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Të vaksinuar -  të mbrojtur:  
Në çerdhe gjithëditore dhe në përkujdesje gjithëditore 

Të dashur prindër! 
Fëmija juaj shkon në një çerdhe gjithëditore apo në përkujdesje gjithëditore të fëmijëve. Ai do të përjetojë atje 
shumëçka të re, do të fitojë mbresa të reja dhe do të lidhë miqësi me fëmijë të tjerë. Jepjani fëmijës tuaj sigurinë 
e duhur dhe përkujdesuni me këtë rast që fëmija juaj të jetë mirë i mbrojtur. Ata prindër, fëmijët e të cilëve 
shkojnë të pavaksionuar në një çerdhe gjithëditore të fëmijëve apo në përkujdesje gjithëditore, rrezikojnë që 
fëmija i tyre të infektohet me ndonjë sëmundje ngjitëse. Andaj, vaksinojeni fëmijën tuaj! Mjekët e fëmijëve, mjekët 
e shtëpisë apo edhe zyrat lokale të shëndetësisë në gjithë Bavarinë ju këshillojnë me gjithë dëshirë lidhur me 
këtë çështje 
Të vaksionuar – të mbrojtur: Siguri për fëmijën tuaj dhe të tjerët 

Përmes vaksinimit e mbroni fëmijën tuaj. Krahas kësaj, ju e merrni me këtë rast edhe përgjëgjësinë për mbrojtjen 
e fëmijëve të tjerë. Fëmijët e vaksinuar nuk mund t´i infektojnë fëmijët tjerë dhe kështu u japin siguri të gjithë 
atyre fëmijëve të tjerë, të cilët, fjala vjen, janë ende të vegjël për t´u vaksinuar kundër fruthit. Fëmijët në çerdhe 
gjithëditore të fëmijëve apo në përkujdesje gjithëditore iu nënshtrohen një rreziku të lartë të infektimit nga ana e 
fëmijëve të pavaksinuar. Duke e vaksinuar fëmijën tuaj, ju e zvogëloni këtë rrezik.  

Vaksinimi kundër fruthit – pse ai është aq i rëndësishëm? 

Fruthi nuk është i parrezikshëm. Fruthi e dobëson imunitetin e trupit. Kjo sëmundje ua hapë rrugën infeksioneve të 
tjera, si për shembull pneumonisë ose ndezjes së veshit të mesëm. Ai ështe sidomos i rreziukshëm tek encefaliti, 
ose kallja e trurit, që paraqitet afërsisht tek një nga 1000 fëmijë të infektuar dhe që mund të shkaktojë pasoja të 
përhershme. Në raste të rralla, edhe shumë vite pas infektimit me fruthin, mund të paraqitet ndonjë sëmundje e 
trurit si pasojë e vonshme vdekjeprurëse. Një rrezik sidomos të lartë për një gjë të tillë e kanë foshnjet që nga 
fruthi sëmurën në vitin e parë të jetës së tyre.  
Fruthi është skajshmërisht ngjitës. Virusi i fruthit transmetohet lehtësisht prej njeriut tek njeriu përmes pikëzave 
gjatë të folurit ose përmes tështitjes. Kjo ndodh madje edhe para paraqitjes së shenjave të para të sëmundjes. 
Një trajtim i shkaktarëve të paraqitjes së fruthit deri tash nuk është i mundur. Për këtë arsye, në këtë rast është 
vendimtare që infektimi të parandalohet. Mënyra më e mirë për këtë gjë është vaksinimi.  

2 x vaksinime mbrojnë tërë jetën kundër fruthit 

Për një mbrojtje të sigurt gjatë tërë jetës nga fruthi nevojiten dy vaksinime, që preferohen të merren në moshën 
ndërmjet 11-14 muajsh dhe moshën ndërmjet 15-23 muajsh. Përndryshe: fëmijët e pavaksinuar nuk guxojnë t´i 
vijojnë çerdhet për një kohë të caktuar, kur aty është paraqitur sëmundja e fruthit apo shyta. Rreziku i infektimit 
apo i përhapjes së mëtejme të sëmundjeve në këtë rast është tejet i lartë. 

