e propozuar kundër sëmundjeve të rotavirusit me vaksinë të 

konjuguar. 
Ich willige in die vorgeschlagene Impfung gegen Rotavirus-Erkrankungen ein. 

 
□  E refuzoj vaksinimin. Jam vënë në dijeni për anët negative të mundshme të refuzimit të 

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

 
 
 
 
Shënime ___________________________________________________________________________ 
Vermerke 
 
 
Vendi, data _________________________________________________________________________ 
Ort, Datum 

 
 
________________________________   _____________________________________ 
Nënshkrimi i personit që do të vaksinohet   Nënshkrimi i mjekut/mjekes 
ose i kujdestarit të tij 
Unterschrift des Impflings bzw. des Sorgeberechtigten  Unterschrift des Arztes/der Ärztin 
 

 
 


