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Shumë të nderuar prindër
Të dashura nxënëse të dashur nxënës

Shërbimi i vaksinimit bënë në bash-
këpunim me mjeket dhe mjekët e 
shkollës si dhe me shërbimin kantonal 
të mjekëve (Departamenti për Shën-
detësi dhe Mirëqenie Sociale  Kantoni 
i Aargaut) në të gjitha shkollat fillore 
nëntë vjeçare në kantonin e Aargaut, 
aksionin e vaksinimit në çdo dy vjet. 

Përmblidhen nxënëset dhe nxënë-
sit e klasës të 1./2. dhe të klasës 7./8. 
Ekipi i vaksinimit  informohet me 
anë të librezës së vaksinimit, se cilat 
vaksina duhet të përsëriten apo cilat 
vaksina duhet të jipen për s`pari herë, 
gjithnjë sipas propozimit për vaksinim 
nga Zyra e Ministrisë Zvicerane të 
Shëndetësisë e cila ju informon ju, ci-
lat vaksina duhet të mirren gjatë aksi-
onit të vaksinimit apo më vonë mund 
të mirren te mjekja/mjeku i fëmijëve 
apo mjekja/mjeku i shtëpisë. Nëse fë-
miju i juaj vuan nga ndonjë sëmundje 
kronike, nga dobësimi i sistemit imun, 
ose nëse më parë gjatë vaksinimit janë 
paraqit reaksione apo komplikime të 
ndryshme, ju duhet që për vaksinimin 
e planifikuar të bisedoni me mjeken/
mjekun e fëmijëve apo mjeken/mje-
kun e shtëpisë. 

Vaksinimi bëhet nga shërbimi i vak-
sinimit vetëm me pajtimin tuaj.

Të gjitha materiet e vaksinave janë 
të lira prej Thiomersal (krypë natriumi 
lidhje organike e grimcave të zhivës). 

Edhe fëmijët që janë alergjik mund pa 
kufizime të vaksinohen.

Në kornizat e aksionit të vaksinimit 

në shkolla bëhet vaksinimi pa pagesë   

kundër këtyre sëmundjeve:

Difteri (grykët e bardha) – Starrkrampf 

(tetanoz sharrëz) – Keuchhusten (kollë 

e mirë) – Kinderlähmung (paralizë e 

fëmijëve )

Ripërsëritje për nxënëset dhe nxënësit 

e klasës  1./ 2. 

Vaksinimi me gëlltitje kundër parali-
zës të fëmijëve  (Polio) është ndërp-
rerë dhe zëvendësuar me një vaksinë, 
e cila është në kombinim me vaksinën 
kundër difterisë-tetanosit-kollë e mirë. 
Katër materiet e vaksinimit  (DTPa-
IPV) kundër këtyre sëmundjeve janë 
të kombinuara në një ampulë me ma-
terie vaksinimi dhe jipet me shiringë në 
pjesën e sipërme të dorës.  

Difteri – Tetanoz – Kollë e Mirë – Pa-

ralizë e Fëmijëve

Difteri-Tetanoz (dT) ripërsëritje për 

nxënëset dhe nxënësit e klasës 7./ 8.

Kush ende nuk i ka marr 5. doza kun-
dër paralizës të fëmijëve dhe kollës të 
mirë (dTpa-IPV), ky vaksinim duhet të 
përsëritet në klasën e 7./ 8.   



Fruth – Shyta – Rubeolë 

Për mbrojtjen sa më të mirë nga  fru-
thi, shytat dhe rubeola janë dy doza 
vaksinimi (MMR) të nevojshme, të ci-
lat jipen në moshë në mes 12 dhe 24 
muaj.  Këto mund të përsëriten në ҁdo 
kohë. Sipas nevojës propozon ekipi i 
vaksinimit një ripërsëritje përkatës të 
vaksinimit. 

Të tri materiet e vaksinimit janë të 
kombinuara në një ampulë dhe jipen  
po ashtu në pjesën e sipërme të dorës 
(në anën e kundërt). Shtatzënave nuk 
ju lejohet ky vaksinim.

Kanceri i qafës të mitrës (Humane 

Papillomaviren / HPV) Hapatitis B

Vaksinimi kundër kancerit të qafës të 
mitrës dhe Hepatitit B bëhen po ashtu 
nga shërbimi i vaksinimit. Këto bëhen 
veçantë në aksionin e vaksinimit. Ju do 
të informoheni me kohë.

