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Mbi vaksinimin kundër hepatitit A 

 

Hepatiti A është një infeksion akut i mëlçisë, i cili shkaktohet nga virusi i hepatitit A (HAV). Ky 

patogjen i sëmundjes sekretohet (del) nëpërmjet feçes së një personi të infektuar dhe mund të 

transmetohet te personat e tjerë si nëpërmjet kontaktit me persona/objekte të infektuara, ashtu dhe 

nëpërmjet ujit të pijshëm jo të pastër ose ushqimeve të ndotura, p.sh. midhjeve. 

 

Nëse infeksioni me HAV ndodh në moshë të vogël, ecuria e tij ndodh shpesh pa u vënë re ose me 

simptoma të padallueshme të sëmundjes. Sa më të rritur të jenë të infektuarit, aq më të dallueshme 

janë në përgjithësi simptomat e sëmundjes (temperaturë, të përziera, të vjella, dhimbje trupi, 

shqetësime të ngjashme me ato të gripit, njolla të verdha të lëkurës dhe konjunktivit [verdhëza]). 

Hepatiti A, ndryshe nga hepatiti B, nuk çon në infeksion kronik të mëlçisë. Megjithatë tek të rriturit 

mund të ketë ecuri të zgjatur deri në disa muaj. Vetëm në raste shumë të rralla, hepatiti A ka zhvillim 

që çon në rrezik për jetën. 

 

Në dekadën e fundit, në Gjermani dhe vendet e tjera të industrializuara, incidenca e hepatitit A është 

në rënie. Në këto vende kryesisht vetëm njerëzit e moshuar kanë një mbrojtje natyrale për shkak të 

një infeksioni të kaluar me virusin e hepatitit A gjatë fëmijërisë së tyre. 

 

Në shumicën e vendeve të Evropës Juglindore, si dhe në të gjitha vendet tropikale dhe subtropikale 

hepatiti A është, edhe aktualisht, gjerësisht i përhapur. Për këtë arsye, është e logjikshme që përpara 

udhëtimit në këto vende të mbrohemi nga sëmundja nëpërmjet një vaksinimi kundër hepatitit A. 

 

Në Gjermani, grupe personash të rrezikuar për shkak të veprimtarisë së tyre profesionale apo për 

shkak të stilit të tyre të jetesës duhet të mbrohen nga kjo sëmundje nëpërmjet vaksinimit.  

Nuk ka një mjekim specifik për hepatitin A. E vetmja mbrojtje kundër hepatitit A është vaksinimi i 

duhur dhe në kohë kundër tij. 

 

Vaksina 

Vaksina kundër hepatitit A përmban viruse jo të gjalla të hepatitit A, të cilat krijojnë një imunitet 

kundër kësaj sëmundjeje te personi që do të vaksinohet. Ka vaksina për fëmijë dhe të rritur. Vaksina 

kundër hepatitit A merret 2 herë me një distancë kohore prej 6 deri 18 muajsh. Mbi fillimin dhe 

kohëzgjatjen e mbrojtjes nga vaksinimi si dhe, sipas rastit, mbi domosdoshmërinë e administrimit të 

dozës vijuese, mund t’ju informojë mjeku juaj. Vaksina injektohet me gjilpërë (përmes injeksionit 

intramuskular). Vaksinimi kundër hepatitit A mund të bëhet njëkohësisht me vaksina të tjera. 

 

Kush duhet të vaksinohet? 

1. Personat që do të udhëtojnë në vende në të cilat hepatiti A është i shfaqur më shpesh, mbi të 

gjitha kur kushtet higjienike në lidhje me ushqimet dhe ujin janë të pamjaftueshme. Mjeku juaj 

do t’ju informojë se në cilat vende shfaqet më shpesh hepatiti A. 

2.  Personat që, për shkak të veprimtarisë së tyre profesionale, janë veçanërisht të rrezikuar për t'u 

infektuar apo që mund ta transmetojnë sëmundjen te shumë persona të tjerë, p.sh. personeli i 

shërbimit shëndetësor (përfshirë laboratorët, shërbimin e urgjencës, shërbimin sanitar dhe 

teknik, specializantët dhe studentët), personeli në qendrat psikiatrike, në qendrat e kujdesit 

shëndetësor dhe të personave me aftësi të kufizuara, personeli në qendrat e azilkërkuesve, si 

dhe persona të tjerë që rrezikojnë të infektohen përmes kontaktit me ujërat e zeza, si punëtorët 
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e kanalizimeve dhe të ndërmarrjes së ujërave të zeza, në veprimtari (përfshirë kuzhinën dhe 

pastrimin) në çerdhet/kopshtet ditore, në jetimore e të tjera të ngjashme me këto.  

