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Informim 

për vaksinimin mbrojtës kundër lisë së dhenve 
 
Lia e dhenve (varicela) është një sëmundje ngjitëse e përhapur në mbarë botën, e cila 
shkaktohet përmes virusit Varicela-Zoster. Bartja e saj bëhet përmes kontaktit me trup ose 
përmes frymëmarrjes (infeksionit me anë të pikëzave të ajrit). Përafërsisht 2 javë pas infektimit 
fillon reaksioni në lëkurë, i cili në të shumtën e rasteve shoqërohet me temperaturë: Njolla të 
vogla të kuqe shpërndahen shumë shpejt, në madhësi sa thjerrëza , të mbushura 
me lëng, të cilat turbullohen dhe pas disa ditësh përthahen. Tipike është kruarja e fortë. Personi i 
sëmurë zakonisht 2 ditë para shpërthimit të sëmundjes dhe 5 ditë pas fillimit të paraqitjes së 
puçrrave të freskëta është infektues (sëmundja është ngjitëse). Pas kurimit të ekzemës në 
lëkurë, disa viruse mbeten në nyjat nervore (ganglion) të trurit dhe të palcës së kurrizit. Ato 
munden të bëhen aktive dhe të shkaktojnë herpesin Zoster sidomos tek të moshuarit dhe 
personat me imunitet të dobësuar. 

Tek fëmijët e shëndoshë janë të rralla komplikimet e formave të rënda të lisë së dhenve si p.sh. 
super infeksioni bakteriologjikë i lëkurës, inflamacion (ndezje) e trurit ose mushkërive. Në të 
kundërtën adoleshentët dhe të rriturit kanë një rrezikshmëri më të lartë për të pasur komplikime. 
Veçanërisht në rrezik janë të gjithë pacientët e pambrojtur, të cilët kanë sistem të dobët imuniteti, 
i cili rrjedhë nga çrregullimi i lindur, i fituar ose në bazë të një çrregullimi të shkaktuar nga 
medikamentet. Tek fëmijët, të cilët vuajnë nga leukemia, lia e dhenve mund të ketë edhe ecuri 
vdekjeprurëse. 

Lia e dhenve është e rrezikshme edhe për gratë shtatzëna, të cilat nuk e kanë kaluar atë para 
shtatzënisë ose nuk janë vaksinuar kundër saj. Tek sëmundjet deri në javën e 20-të të 
shtatzënisë mund të shkaktohen deformime të rënda te fëmija i palindur. Nëse nëna e 
pambrojtur sëmuret rreth datës së planifikuar për lindje (5 ditë para deri në 2 ditë pas lindjes) 
ekziston rreziku që foshnjës të porsalindur t’i shfaqet lia e dhenve dhe t’i rrezikohet jeta. 
Gjithashtu rrezik është në 6 javët e para të foshnjës të lindur para kohe, edhe në qoftë se nëna 
është e mbrojtur nga kjo sëmundje. Nëse lia e dhenve shfaqet te foshnjat e lindura para kohe 
ose tek të sapolindurit dhe te njerëzit me sistem të dobët imunitar, për të mënjanuar 
(parandaluar) komplikimet e rënda mund të jepen medikamente antivirale. Një mbrojtje të vërtetë 
kundër çdo forme të zhvillimit (të ecurisë) të varicelës ofron vetëm vaksinimi i kryer me kohë. 
 
Substanca e vaksinës 

Substanca e vaksinës (vaksina) përbëhet nga virusi i gjallë i dobësuar Varicela-Zoster. Ajo 
injektohet nën lëkurë (injektim subkutan). Vaksina kundër lisë së dhenve mund të jepet nga 
mosha (9 deri) 12 muaj. Për fillimin e vaksinimit mund t’ju informojë mjeku juaj. Nëse vaksina 
kundër lisë së dhenve merret dy herë, sipas njohurive të deritanishme, nuk është më e 
nevojshme të merret vaksinë suplementare.  

 
Kush duhet të vaksinohet? 

