
Albanese vertaling uit het Nederlands van tabel uit Kindboekje: Ziekte – Verwikkeling – Nevenwerking vaccin 

 

 

Vaksinimet 
 

Në këtë tabelë do të gjeni një përmbledhje të sëmundjeve për të cilat këshillohet vaksinimi sipas skemës 

së vaksinimit. Aty bëhet gjithashtu një krahasim mes ndërlikimeve të sëmundjeve të përmendura me ato 

të vaksinave dhe me efektet e mundshme anësore të vaksinimit. Pacienti mund të raportojë efektet 

anësore të ilaçeve dhe ato të vaksinave në Agjencinë Federale të Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore në 

faqen ueb fagg.be. 

 

Sëmundja Ndërlikime të rënda Efekte anësore të 
vaksinës Të sëmundjes Të vaksinës 

Difteria (grykët e 
bardha)  
• Infektim i rëndë i 
grykëve me rrezik 
serioz asfksie.  
• Bakteria çliron toksina 
që prekin sistemin 
nervor (paralizë) dhe 
mund të shkaktojë 
dëmtimin e muskujve 
të zemrës deri në 
vdekje. 

Infeksion i muskujve të 
zemrës: 5/10 Paralizë: 
4-10/100 
Niveli i vdekshmërisë: 
20 % (tek < 5-vjeçarët) 
5-10 % (5-40 vjeçarët) 

- 
 
- 

Vaksinë  e kombinuar 
gjashtë herë • 10 % 
enjtje lokale, skuqje, 
dhimbje apo 
temperaturë. • Gjatë 
përsëritjes së dozës në 
moshë më të madhe: 
ndonjëherë mund të 
ketë enjtje gjymtyrësh. 
Kjo shërohet plotësisht 
pas disa ditësh. 

Tetanozi 
• Shkaktohet nga 
bakterie që gjenden në 
tokë dhe në papastërti 
në rrugë.  
• Shkakton spazma të 
muskujve. Mund të 
ketë pasoja të rënda të 
paralizës së muskujve 
të frymëmarrjes me 
pasojë vdekjen. 

Niveli i vdekshmërisë: 
10-80% 

- Vaksinë  e kombinuar 
gjashtë herë • 10 % 
enjtje lokale, skuqje, 
dhimbje apo 
temperaturë • Gjatë 
përsëritjes së dozës në 
moshë më të madhe: 
ndonjëherë mund të 
ketë enjtje gjymtyrësh. 
Kjo shërohet plotësisht 
pas disa ditësh. 

Kolla e mirë 
• Infeksion i rrugëve të 
frymëmarrjes nga 
bakterie që prodhojnë 
toksina.  
• Kollitje shumë të 
lodhshme e të rënda që 
mund të shkaktojnë 
dëmtim të trurit si 
pasojë e vështirësisë në 
frymëmarrje. 

Bebet nën moshën 1 
vjeç: Ndalim i 
përkohshëm i 
frymëmarrjes: 60 % 
Infeksioni i mushkërive: 
10 % Konvulsione: 1-3 
% Dëmtimi i trurit: 1-3 
‰  Pasoja të 
përhershme: 5 ‰  
Niveli i vdekshmërisë: 
1% 

- 
- 
- 
- 
- 

Vaksinë  e kombinuar 
gjashtë herë • 10 % 
enjtje lokale, skuqje, 
dhimbje apo 
temperaturë • Gjatë 
përsëritjes së dozës në 
moshë më të madhe: 
ndonjëherë mund të 
ketë enjtje gjymtyrësh. 
Kjo shërohet plotësisht 
pas disa ditësh. 
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Sëmundja Ndërlikime të rënda Efekte anësore të 
vaksinën Të sëmundjes Të vaksinës 

Poliomeliti   
• Paraliza shfaqet 1 në 
100/200 persona të 
infektuar.  
• Sajë vaksinimit 

poliomeliti është 
zhdukur gjithandej në 
botë, përveç disa 
vendeve. 

0,1-1 % paralizë 
Niveli i vdekshmërisë: 
10-30 % në rastin e 
paralizës 

- Vaksinë  e kombinuar 
gjashtë herë • 10 % 
enjtje lokale, skuqje, 
dhimbje apo 
temperaturë • Gjatë 
përsëritjes së dozës në 
moshë më të madhe: 
ndonjëherë mund të 
ketë enjtje gjymtyrësh. 
Kjo shërohet plotësisht 
pas disa ditësh. 

Hepatiti B  
• Infeksion kronik dhe 
akut i mëlçisë.  
• Rrezikon zhvillimin e 
infeksionit kronik: < 1 
vjeç: 15-95 % 1-5 vjeç: 
20-50 % > 5 vjeç: 5-10 
% 

• 1 në 4 të infektuarve 
kronika zhvillon më tej 
cirrozë apo kancer të 
mëlçisë. 

- Vaksinë  e kombinuar 
gjashtë herë • 10 % 
enjtje lokale, skuqje, 
dhimbje apo 
temperaturë • Gjatë 
përsëritjes së dozës në 
moshë më të madhe: 
ndonjëherë mund të 
ketë enjtje gjymtyrësh. 
Kjo shërohet plotësisht 
pas disa ditësh. 

Haemophilus 
Influenzae tipi b  
• Shkaktar i, mes të 
tjerash, meningjitit 
bakterial, helmim i 
plotë i gjakut. Mosha 
më e rrezikshme është 
ajo e fëmijëve deri 4 
vjeç. 

