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Abstrakt
Në vaksinat, antigjenet janë më së shpeshti pjesë e mikroorganizmave,
mikroorganizma të vdekur ose të dobësuar, ose toksinave të tyre. Programet e shëndetit
publik të vaksinimit masiv kanë çuar në kontrollin e sëmundjeve ngjitëse kundër të cilave
është duke u luftuar ende. Vaksinimi është suksesi më i madh mjekësor i shekullit të XX-të
dhe vaksinimi ka shpëtuar më shumë jetë se çdo ndërhyrje tjetër mjekësore në histori.
Përveç mbrojtjes individuale të arritur me vaksinim, programi optimal i imunizimit
dhe zbatimi i tij arrijnë imunitet kolektiv (për sëmundjet njërëzore në njëri, nëse mbulimi i
mjaftueshëm i popullsisë arrihet me vaksinim, transmetimi i sëmundjes do të ndërpritet
(individët imunë do të mbrojnë të palindurin).
Fjalët kyçe: Vaksinim, sëmundje, shëndeti, imuniteti, transmetimi i sëmundjeve

Abstract
Vaccination is the introduction of the antigen in the body in order to create an
antibody. In vaccines, antigens are most commonly part of microorganisms, dead or weak
organisms, or toxins. Public health programs of mass vaccination have led to the control of
contagious diseases against which is still being fought. Vaccination is the 20th century's
greatest medical success and vaccination has saved more lives than any other medical
intervention in history.
In addition to the individual protection achieved by vaccination, the optimal
immunization program and its implementation achieve collective immunity (for human
illnesses in humans, if sufficient coverage of the population is achieved by vaccination, the
transmission of the disease will be discontinued (immune individuals will protect the
unborn).
Key words: Vaccination, illness, health, immunity, transmission of diseases
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I.

Hyrje

Vaksinimi është një nga përparimet më të rëndësishme në mjekësinë moderne.
Qëllimi është reduktimi ose eliminimi i plotë i rrezikut të sëmundjeve infektive të caktuara,
serioze dhe kërcënuese për jetën. Programi i vaksinimit rregullohet nga ligjet dhe
rregulloret e përcaktuara nga Ministria e Shëndetësisë dhe ndryshon ndërmjet vendeve.
Varet shumë nga kushtet sociale dhe karakteristikat epidemiologjike të sëmundjeve
infektive në popullatë. Ne dallojmë vaksinimin vullnetar dhe programet e vaksinimit të
detyrueshëm dhe opcional për të cilat rekomandohet vaksinimi shtesë nëse ka një
indikacion mjekësor.
Përqindja e efekteve anësore të lidhura me përdorimin e një vaksine është e
papërfillshme krahasuar me rrezikun e komplikimeve dhe rezultatit vdekjeprurës të
sëmundjes për të cilën është e dedikuar vaksina. Përveç mbrojtjes individuale që arrijmë me
vaksinim, ne ndryshojmë lëvizjen e sëmundjeve të caktuara infektive në popullsi,
eliminojmë format e saj serioze ose zhdukim sëmundjen.1
Pavarësisht nga fakti se një sëmundje është çrrënjosur ose eliminuar është e
rëndësishme për të mbajtur një normë të lartë të vaksinimit të popullsisë për shkak të hyrjes
së mundëshme të patogjenëve nga vendet ku sëmundja është ende e pranishme.2.

1.1.

Historiku i vaksinimit

Historia e vaksinimit daton në shekullin e XVIII-të, dhe "babai i vaksinologjisë"
konsiderohet të jetë mjeku anglez Edëard Jenner. Ai ishte i detyruar të paraqesë ilaçin në
vitin 1796, vaksinimin kundër gjëndrave të mëdha. Sot këto sëmundje konsiderohen të
çrrënjosura, por në atë kohë ata kishin një sëmundje e rrezikshme për vdekje dhe të
mbijetuarit do të kishin pasoja shëndetësore të qëndrueshme.