Vaksinime speciale për 

grupe të rrezikuara

Në situata speciale propozohen  vak-
sinimet si p.sh. në verën e hershme 
Meningo-Enzephalitis (ndezje e cipës 
së trurit),  (FSME »,ndezje-enzephalitis 
e cipës të trurit nga rriçrrat ». Hapatitit 
A apo kundër gripit.

Pyetni për këtë mjeken/mjekun e fë-

mijëve apo mjeken/mjekun e shtëpisë, 

ngase këto vaksinime nuk bëhen nga 

shërbimi për vaksinim. 

Ne ju lusim ju, që fëmijës tuaj t`ia 

jepni formularët e plotësuar s`bashku 

me librezën e vaksinimit. 

PëR SëMuNDjeT aKuTe DuHeT  

PaRa VaKSiNiMiT, 

Ta NjoFToNi PeRSoNeliN 

që BëNë VaKSiNiMiN.

Përshëndetje miqësore, 
shërbimi i vaksinimit 
LUNGENLIGA AARGAU



Forcat mbrojtëse si rezervë  

Principi i vaksinimit është bindës dhe 
vlen për të gjitha vaksinat mbrojtëse 
–te fëmijët dhe të rriturrit, te shtëpia 
dhe gjatë udhëtimeve. Kontrolla e vet 
trupit dhe sistemi mbrojtës, i quatrur 
sistemi imun i bënë gjatë gjithë kohës 
nxitësit e sëmundjeve të padëmshëm. 
Këtij sistemi imun i bëhet me vaksi-
nim një infeksioni të caktuar (p.sh. te 
paraliza e fëmijëve) simulim. Me këtë 
arrihet që forcat natyrore të mbrojtjes 
në trup të shtohen  dhe kështu trupi 
është i gatshëm në mbrojtjen kundër 
nxitësve përkatës të sëmundjeve. Nëse 
më vonë kërcënon një infeksion i vër-
tetë, mundet sistemi imun i përgatitur 
ta parandalojë sëmundjen me kohë. 
Te vaksinimi bëhet në njëfarë mënyre 
„njoftim i sjellshëm“ në mes nxitës-
ve të sëmundjeve, kundër sëmundjes 
të vërtetë që njeru mund ta cilësoj si 
„sulm“. Gjatë kësaj ekziston rreziku që 
të mposhtet sistemi imun ku në trup 
mund të paraqiten komplikime të rre-
zikshme.

ushtrime për sistemin imun

Me vaksinim bëhet përgatitja e qël-
limshme e sistemit imun, që në të 

ardhmen të reagoj shumë shpejt 
kundër shkaktarëve të caktuar të së-
mundjve   në mbrojtjen e trupit. Për 
këtë qëllim bëhet për krejt shkaktarët 
e sëmundjes apo pjesëve përbërëse 
të veçanta të sëmundjes një materie 
vaksinë.  

Si të injektohet përbërja e vaksinës, 
e marrin të ashtuquajturat qelizat gëll-
titëse materien e huaj në vete. Prej qe-
lizave gëlltitëse materia e huaj bash-
kohet me qelizat speciale mbrojtëse të 
cilat dallojnë me saktësi dhe largojnë 
materiet e huaja. Me që injektohet 
vetëm një sasi e vogël e materies të 
huaj sistemi imun  mund t`ia dal pa 
problem.  

Sistemi imun rikujtohet

Pas një vaksinimi qëndron mbrojtja me 
muaj deri me vite e pranishme. Disa 
vaksina mbrojnë për gjatë disa viteve 
prej sëmundjes. Kjo është fal: aftë-
sisë të lartë të sistemit mbrojtës për 
rikujtim.   Disa rruaza të bardha të gja-
kut stampojnë vetit e materies të vak-
sinimit përgjithmonë në kujtesë. Ato 
shpërndahen në krejt trupin dhe alar-
mojnë menjëherë sistemin mbrojtës 
, nëse vrejnë nxitës të sëmundjes që 

Vaksinim – Po apo jo?
Disa prindër dhe fëmijë kur  mendojnë për gjilpëren dhe vaksinimin ju vie disi 

të mos ndihen mirë. Megjithatë principi i vaksinimit është një e arritur gjeniale 

e medicinës, ku me këtë mund shumë sëmundje të rënda me sukses t`i paran-

daloj. Çka ndodhë në trup pas vaksinimit? apo si funksionojnë vaksinat?



i njohin prej materies të vaksinës. Për 
një kohë të shkurt vë sistemi imun 
sasi të mëdha të materies përkatë-
se mbrojtëse (atitrupa) dhe i largon 
nxitësit e sëmundjes. Pjesërisht janë 
ripërsëritjet e vaksinimit të nevojshme, 
që vaksinimi në kujtesën e imunoligjisë 
të përforcohet.