Pasoja në sistemin 
nervor: 15 %-30 % 
Shurdhësi: 15 %  
Niveli i vdekshmërisë: 5 
% 

- 
- 

Vaksinë  e kombinuar 
gjashtë herë • 10 % 
enjtje lokale, skuqje, 
dhimbje apo 
temperaturë • Gjatë 
përsëritjes së dozës në 
moshë më të madhe: 
ndonjëherë mund të 
ketë enjtje gjymtyrësh. 
Kjo shërohet plotësisht 
pas disa ditësh. 
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Sëmundja Ndërlikime të rënda Efekte anësore të 
vaksinën Të sëmundjes Të vaksinës 

Infeksioni nga 
pneumokokut 
• Pneumokoku është 
një bakterie e cila 
përbehet nga tipe të 
ndryshme.  
• Pneumokoku është 
shkaktar i rëndësishëm 
i meningjitit bakterial 
dhe infeksionit të veshit 
të mesëm. 

Helmimi i gjakut, 
meningjiti, infeksioni i 
mushkërive. 
Niveli i vdekshmërisë: 
30% në rastin e 
meningjitit 

 Vaksina që përdoret 
për infeksionin nga  
pneumokokut nuk 
mbron kundër të gjitha 
tipeve të pneumokokut 
por mbron kundër 
virusit shumë të 
përhapur dhe që 
shkakton sëmundje të 
rënda    
• 1/5 enjtje lokale, 
skuqje, dhimbke amo 
temperaturë  
• Efektet anësore të 
rrezikshme janë të 
rralla. 

Rotavirusi 
• Infeksion që shkakton 
shpesh diarre, të vjella 
dhe temperaturë tek të 
vegjlit 2-4 vjeçarë.  
• Ndonjëherë shtrimi 
në spital është i 
nevojshëm për shkak të 
dehidratimit. 

Dehidratimi 
Niveli i vdekshmërisë: 
Në vendet 
perëndimore: shumë i 
ulët  

 • 3 % diarre, të vjella 

Rubeola (Fruthi 
gjerman)  
• Zakonisht pa rrezik 
për fëmijët po në rast 
infeksioni gjatë 
shtatzanisë mund të 
ketë pasojë abortin apo 
fëmijë me defekt 
lindjeje. 

Uje e rruazave të 
gjakut: 1/3000 
Infeksion i trurit: 
1/6000 9/10 bebe të 
infektuara gjatë 
tremestrit të parë të 
shtatzanisë ka dëmtime 
lindjeje (si shurdhmëri, 
verbëri, probleme me 
zemrën) 

- 
- 

Vaksinë e kombinuar 
fruthi-shytat - rubeola• 
1/10: në përgjithësi pas 
vaksinës nuk ndihen 
mirë, kanë temperaturë 
dhe skuqje të lëkurës • 
1/100: infeksion në 
gjendrën e pështymës • 
5/100: enjtje e 
gjendrave • 1/20000-
30000: mangësi të 
rruazave të gjakut • 0-
3/100 dhimbje 
gjymtyrësh tek fëmijët 
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Sëmundja Ndërlikime të rënda Efekte anësore të 
vaksinën Të sëmundjes Të vaksinës 

Fruthi 
• Sëmundje dhumë 
ngjitëse me 
temperaturë të lartë 
dhe shenja të kuqe në 
lëkurë.  
• 1 në 5 (20 %) ka 
ndërlikime 

Infeksion në mushkëri: 
3,87,3 % Konvulsione: 
0,3-0,5 % Infeksioni në 
tru: 0,5-1 ‰ Infeksion 
progresiv, kronik i 
trurit: 0,5-2/100000  
Niveli i vdekshmërisë: 
1-2,5/10.000 

- 
 
0,02-190/100000 1/1 
milion 
1/1 milion 

Vaksinë e kombinuar 
fruth-shytat - rubeola• 
1/10: në përgjithësi pas 
vaksinës nuk ndihen 
mirë, kanë temperaturë 
dhe skuqje të lëkurës • 
1/100: infeksion në 
gjendrën e pështymës • 
5/100: enjtje e 
gjendrave • 1/20000-
30000: mangësi të 
rruazave të gjakut • 0-
3/100 dhimbje 
gjymtyrësh tek fëmijët 

Shytat (parotiti)  
• infeksion viral që 
ngjan me ftohjenVirale.  
• Karakteristikë janë  
enjtje e gjendrave që 
prodhojnë pështymën 
zakonisht të atyre 
poshtë veshit. 

Infeksioni në tru: < 1 % 
Infeksion i testikujve: 
20 % (tek meshkujt pas 
adoleshencës) 
Niveli i vdekshmërisë: 
1/10000 

1/1miljoen 
 
- 

Vaksinë e kombinuar 
fruth-shytat - rubeola• 
1/10: në përgjithësi pas 
vaksinës nuk ndihen 
mirë, kanë temperaturë 
dhe skuqje të lëkurës • 
1/100: infeksion në 
gjendrën e pështymës • 
5/100: enjtje e 
gjendrave • 1/20000-
30000: mangësi të 
rruazave të gjakut • 0-
3/100 dhimbje 
gjymtyrësh tek fëmijët 

infeksioni nga 
meningokoku • 
Sëmundje bakteriale e 
rëndë e cila mund të 
shfaqet si meningjiti, 
infeksioni në tru apo 
helmim i gjakut. 

Pasoja të përhershme: 
30 % (shurdhmëri, 
probleme motorike, 
probleme në të mësuar 
dhe sjellje) 
Niveli i vdekshmërisë: 
20% 

- Vaksina kundër 
infeksionit nga 
meningokoku C-  
• 1/10: enjtje lokale, 
skuqje, dhimbje apo 
temperaturë. Humbje e 
oreksit.  

 

 

 

 

 

 