E keni huqur vaksinimin? S´ka problem! 

Me rëndësi është të dini: Në rast se nuk jeni vaksinuar me kohë, kjo gjë mund të kompensohet në çdo moment 
tek mjeku i fëmijëve apo tek mjeku shtëpiak! Edhe vetë mbrojtja e juaj përmes vaksinimit, si dhe mbrojtja e 
familjarëve tuaj ështe me rëndësi, sidomos në raste kur vini në kontakt me fëmijë të vegjël. Kohëve të fundit vjen 
shpesh deri tek paraqitja e sëmundjesë së fruthit me pasoja të rënda edhe tek të rriturit e moshës së re. Andaj 
verifikojeni se sa është e mbrojtur familja juaj përmes vaksinimit, mbrojini fëmijët tuaj dhe vetën tuaj. 

Rreziqet dhe efektet anësore 

Përgjithësisht, vaksinimet përballohen shumë lehtë, ndërsa efektiviteti i tyre dhe siguria kontrollohen rreptësisht 
nga ana e autoriteteve zyrtare. Megjithatë, në disa raste, pas vaksinimit, mund të vijë edhe deri te ndonjë e ënjtur 
apo skuqje në vendin ku ështe dhënë vaksina, apo edhe deri te ankesa të ngjajshme me simptomet gripale, por 
këto dukuri largohen pas një kohe. Në raste të vaksinimit kundër fruthit, kohë pas kohe, mund të paraqitet një lloj 
i dregëzave të përkohshme, të ngjajshme me ato të sëmundjes së fruthit. Komplikimet e tjera me rastin e 
vaksinimit janë skajshmërisht të rralla, madje shumë më të rralla se sa pasojat e sëmundjeve, kundër të cilave 
është i mundshëm vaksinimi. Në raste, kur nuk jeni të sigurt, kërkojeni këshillën e mjekut/mjekes tuaj. 

Informata aktuale dhe të më të detajuara lidhur me vaksinimin mund të gjeni edhe në internet në faqen 
www.impfen.bayern.de 

Përkitazi me pyetjet tuaja personale rreth temës së vaksinimit, mund të këshilloheni natyrisht gjithmonë edhe me 
mjeket dhe mjekët në Bavari, sidomos me mjekët e fëmijëve dhe me mjekët për të mitur, si dhe me mjekët e 
shërbimit shëndetësor publik (Zyra e shëndetit).  



Preferimet për vaksinim  të Komisionit të përhershëm të vaksinimit (STIKO) 
për foshnja dhe fëmijë të vegjël 

Vaksinim kundër Mosha në muaj Mosha në vite 

2 3 4 11 – 14 15 – 23 5 - 6 

Rotavirusëve 

2 deri 3 vaksinime në formë 

gëlltitjeje 

(prej moshës prej 6 javësh 

me gjithnjë të paktën 4 javë 

distancë) 

Tetanozi 

Difteriti 

Kolla e mirë 1. 2. 3. 4. 

1. vaksinim rifreskues

Hib Vaksinimi i kombinuar 

Poliomeliti 

Hepatiti B 

Pneumokoku 
1. 2. 3.

Vaksinimi 

Meningokoku 
vetëm 1 vaksinim 

(prej moshës 12 muajshe) 

Fruthi 

Shyta 

Rubeola 

1. Vaksinim i

kombinuar 
(eventualisht më heret me 

rast të shkuarjes në 

çerdhe) 

2. Vaksinime të

kombinuara

Lia e ujit (dhenve) 

(Varicela) 
1. Vaksinim 2. Vaksinime
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Me rastin e shfrytëzimit publicistik – qoftë edhe të pjesëve – luteni që ta shënoni burimin dhe ta dërgoni një ekzemplar si dëshmi. Kjo vepër është e mbrojtur në 

aspektin e së drejtës autoriale. 

Kjo fletushkë është përpiluar me kujdesin më të madh. Mirëpo, një garanci për saktësinë e saj dhe për faktin se ajo është komplete nuk mund te merret përsipër 

nga ne. Për përmbajtjet e ofertave të tjera nga interneti ne nuk jemi përgjegjës. 
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