3. Personat që jetojnë në qendrat psikiatrike apo në qendra të tjera të kujdesit shëndetësor. 

4. Personat që nuk janë imunë ndaj hepatitit A dhe që vuajnë nga një sëmundje kronike e mëlçisë / 

sëmundje që prek edhe mëlçinë ose pacientët që u nënshtrohen shpesh transfuzionit të gjakut 

apo transfuzionit të përbërësve të gjakut (p.sh. hemofilikët). Personat me sjellje seksuale që 

paraqet rrezikshmëri të lartë infeksioni. 

5. Personat në kontakt me të sëmurët me hepatit A. Vaksinimi i grupeve të caktuara (për shkak të 

shpërthimit të një sëmundje apo të qarkullimit të shumtë të patogjenëve) kryesisht në vendet ku 

jetohet në grup. Te personat e lindur para 1950-s mund të bëhet një analizë gjaku për të 

konstatuar nëse kanë marrë mbrojtje kundër hepatitit A. Por një vaksinim edhe pa e bërë më 

parë këtë analizë mund të kryhet pa shkaktuar asnjë dëm. 

 

Kush nuk duhet të vaksinohet? 

Te personat që vuajnë nga një sëmundje akute me temperaturë, të cilët kanë nevojë për mjekim, 

vaksinimi mund të kryhet pasi të jenë zhdukur simptomat e kësaj sëmundjeje. Për gratë shtatzëna 

vaksinimi mund të bëhet pas vlerësimit individual të mbrojtjes përkundër rrezikut.  

Nëse te ju është konstatuar hipersensivitet ndaj ndonjërit prej përbërësve të vaksinës ose nëse pas 

një vaksinimi të mëparshëm me të njëjtën vaksinë ju janë shfaqur reaksione të forta, mjeku i 

vaksinimit do t’ju këshillojë mbi mundësinë e vaksinimit kundër hepatitit A. 

 

Sjellja pas vaksinimit 

I vaksinuari nuk ka nevojë për pushim të veçantë; megjithatë për 3 ditë pas vaksinimit ai duhet të 

shmangë sforcimet fizike. Personat që priren të kenë reaksione kardiovaskulare apo tek të cilët janë 

konstatuar alergji të tipit të menjëhershëm, para vaksinimit duhet ta njoftojnë mjekun në lidhje me 

këtë. 

 

Reaksione të mundshme lokale dhe të përgjithshme pas vaksinimit 

Pas vaksinimit, përveç synimit të rritjes së imunitetit dhe në këtë mënyrë mbrojtjes nga sëmundja, në 

rreth 4 për qind të të vaksinuarve mund shfaqen skuqje ose ënjtje me dhimbje. Ky reagim është 

tregues i përballjes normale të trupit me vaksinën dhe ndodh kryesisht brenda 1 deri 3 ditëve dhe 

rrallë zgjat më shumë. Simptoma të përgjithshme, si ngritja e lehtë apo mesatare e temperaturës, 

ethet, dhimbjet e kokës dhe të gjymtyrëve, lodhja, si dhe dhimbja e trupit dhe shqetësime të 

stomakut dhe të zorrëve shfaqen te 1 deri në 10 për qind të të vaksinuarve. Shumë rrallë pas 

vaksinimit vërehet një rritje e vlerave të enzimave të mëlçisë. Këto reaksione janë zakonisht të 

përkohshme dhe largohen shpejt dhe pa pasoja. 

 

A janë të mundshme komplikacionet nga vaksinimi? 