Në kuadër të kalendarit për vaksinim, vaksina kundër lisë së dhenve ju rekomandohet të gjithë 
fëmijëve dhe duhet që zakonisht të jepet në moshën 11 deri 14 muaj. Për të arritur një mbrojtje 
të sigurt të vaksinës, të gjithë fëmijët e moshës 15 deri 23 muaj vaksinohen përsëri. Por, 
gjithashtu mund të vaksinohen edhe më parë, (4 deri) 6 javë pas vaksinimit fillestar (të parë). 
Fëmijët, të cilët janë vaksinuar deri më tani vetëm një herë, duhet të kryhet vaksinimi i dytë. 
Vaksinimi mund të bëhet njëherazi me vaksinat kundër fruthit, shytave dhe rubeolës (substanca e 
vaksinës MMR) ose në momentin më të hershëm 4 javë pas kësaj. 

Nëse ju deri më tani nuk e keni pasur linë e dhenve, dhe nuk jeni vaksinuar deri më tani, 
atëherë në përgjithësi rekomandohet vaksina e 2-hershme për: 

- Fëmijët dhe adoleshentët deri në ditëlindjen e 18-të, 

- Gratë që planifikojnë shtatzëni 
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- Personeli (tek të sapopunësuarit) në entet për përkujdesjen e fëmijëve në moshën 
parashkollore (p.sh. kopshtin e fëmijëve), 

- Personeli mjekësor, në veçanti në obstetri, pediatri, onkologji, mjekësi intensive dhe te 
përkujdesja e personave me imunodeficiencë. 

Vaksinimi rekomandohet edhe për të gjithë personat e pambrojtur , për të cilët një infeksion do të 
ishte veçanërisht i rrezikshëm ose të cilët mund të transmetonin linë e dhenve te personat e tjerë 
të rrezikuar. Këto janë kryesisht pacientët me kancer, me pezmatim të rëndë të lëkurës 
(neurodemitis) dhe pacientët para procedurave të planifikuara mjekësore operative, të cilat 
dobësojnë sistemin imun (terapia që shtyp sistemin imunitar) si p.sh. përpara transplantimit  të 
organeve apo me sëmundje të rëndë të veshkave. Gjithashtu është i domosdoshëm vaksinimi i 
personave që kanë kontakt të ngushtë me këta pacientë (familjarët, kujdestarët etj.) si edhe 
personeli i kujdesit mjekësor të këtyre pacientëve. 
 

Në varësi të rrethanave, vaksina mund të mbrojë pak ditë pas një infektimi të mundshëm. Në 
këto raste ju lutem të kërkoni menjëherë mjekun. 
 

Kush nuk duhet të vaksinohet? 

Individët të cilët vuajnë nga sëmundje akute të nevojshme për trajtim, me temperaturë >38,5°C 
nuk duhet që të vaksinohen. Nuk duhet të vaksinohen personat që kanë alergji nga përbërësit e 
vaksinës. Në përgjithësi, edhe individët me sistem të dobët imunitar nuk vaksinohen. Në rrethana 
të caktuara janë të mundshme dhe të nevojshme edhe përjashtime. Vaksinimi për mbrojtjen nga 
lia e dhenve nuk duhet bërë te gratë shtatzëna, pasi në teori viruset e vaksinës përbëjnë rrezik 
për fëmijën në mitër. Për të njëjtën arsye, shtatzënia duhet të parandalohet për një periudhë 1 
mujore pas vaksinimit. Nëse vaksinimi bëhet pa dashje gjatë shtatzënisë, nuk është ai arsyeja e 
ndonjë aborti. 

Për të mos rrezikuar suksesin e vaksinës, vaksina duhet të bëhet brenda 3 muajve pas 
dhënies së imunoglobulinës ose të një transfuzioni gjaku. 

Për të gjitha këto raste, ju këshillon mjeku vaksinues se si mund të mbroheni ju nga infektimi i 
varicelës. 
 
Sjellja pas vaksinimit 

I/e vaksinuari/a nuk kërkon kujdes të veçantë, ngarkesa e pazakontë fizike duhet të shmanget 
brenda 1 deri në 2 javë pas vaksinimit. Për njerëzit të cilët janë të prirë për probleme të 
qarkullimit kardiovaskular ose për reaksione alergjike të menjëhershme, duhet të informohen 
rreth kësaj te mjeku përpara se të vaksinohen. 