1

Brincker. JAH. A Historical, Epidemiological and Ætiological Study of Measles (Morbilli; Rubeola). Proc R
Soc Med. 1938;31(7): 807–828
2
O'Connor JA, Cone TE Jr. Measles, morbilli, rubeola, rubella. Pediatrics. 1972;49(1):150-1
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Zbulimi i tij ka kontribuar në çrrënjosjen e kësaj sëmundje si një sëmundje e
rrezikshme dhe vdekjeprurëse, por edhe në zhvillimin e vaksinologjisë dhe zbulimin e
shumë vaksinave të tjera që kanë çrrënjosur sëmundje të caktuara të rrezikshme infektive
dhe të tjerat sëmundje i kanë ulur ndjeshëm.
Përparime të rëndësishme në zhvillimin e vaksinave konsiderohen të jenë zbulimi i
serumit të antidikserit, për të cilin i është dhënë çmimi i parë Nobel për Mjekësi të mjekut
gjerman Emil von Behring në vitin 19013.
Informacioni i parë mbi fillimin e një lufte të organizuar kundër sëmundjeve ngjitëse
regjistrohet në gjuhën latine të vitit 1791. Ata pretendojnë kërkesën e kirurgut Hadviga për
imunizimin e gjëndrave në Qarkun e Zagrebit, për ata që nuk arritën në copa të mëdha, në
doza të lira të vaksinës.
Në Dalmaci, vaksinimi i parë i popullsisë ka filluar në 1801, dhe në 1803 autoritetet
austriake lëshuan një shpallje të një vaksinimi të lirë kundër lisë për të gjithë njërëzit e
zakonshëm dhe fshatarët. Gjatë shekullit të XX-të, një program masiv publik për
vaksinimin e popullatës është hartuar dhe vlerësuar me anë të metodave epidemiologjike,
duke çuar në kontrollin e sëmundjeve ngjitëse kundër të cilave është kapur.
Zbatimi sistematik dhe i kontrolluar i programeve të vaksinimit të detyrueshëm dhe
krijimi i imunitetit kolektiv kanë rezultuar në çrrënjosjen e gjendrrave të mëdha në të gjithë
botën, që konsiderohet si një nga sukseset më të mëdha në mjekësi. Përveç kësaj sëmundje,
në SHBA dhe në vendet e Evropës Përëndimore, virusi i poliomielitit u zhduk.3

3

Tafuri S, Martinelli D, Prato R, Germinario C. Mandatory vaccination and health's right: the value of case
laë in the public health practice in Italy. Ann Ig. 2012;24(3):191-6
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1.2. Qëllimi i punimit
Dimë se sëmundjet në ketë kohë janë brenga e të gjithë njërzimit, dhe të pa mohura
që të njëjtat ishin edhe më herët. Mirëpo mundësia e eliminimit apo parandalimit të këtyre
sëmundjeve është në disa raste shumë e madhe.
Vaksinimi si një formë dhe e cila ndikon në parandalimin e sëmundjes është një nga
format kryesore të ruajtjes së shëndetit dhe imunitetit të njëriut në secilën etapë të jetës së
tijë, andaj duke pasur parasysh këtë, unë kam zgjedhur këtë punim diplome.
Si qëllim primar në këtë punim të diplomës kam që të paraqes sëmundjet të cilat
lajmërohen të fëmijët dhe të rriturit dhe të cilat janë ngjitëse dhe mënyrën e parandalimit si
dhe eliminimit të këtyre sëmundjeve me ndihmën e vaksinimit.4

4

Seii Ohka, Ëei-Xing Yang, Eiji Terada, Kuniko Iëasaki, Akio Nomoto. Retrograde Transport of Intact
Poliovirus Through the Axon via the Fast Transport System. Virology. 1998;1(250):67-75
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II. Vaksinimi dhe llojet e vaksinave

Vaksinimi është një nga fitoret më të mëdha të mjekësisë. Nganjëherë dëshirojmë të
dimë më shumë për to veçanërisht kur na vjen ftesa për vaksinimet e para të fëmijës tonë.
Vaksinat janë te ndryshme sipas sëmundjes që kërkojmë të luftojmë. Ato mund të përbëhen
nga mikroorganizma te çaktivizuar (të vrarë) ose të zbutur (të bërë të padëmshëm), ose nga
pjesë të tyre, ose madje nga substanca që ato prodhojnë, të cilat quhen toksina e të bëra jo
aktive.
Vaksinat veprojnë duke nxitur një sistem natyral mbrojtjeje: sistemin imunitar. Ky
sistem ka për qellim të prodhojë antikorpe dhe qeliza mbrojtëse të cilat janë të afta të
pengojnë shfaqjen e sëmundjës.
Gjatë jetës ne duhet të mbrohemi nga mijëra viruse dhe bakterie me të cilat
ndeshemi sepse ata janë të pranishëm anembanë në ambientin qe na rrethon. Vaksinat
luftojnë sëmundje infektive të rrezikshme për të cilat nuk ekziston ndonjë terapi
(poliomieliti) ose për të cilat terapia nuk është gjithmonë e efektshme (difteriti, tetanozi,
menengjiti nga hemofili, nga meningokoku, sëmundjet pushtuese të shkaktuara nga
pneumokoku, hepatiti B, lia e dhenve) ose sëmundje të cilat mund të jenë shkak
komplikacionesh të rënda (fruthi, kolla e mirë, rubeola).5

2.1.

