
Dozë e lartë për gripin No. 11 d 
 
Informacion për vaksinimin mbrojtës kundër gripit me vaksinë në 
dozë të lartë për personat mbi 60 vjeç 
(Statusi duke filluar nga tetori 2021) 
 
Infeksionet akute të rrugëve të frymëmarrjes janë mes sëmundjeve më të shpeshta 
dhe shkaktohen nga një numër patogjenësh të ndryshëm, në veçanti nga viruset. 
Virusi i gripit, shkaku i vërtetë i sëmundjes së gripit, luan rol të veçantë dhe mund të 
përsëritet çdo vit në formë epidemike. Krahasuar me patogjenet e tjera që shkaktojnë 
sëmundje respiratore akute, në shumicën e rasteve, sëmundjet e gripit shkaktojnë 
gjendje të rëndë të sëmundjes. Mbrojtja më e mirë është vaksinimi në kohë. Vaksina 
e gripit nuk mbron nga sëmundjet më të lehta respiratore të shkaktuara nga 
patogjene të tjera. 
Gripi është një sëmundje akute që shoqërohet me temperaturë, kollë dhe dhimbje 
muskulore, e cila nuk mund të dallohet nga sëmundjet e tjera respiratore vetëm mbi 
bazat klinike. Fillon zakonisht papritur nga një gjendje shëndetësore krejt normale. 
Raste klinike të rënda janë vërejtur shpesh te njerëzit e moshës mbi 60 vjeç, te 
personat me sëmundje kronike dhe te gratë shtatzëna. Virusi i gripit është më i 
shpeshtë gjatë periudhave të ftohta të vitit. Prandaj, vaksinimi duhet të bëhet 
përgjithësisht në muajt e vjeshtës (mundësisht tetor / nëntor). Megjithatë, vaksinimi 
mbrojtës mund të bëhet në çfarëdo kohe. 
 
Vaksina 
Viruset e gripit ndryshojnë shpesh, prandaj vaksinimi për gripin duhet të përsëritet 
çdo vit me vaksinën e fundit. Të ashtuquajturat vaksina sezonale të gripit zhvillohen 
çdo vit sipas rekomandimeve aktuale të Organizatës Botërore të Shëndetësisë 
(OBSH) (World Health Organization [WHO]). Rekomandimet marrin parasysh llojet e 
viruseve A dhe B të gripit që qarkullojnë në botë. Vaksina me dozë të lartë që 
tregohet këtu përmban elementë të dy viruseve të gripit të tipit A (A/H1N1 dhe 
A/H3N2) dhe dy viruset e gripit të tipit B të cilat shfaqen njëkohësisht. Megjithatë, 
edhe nëse elementët e vaksinës nuk ndryshojnë në një sezon, vaksina duhet 
rifreskuar pasi ajo nuk zgjat më shumë se 1 vit. 
Vaksina me dozë të lartë është licencuar për vaksinim mbrojtës kundër gripit te të 
rriturit e moshës 60 vjeç e sipër. Prodhohet duke përdorur vezët e pulave dhe 
preferohet të injektohet në muskul (në krahun e sipërm ose anash kofshës), por në 
raste të veçanta mund të injektohet nën lëkurë. Vaksina nuk duhet të injektohet 
pranë vitheve ose nervave të mëdhenj.  
 
Nëse kjo vaksinë e gripit jepet së bashku me vaksina të tjera, atëherë njëra vaksinë 
duhet të jepet në pjesën e sipërme të krahut të djathtë, tjetra në të majtë. Kjo mund 
të forcojë më shumë reagimin imunitar. Mjeku mund t'ju këshillojë lidhur me këtë. 
Mbrojtja që jep vaksina fillon rreth 2 deri në 3 javë pas vaksinimit.  
 
 
 
 
 
 
 



Kush duhet të vaksinohet? 
Komiteti i Gatshëm për Imunizimin (STIKO) rekomandon që të gjithë personat mbi 
moshën 60 vjeç të vaksinohen për gripin, mundësisht duke përdorur një vaksinë me 
dozë të lartë, pasi ata janë më të rrezikuar që të sëmuren me grip. Vaksina me dozë 
të lartë përmban 4 herë më shumë antigjene vaksine sesa vaksinat e zakonshme të 
gripit, dhe siguron mbrojtje më të mirë për personat e moshës 60 vjeç e sipër.  
 
Kush duhet të vaksinohet? 
Kushdo që vuan nga një sëmundje akute (sidomos një infeksion febril) duhet të 
vaksinohet pas shërimit. Personat që vuajnë nga ndjeshmëria e lartë prej elementëve 
të saj nuk duhet ta bëjnë këtë vaksinë. Këta mund të jenë, për shembull, personat që 
kanë reaksion të rëndë alergjik ndaj albuminës së pulës (e bardha e vezës).  
 
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. Me raste, personave mund t'u bjerë të fikët 
menjëherë pas (ose edhe para) vaksinimit si reagim i stresit ndaj gjilpërës. Personi 
që po vaksinohet nuk ka nevojë të marrë ndonjë masë të veçantë për 3 ditët e para 
pas vaksinimit, edhe pse duhet të shmangen sforcimet e rënda fizike.  
 