Vaksinimi i shmang 

komplikimet

Njeriu e ndëgjon disi mendimin, që 
për zhvillimin personal të fëmijës të 
tij është më mirë që sëmundjet naty-
rale p.sh. fruthi të kalohet vetë. Këtë 
argument mundet njeriu ta aprovoj 
nëse sëmundja nuk mund të shkaktoj 
komplikime të rrezikshme dhe nuk do 
të linte pas pasoja. Fatkeqsisht nuk 
mund të parashikohet se cili fëmijë 
p.sh. i cili infektohet  me rrugë naty-
rale me fruth, mund të pësoj kompli-
kime të rënda nga fruthi.  Një vaksi-
nim parandalues e largon rrezikun e 
paraqitjes të sëmundjes dhe kompli-
kimeve të shumta gjatë zhvillimit të 
sëmundjes.

Garancion  100% 

për mbrojtje nuk ka 

Në raste të veçanta është e mundsh-
me që edhe pse njeriu është vaksinuar 
kundër një sëmundje të caktuar të in-
fektohet. Te vaksinimi për grip  p.sh. 
ju jeni të mbrojtur vetëm nga virusët 
influenz- të gripit, mirëpo jo kundër 
infeksioneve të lehta të ngjashme me 

gripin, që shkaktohen prej virusëve të 
tjerë dhe shumë rrallë paraqiten kom-
plikime. Edhe te sëmundjet tjera (p.sh. 
shyta,fyte) ku kundër shkaktarëve të 
sëmudjes bëhet vaksinimi përkatës 
nuk mund të pritet një mbrojtje qind-
përqind. Pasi këto raste paraqiten 
shumë rrallë, vlen vaksinimi si çdo herë 
si një masë e efektshme parandaluese 
në përgjithësi.  

Reagimi i vaksinimit si 

një shenjë pozitive

Paraqiten pas vaksinimit reaksione 
p.sh. temperaturë, kjo nuk është një 
shenjë për atë që vaksinimi ka shkak-
tuar pa dashje një infeksion, në vend 
se ta parandaloj.  Reaksionet e tjera 
të vaksinimit të cilat rastësisht mund 
të paraqiten dhe janë kaluese janë: të 
mos ndihesh mirë, lodhje, skuqje, ajtje 
apo dhembje në vendin e shpimit. Na-
tyrisht nuk ka arsye për këtë të bren-
goseni: Të gjitha këto reagime janë 
një shenjë për atë, që sistemi imun 
i trupit me infeksionet e simuluara 
shkëmbehet – dhe me këtë bënë atë 
që duhet ta bëjë.  Reagime të rënda 
nga vaksinimi p.sh. kolaps i qarkulli-
mit apo pasoja të përhershme nga një 
vaksinim i caktuar janë ekstremisht të 
rralla që te mos vaksinohemi kundër 
një sëmundje, sepse rreziku nga kom-
plikimet është shumë më i madh dhe 
domethënës.

Pra vaksinim? – Po!



Difteria është një sëmundje infektive 
e cila paraqitet vetëm te njerëzit. In-
fektimi bëhet me stëpika nëpërmes 
rrugëve ajrore. Sëmundja fillon me 
anginë, mirëpo mundet shumë shpejt 
ta rrezikoj jetën. Në grykë krijohen 
membrana që veshin rrugët e frymë-
marrjes e vështirësojnë frymëmarrjen 
apo e bëjnë atë të pamundshme.   Disa  
bakterire të difterisë lirojnë një materie 
helmi i cili mund të dëmtoj muskulin e 
zemrës, bënë paralizën e nervave dhe 
dëmton organet e tjera. Vdekshmëria 
është 10%.

