Ministria e Bavarisë për
Shëndetësi dhe Kujdes
Ministria e Bavarisë për
Familje, Punë dhe Çështje Sociale

I vaksinuar - i mbrojtur:
në Kopshtin për fëmijë dhe Qendrën e kujdesit
ditor për fëmijë (Dado)
Të dashur prindër!
Tashmë fëmija juaj shkon për herë të parë në një Kopsht për fëmijë ose në një Qendër të
kujdesit ditor për fëmijë (Kopshte për fëmijë ose tek një Dado). Jepni fëmijës suaj sigurinë e
nevojshme, duke lejuar mbrojtjen më të mirë të mundshme kundër shumë sëmundjeve
infektive.

I vaksinuar – i mbrojtur: Siguri për fëmijën tuaj dhe për të tjerët
Pikërisht fëmijët në moshë foshnjore dhe të mitur janë të rrezikuar ndaj shumë sëmundjeve
infektive tepër ngjitëse. Para se të hyni në një nga ofertat e Qendrës të kujdesit ditor për
fëmijë do të duhej që të kontrolloni mbrojtjen aktuale të vaksinimit të fëmijës suaj dhe
sipas nevojës të (ri-) vaksinoni fëmijën tuaj!
Duke bërë vaksinimin ju mbroni fëmijën tuaj. Përveç kësaj, ju merrni përsipër edhe një
përgjegjësi sociale: Fëmijët e vaksinuar zakonisht nuk i infektojnë të tjerët dhe, në këtë mënyrë,
u jepni siguri të gjithë atyre, të cilët p.sh., janë ende shumë të vegjël për t’u vaksinuar kundër
fruthit ose që nuk mund të vaksinohen për shkak të imunitetit të dobët. Gjithashtu mbrohen
edhe nënat shtatzëna të pa vaksinuara dhe fëmijët e tyre që ende nuk kanë lindur.

Vaksina kundër fruthit– pse është aq e rëndësishme?
Fruthi nuk është i padëmshëm. Fruthi dobëson sistemin e imunitetit për disa muaj. Kjo
mund të përgatisë rrugën për shumë infeksione të tjera, të tilla si inflamacione të mushkërive
ose inflamacione të veshit të mesit. Një rrezikshmëri të lartë paraqet inflamacioni cerebral, i
cili shfaqet te një nga 1000 fëmijë të sëmurë dhe mund të shkaktojë pasoja të përhershme.
Fruthi është tepër ngjitës. Virusi i fruthit mund të transmetohet lehtë nga një person te
tjetri, p.sh. gjatë të folurit. Infeksioni mund të ngjitet edhe 3 – 5 ditë para se të shpërthejë
skuqja tipike e lëkurës.
Ligji për Mbrojtje nga Fruthi Fëmijët të cilët kanë përfunduar moshën një vjeçare,
do me thënë 12 muajsh apo dhe më të moshuar, të cilët nuk janë vaksinuar ose
nuk janë mjaftueshëm të vaksinuar ndaj fruthit, nuk mund të pranohen në një
Kopsht për fëmijë ose Qendër të kujdesit ditor për fëmijë (kopsht për fëmijë).
Me përjashtim të fëmijëve me imunitet të çertifikuar mjekësor ose me kundërindikacione të
përhershme mjekësore. Për më tepër informacione nën: www.masernschutz.de.

Vaksinim i munguar? Nuk ka problem.
Vaksinimet e munguara mund të rikuperohen në çdo kohë. Shfrytëzoni mundësinë dhe
rifreskoni mbrojtjen me vaksinë të fëmijës suaj, por edhe të të gjithë familjes.
Efekti dhe siguria i të gjitha vaksinave të rekomanduara kontrollohet vazhdimisht me rreptësi
nga institucionet shtetërore. Dobitë e këtyre vaksinave tejkalojnë ndjeshëm rreziqet e vogla.
Mjeket dhe Mjekët në të gjithë Bavarinë e Gjermaninë do t'ju këshillojnë për pyetjet që i keni
në lidhje me vaksinimin dhe Zyra e shëndetit publik. Informacione aktuale dhe të detajuara
lidhur me vaksinimin i gjeni edhe në internet në faqen www.impfen.bayern.de.