Reaksionet e mundshme alergjike lokale dhe të përgjithshme pas vaksinimit 
Pas vaksinimit, shumë shpesh ndodh skuqje dhe dhimbje lokale në vendin e 
injektimit, si dhe gjendje e përgjithshme sëmundjeje (në 10% ose më shumë të 
njerëzve që vaksinohen). Gjithashtu janë shumë të shpeshta dhimbjet muskulore dhe 
dhimbja e kokës. Shpesh (1 deri në 10% të personave të vaksinuar) në vendin e 
injektimit mund të zhvillohet ënjtje, forcim dhe mavijosje, si edhe ethe dhe 
temperaturë (37.5 °C ose më shumë). Ekziston mundësia e ënjtjes së nyjave 
limfatike në vendin e vaksinimit. Me raste (në 0.1 deri në më pak se 1% të personave 
të vaksinuar), mund të ketë kruajtje në vendin e injektimit dhe këputje. Zakonisht, 
këto reaksione zhvillohen brenda 3 ditëve të para pas vaksinimit dhe largohen 
brenda 3 ditësh të tjera. Me raste, ndodh dobësi muskulore dhe lodhje, si edhe 
simptoma gastrointestinale (përzierje dhe të vjella, diarre). Rrallë (në më pak se 0.1% 
të personave të vaksinuar) zhvillohen dobësi ose marrje mendsh, dhimbje kyçesh 
dhe gjymtyrësh. Në raste të veçanta, shfaqen simptoma respiratore (p.sh. kollë, 
gulçim, ndjesi e bllokimit në fyt) ose dhimbje kraharori.  
 
Reaksionet lokale dhe të përgjithshme që përmenden më sipër janë një mënyrë r 
reagimit të trupit ndaj vaksinës. Si rregull, ato janë kalimtare dhe largohen shpejt pa 
lënë pasoja. 
 
A ekziston mundësia të shfaqen komplikacione prej vaksinës? 
Komplikacionet e shkaktuara prej vaksinës janë pasoja shumë të rralla që shkojnë 
përtej reaksioneve normale ndaj vaksinës, dhe që dëmtojnë shëndetin e personit të 
vaksinuar. Pas vaksinimit me vaksinën e gripit në dozë të lartë, p.sh. në lëkurë 
(kruajtje, skuqje, urtikarie) dhe në rrugët e frymëmarrjes. Vetëm në raste të veçanta 
janë raportuar reaksione që shkojnë përtej reaksioneve alergjike të menjëhershme, 
deri në goditje shoku. Shumë rrallë mund të ndodhë inflamacion i enëve të gjakut, 
ose numri i pllakëzave të gjakut mund të bjerë përkohësisht, gjë e cila mund të 
shkaktojë hemorragji. Po kështu, në literaturën mjekësore janë raportuar shumë rrallë 



komplikacione neurologjike (p.sh. ndjesi jonormale, inflamacion nervor, paralizë e 
përkohshme, kriza me ose pa temperaturë) që lidhet me vaksinimin.  
 
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 shkojnë përtej reaksioneve lokale dhe të 
përgjithshme kalimtare që tregohen më sipër, mjeku i vaksinimit do të jetë sigurisht 
në dispozicion për këshilla të mëtejshme.  

Mund të kontaktoni mjekun e vaksinimit  
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Vaksinimi mbrojtës kundër gripit – me vaksinën në dozë të lartë  

Schutzimpfung gegen Influenza – mit Hochdosis-Impfstoff 

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 i shëndetshëm aktualisht personi që do të vaksinohet? 

Po      Jo 

1. Ist die zu impfende Person gegenwärtig gesund? 

ja      nein 

2. A ka pacienti ndonjë alergji që dihet – sidomos ndaj të bardhës së vezës (albuminës)? 

Po        Jo  

Nëse po, ndaj çfarë gjëje? 

2. Ist bei der Patientin/ dem Patienten eine Allergie – insbesondere gegen Hühnereiweiß – bekannt? 

ja       nein 

wenn ja, welche 

3. A ka personi që do të vaksinohet reaksione alergjike, temperaturë të lartë ose reaksione të tjera të 
pazakonta pas një vaksinimi që ka bërë më parë? 

Po       Jo  

3. Traten bei der zu impfenden Person nach einer früheren Impfung allergische Erscheinungen, hohes Fieber oder andere 
ungewöhnliche Reaktionen auf? 

ja       nein 

 

Nëse doni të dini më shumë në lidhje me vaksinimet mbrojtëse kundër gripit - me vaksinën në dozë të 
lartë – ju lutem 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 Influenza – mit Hochdosis-Impfstoff – wissen wollen, fragen Sie die 
Impfärztin / den Impfarzt! 

Zum Impftermin bringen Sie bitte das Impfbuch mit! 



Konfirmim i aprovimit  

për të bërë vaksinimin mbrojtës kundër gripit – me vaksinë në dozë të lartë 

(Formularët dhe kopjet me karbon janë gjithashtu në dispozicion 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 Influenza - mit Hochdosis-Impfstoff 

(Es stehen auch Formulare mit Durchschlag zur Verfügung, um der zu impfenden Person bzw. der gesetzlichen 
Vertretungsperson 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 gripit – me vaksinën në dozën të lartë. 

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 Influenza – mit Hochdosisimpfstoff – 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. der gesetzlichen Vertretungsperson 

 