Komplikacionet nga vaksinimi janë pasoja shumë të rralla të shkaktuara nga vaksinimi, të cilat 

shkojnë përtej një reaksioni normal dhe që e rëndojnë dukshëm gjendjen shëndetësore të personit 

që do të vaksinohet. Vaksinimi kundër hepatitit A, si rrjedhojë e hipersensitivitetit ndaj vaksinës, 

rrallë mund të çojë në reaksione alergjike të lëkurës (p.sh. urtikarie, kruarje) që zhduken në një kohë 

të shkurtër. Shumë rrallë mund të vërehet një e ashtuquajtur eritemë multiforme: akute ose në faza, 

papula të shfaqura në mënyrë simetrike në lëkurë, ndonjëherë me përbërje mukoze dhe të 

shoqëruara me temperaturë dhe reaksione të përgjithshme. Në raste të rralla në kontekst kohor me 

vaksinimin janë raportuar çrregullime kalimtare të sistemit nervor ose një zvogëlim i numrit të 
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trombociteve; lidhja shkakore e këtyre simptomave me vaksinimin është e diskutueshme. Në 

literaturën profesionale mjekësore janë raportuar raste të veçanta të reaksioneve të menjëhershme 

alergjike (shok anafilaktik). 

 

Këshillimi për efektet anësore të mundshme 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 lokale dhe të 

përgjithshme të sipërpërmendura, mjeku i vaksinimit është gjithmonë në dispozicionin tuaj. 

Ju mund të kontaktoni me mjekun e vaksinimit: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deklaratë për mosmbajtje përgjegjësie  

Përkthimi i origjinalit të fletës informuese (publikuar më: 10/2014) 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 hepatitit A 
Schutzimpfung gegen Hepatitis A 

 

Bashkëlidhur gjeni një fletëpalosje mbi kryerjen e vaksinimit mbrojtës kundër hepatitit A. Aty 

përfshihen të dhënat kryesore mbi sëmundjen që shmanget nëpërmjet vaksinimit, mbi vaksinën, 

vaksinimin, si dhe reaksionet dhe komplikacionet e mundshme nga vaksinimi. 
Anliegend erhalten Sie ein Merkblatt über die Durchführung der Schutzimpfung gegen Hepatitis A. Darin sind die 

wesentlichen Angaben über die durch die Impfung vermeidbare Krankheit, den Impfstoff, die 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 gëzon shëndet të plotë personi që do të vaksinohet në momentin e vaksinimit? 
Ist der Impfling gegenwärtig gesund? 

 

□ Po  (Ja)   □ Jo  (Nein) 

 

 

2. A vuan nga ndonjë alergji personi që do të vaksinohet?  
Ist bei dem Impfling eine Allergie bekannt? 

 

□ Po  (Ja)   □ Jo  (Nein) 

 

nëse po, nga cila_________________________________________________________ 
wenn ja, welche 

 

3. A janë shfaqur te personi që do të vaksinohet shenja alergjie, temperaturë e lartë apo 

ndonjë reaksion i pazakontë pas një vaksinimi të mëparshëm? 
Traten bei dem Impfling nach einer früheren Impfung allergische Erscheinungen, hohes Fieber oder andere 

ungewöhnliche Reaktionen auf? 

 

□ Po  (Ja)   □ Jo  (Nein) 

 

 

Nëse dëshironi të dini më shumë rreth vaksinimit mbrojtës kundër hepatitit A, pyesni mjekun e 

vaksinimit! 
Falls Sie noch mehr über die Schutzimpfung gegen Hepatitis A 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 

 

për kryerjen e vaksinimit mbrojtës kundër hepatitit A 
zur Durchführung der Schutzimpfung gegen Hepatitis A 

 

Emri i personit që do të vaksinohet __________________________________________________ 
Name des Impflings  

 

Lindur më _____________________________________________________________________ 
geb. am 

 

Unë u njoha me përmbajtjen e fletëpalosjes dhe u informova në mënyrë të detajuar mbi vaksinimin 

në një bisedë me mjekun/mjeken time. 
Ich habe den Inhalt des Merkblatts zur Kenntnis genommen und bin von meinem Arzt/meiner Ärztin im Gespräch ausführlich 

über die Impfung aufgeklärt worden. 

 

□ Unë nuk kam pyetje të tjera. 
Ich habe keine weiteren Fragen. 

 

□ Unë e pranoj vaksinimin e propozuar kundër hepatitit A. 
Ich willige in die vorgeschlagene Impfung gegen Hepatitis A ein. 

 

□ Unë 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.     Unterschrift des Arztes/der Ärztin 

des Sorgeberechtigten 

 