Viruset e vaksinës në raste ekstreme të rralla munden të barten te personat e ndjeshëm 
kontaktues. Prandaj duhet që personat me imunitet të dobësuar dhe gratë shtatzëna pa imunitet 
të mënjanojnë kontaktin direkt me të vaksinuarin, tek i cili janë shfaqur flluska (puçrra me lëng) 
të veçanta të lisë së dhenve. Ky rekomandim vlen deri në 5 ditë pas shfaqjes së puçrrës së 
fundit të freskët. 

Për shkak të rrezikut teorik të sindromit Reye duhet që për një periudhë kohore prej 6 javësh pas 
vaksinimit të mos merren salicilate (p.sh. aspirina). 
 
Reaksionet e mundshme lokale dhe ato të përgjithshme pas vaksinimit 
Pas vaksinimit, përveç imunitetit si objektiv dhe mbrojtjen kundër sëmundjes, deri 20 për qind të 
personave të vaksinuar, shfaqin në vendin e vaksinimit skuqje të përkohshme ose ënjtje me 
dhimbje, sidomos tek të rriturit pas dozës së 2-të të vaksinës. Kjo reflekton përballjen normale 
të  trupit me vaksinën. Tek çdo 10 persona të vaksinuar paraqitet një rritje e  leh të  e 
temperaturës. Tek 1 deri në 3 për qind e të vaksinuarve, ndodh që 1-4 javë pas vaksinimit, të 
shfaqet një formë e dobësuar e lisë së dhenve (“sëmundja vaksinore”), me flluska me lëng dhe 
ethe. Te pacientët me sistem të dobësuar imun fenomene të tilla janë më të shpeshta dhe 
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më  të theksuara, kështu që vaksina për këta individë zakonisht nuk duhet të jepet. 
Megjithatë fëmijëve me leukemi duhet t'i jepet kjo në një interval kohorë pa simptome 
(remision).  
Përveç reaksioneve në vendin e injektimit, reaksionit në lëkurë dhe “sëmundjeve të lehta 
nga vaksinat” që mund  të shfaqen në një të katërtën e të vaksinuarve, te ky qark i 
personave nuk janë të njohura reaksione të mëdha. 
 

 
A janë të mundshme komplikacionet në vaksinim? 

Komplikacionet në vaksinim janë reaksione vaksinash në masë përtej normales, si pasojë e 
vaksinimit që rëndon në mënyrë të konsiderueshme shëndetin e të vaksinuarit. Reaksionet 
alergjike janë shumë të rralla pas marrjes së vaksinës së varicelës; Në rastet e një 
mbindjeshmërie kundër substancës përcjellëse/shoqëruese Framycetin/Neomycin nuk duhet të 
vaksinohet kundër lisë së dhenve. Në raste të veçanta është raportuar në literaturë për 
reaksione të menjëhershme alergjike deri në gjendje shoku, për herpes ose pneumoni tek 
individë të shëndoshë dhe njerëz me sistem të dobësuar të imunitetit. Po ashtu në raste të 
veçanta u raportua rreth transmetimit nga i vaksinuari, me një “sëmundje nga vaksina” (reaksion 
në lëkurë), tek një person tjetër me imunitet të dobët, si edhe një pakësim i përkohshëm i numrit 
të trombociteve në gjak. Edhe në raportet e rralla për sëmundjet e sistemit nervor, të shfaqura 
në kohën e marrjes së vaksinës varicela, vihet në pyetje lidhja që mund të ekzistojë. 

 

 
Këshillimi nga mjeku vaksinues rreth indikacioneve anësore 
 

Përveç kësaj fletëpalosjeje, mjeku ju ofron një konsultë informimi. 
 

Nëse simptomat paraqiten pas vaksinimit, të cilat i tejkalojnë reaksionet e lartpërmendura të 
shpejta, lokale dhe ato të përgjithshme, keni në dispozicion për konsultim mjekun vaksinues. 