Sharrëza (Tetanozi) mundet të merret 
nga një lëndim i zakonshëm (shpim, 
prerje), sepse bakteriet e sharrëzës 
gjenden çdo kund p.sh. në tokë apo 
pluhurin e rrugës.  Në përgjithë-
si plagët e mbyllura të cilat janë të 
shkëputura nga jashtë nga oksigjeni 
paraqesin një rrezik të madhë nga te-
tanozi. Shkaktarët e tetanozit krijojnë 
një helm i cili është përgjegjës për 
simptomet tipike. Vie deri te dhem-
bjet e mëdha dhe ngërçi i rrezikshëm 
i muskujve, i cili fillon te muskulatura 
e përtypjes dhe mund të shpërndahet 
në krejt trupin. Nëse është e goditur 
muskulatura e frymëmarrjes mund të 
vie deri te paraliza e muskulaturës të 
frymëmarrjes dhe deri te vdekja nga 
ngulfatja. Vdekshmëria është 20-
30%.

Kolla e mirë (Pertussis-Keuchhusten) 
është një sëmundje e rënd infektive 
bakteriale, e cila bartet me stërpika 
dhe është shumë ngjitëse. Sot godi-
ten para s`gjithash të rinjët dhe fos-
hnjat. Të posalindurit nuk marrin prej 
nënës mbrojtje të mjaftueshme dhe 
sipas planit për vaksinim zgjat deri në 
muajin e 7. të lindjes deri sa të krijohet 
një mbrojtje e qëndrueshme. Të rinjët 
dhe të rriturrit pa imunitet bëhen bar-
tës të sëmundjes te foshnjat.  Tipike 
për kollën e mirë janë sulmet e rën-
da me ngërçe të kollitjes të cilat mund 
të zgjasin me javë dhe në rastin më 
të keq mund të paraqiten ndërprerje 
të frymëmarrjes e kështu të vie deri 
te ngulfatja. Komplikimet tipike janë 
ndezja e mushkrive, ngërçet, ndezja e 
veshit të mesëm. Vdekshmëria te fos-
hnjat është 1%.

Paraliza e fëmijëve (Polio) bartet nga 
virusi. Përafërsisht te 1% e të sëmurë-
ve vie deri te paraliza e rëndë. Kjo pa-
ralizë mund të paraqitet në duar dhe 
këmbë. Nëse goditet edhe qendra për 
frymëmarrje mund të vie te paraliza 
e muskujve të frymëmarrjes, çka në  
10% përfundon me vdekje.

Fruthi është një sëmundje shumë ng-
jitëse virale. Kjo fillon si një ftohje e 
përcjell me temperatur të lartë dhe 
me skuqje të lëkurës, me ndjenjë të 

Përshkrimi i sëmundjeve



fortë të sëmundjes dhe me lodhje të 
theksuar. Në disa raste vie deri te një 
rrjedhje shumë serioze e sëmund-
jes (ndezja e mushkërive, ndezje e 
trurit).  Në Zvicër shkalla e të gjitha 
komplikimeve ( të lehta - rënda) është 
përafërsisht 15%. Vdekshmëria te të 
sëmurët në vendet industriale qënd-
ron 1 në 3000 - 5000.

Shyta (Mumps) është po ashtu një 
sëmundje virale, e cila si komplikim 
mund të shkaktoj ndezjen e cipës 
të trurit dhe  dëmtime që mbesin në 
shqisën e të dëgjuarit (dëgjim shumë 
të pakët apo shurdhëri).  Te çunat apo 
burrat e rinjë mund  nga infeksioni 
(deri. 25%) të shkaktohet ndezja e 
testiseve dhe kështu mund të mbesin 
të pafrytshëm apo shterp.  

Rubeola është një sëmundje infekti-
ve e shkaktuar nga virusët e cila bar-
tet përmes stërpikave. Nëse infekto-
het një grua shtatëzënë në tre muajt 
e parë të shtatzanisë shpie deri 70% 
të rasteve në dëmtime të mëdha të 
fëmijut (shurdhëria, ves të zemrës, 
dëmtime truri). 



LUNGENLIGA AARGAU
Impfdienst
Hintere Bahnhofstrasse 6
5001 Aarau
Telefon 062 832 40 04
Fax 062 832 40 01
E-Mail: impfdienst@llag.ch
Internet: www.lungenliga-ag.ch
       
Informationen des Bundesamtes für Gesundheit:
www.sichimpfen.ch

Për informacione të tjera ne jemi me kënaqësi  
në dispozicionin tuaj.

Merrni ju me ne kontakt!