Ju mund të kontaktoni mjekun vaksinues: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mospranim (mohim) 

Përkthimi i fletës origjinale të informimit (gjendja e botimit: 09/2014) me miratim të Kryqit të 
Gjelbër Gjerman, dhe me autorizim të Institutit Robert Koch. Vlen teksti në gjermanisht; nuk 
mbahet përgjegjësi për gabime në përkthim, dhe as për aktualitetin e përkthimit në fjalë, në 
rast të rishikimeve të mëvonshme të versionit origjinal në gjermanisht. 
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Emri_______________________________________________________________________ 
Name 

 

Vaksina mbrojtëse kundër lisë së dhenve 
Schutzimpfung gegen Windpocken 

 
Të bashkangjitur mund të gjeni një fletë informative mbi zbatimin e vaksinimit kundër lisë së 
dhenve. Në të janë të përfshira informacionet kryesore për sëmundjet e parandaluara nga 
vaksinat, për substancat e vaksinës, për vaksinimin, si dhe reagimet vaksinore dhe 
komplikimet e mundshme të vaksinimit. 
Anliegend erhalten Sie ein Merkblatt über die Durchführung der Schutzimpfung gegen Windpocken. Darin sind die wesentlichen 

Angaben über die durch die Impfung vermeidbare Krankheit, den Impfstoff, die Impfung sowie über Impfreaktionen und 

mögliche Impfkomplikationen enthalten. 

 
Para marrjes së vaksinës, ju lutemi të jepni të dhënat plotësuese si në vijim: 
Vor Durchführung der Impfung wird zusätzlich um folgende Angaben gebeten: 

 
 

1. Ekziston te personi, i cili duhet të vaksinohet, një sëmundje imunodeficitare 
(sëmundje e përfituar, e lindur ose shkaktuar nga medikamentet)? 
Besteht bei dem Impfling eine Immunmangelkrankheit (erworben, angeboren, durch Medikamente bedingt)? 

□ Po (Ja)   □ Jo (Nein) 
 

 

2. A njihet ndonjë alergji te pacienti? 
Ist bei dem Patienten eine Allergie bekannt? 

□ Po (Ja)   □ Jo (Nein) 
 

Nëse po, cila dhe kur?__________________________________________________ 
wenn ja, welche? 

 

 

3. A i është dhënë personit, i cili duhet të vaksinohet, në 3 muajt e kaluar, 
imunglobulinë ose është kryer transfuzioni i gjakut? 
Hat der Impfling in den vergangenen drei Monaten ein Immunglobulin erhalten oder wurde eine Bluttransfusion 
vorgenommen? 

□ Po (Ja)   □ Jo (Nein) 

 

 
4. Te vaksinimi i grave në moshën e aftë për lindje: A ekziston momentalisht një 
shtatzëni? 
Bei Impfung von Frauen im gebärfähigen Alter: Besteht zurzeit eine Schwangerschaft? 

□ Po (Ja)   □ Jo (Nein) 
 

 

Nëse doni të dini më shumë rreth vaksinimit kundër lisë së dhenve, pyesni mjekun 
vaksinues! 
Falls Sie noch mehr über die Schutzimpfung gegen Windpocken wissen wollen, fragen Sie den Impfarzt! 

 
Në takimin për vaksinimin, ju lutemi sillni me vete librezën e vaksinimit! 
Zum Impftermin bringen Sie bitte das Impfbuch mit! 
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Deklarata e pëlqimit 
Einverständniserklärung 

 
për zbatimin e vaksinës mbrojtëse kundër lisë së dhenve (varicela) 
zur Durchführung der Schutzimpfung gegen Windpocken (Varizellen) 

 
 
 

Mbiemri i personit, i cili duhet të vaksinohet: _________________________________________ 
Name des Impflings 

 
 

I/e lindur me datën: ____________________________________________________________ 
geb. am 

 

 
E kam lexuar përmbajtjen e fletëpalosjes dhe mjeku/mjekja më ka informuar hollësisht për 
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. 

 

□ Jap pëlqimin për vaksinimin e propozuar kundër lisë së dhenve 
                     Ich willige in die vorgeschlagene Impfung gegen Windpocken ein. 

 

□ Unë refuzoj vaksinën. U informova rreth disavantazheve të mundshme të refuzimit 

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

 
 
 

Shënime: Vermerke________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
Vendi, data: Ort, Datum_____________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
_______________________________________ ____________________________________ 

Nënshkrimi i marrësit të vaksinës,   Nënshkrimi i mjekes/mjekut  
ose i kujdestarit ligjor 
Unterschrift des Impflings bzw. des Sorgeberechtigten  Unterschrift des Arztes/der Ärztin 