Ndarjet themelore të vaksinave
Ekziston një numër i ndarjeve të vaksinave, dhe një nga më të mundshme është një

vaksinë plogështie, vaksinë e vdekur, proteinat e çaktivizuara të pastruara ose
polysaccharides dhe vaksinat e marra në inxhinierin gjenetike. Vaksinat vigjilente të gjalla
përbëhen nga agjentë të infektuar të gjallë dhe të zbutur .6

5

Tešović

G.

Aktivna

imunizacija

u

Hrvatskoj

–

Što

i

kako

mijenjati?.

Paediatr

Croat. 2005;49(Supl 1):179-83
6

Dhillon S, Curran MP. Live attenuated measles, mumps, rubella, and varicela zoster virus vaccine (PriorixTetra). Paediatr Drugs. 2008;10(5):337-47
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Vaksina e kalendarit të vaksinës i takon BCG, Mo-Pa-Ru dhe Polio . Vaksina e
vdekur e tërthortë e vdekur është prodhuar nga kultivimi i mikroorganizmave, pas të cilave
ato janë të koncentruar, pastruar dhe inaktivuar. Proteinat e pastruara ose polisaharidet janë
pjesë e agjentëve që merren nga ndarja kimike nga shkaku amë dhe mbajnë vetitë
antigjenike të forta. Vaksinat e tilla përfshijnë anatominë e difterisë dhe tetanozit, Hib dhe
vaksinës acelular anti-përtusis.
Për vaksinat e gjeneruara gjenetikisht, teknologjia rekombinante përdoret për të
klonuar gjenin në një pjesë të patogjenit që më efektivisht stimulon përgjigjen imune si një
antigjen. Sa më komplekse antigjeni është, në parim, se është përgjigja më e mirë imune 10.

2.2. Mënyra e përdorimit
Ka disa mënyra për ta përdorur vaksinat, por kur bëhet zgjedhja e saj, duhet t'i
kushtojmë vëmendje vendndodhjes dhe thellësisë së përshtatshme të aplikacionit specifik
për çdo vaksinë. Për injeksione të muskujve, aplikimi kryhet në muskujt deltoid (HBV në të
rriturit, DT,) dhe kofshët e muskujve (HBV të fëmijët, DTP, Hib, IPV). Vaksina
nënlëkurore ipet më shpesh në krahun e sipërm (Mo-Pa-Ru), dhe në vaksinën intrakutane
ne aplikojmë muskujt deltoid (BCG).

2.3. Kontradiksionet e vaksinave
Ne dallojmë kontraindikacione të përgjithshme dhe specifike. Kontradiktat e
përgjithshme për vaksinim përfshijnë tempëraturë të lartë, sëmundje akute infektive dhe
mbindjeshmëri ndaj përbërësve të vaksinave. Rritja e kujdesit kërkohet të gratë shtatzëna
dhe njerëzit me imunitet të dëmtuar, dhe kundërindikacioni është vaksinimi i këtyre
grupeve me vaksinë të gjallë të atenuar.
Kundërindikacionet specifike varen nga lloji i vaksinës, kështu që është e
rëndësishme të merret një histori e plotë para vetë vaksinës për të përcaktuar çdo
kundërindikacion të mundshëm për vaksinim, si alergjia e proteinave të vezëve etj.
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2.4.

Efektet anësore
Çdo ndërhyrje mjekësore, si dhe vaksinimi, mbart një rrezik të caktuar. Efektet

anësore të vaksinës janë kryesisht të përkohshme dhe të lehta. Shkalla e efekteve anësore të
lidhura me përdorimin e një vaksine është e papërfillshme krahasuar me rrezikun e
komplikimeve dhe rezultatit vdekjeprurës të sëmundjes për të cilën është sakrifikuar 14.
Përgjigjet ndaj vaksinës mund të ndahen në lokale dhe të përgjithshme. Simptomat
lokale të reagimit të vaksinave janë: skuqje, dhimbje, otitis dhe forcim në vendin e
injektimit. Simptomat si dobësia, dhimbja e muskujve dhe e përbashkët, dhe dhimbja e
kokës bien në kategorinë e simptomave të përgjithshme.
Këto reagime zakonisht shkojnë brenda 24-72 orëve dhe janë të lehta në karakter.
Efektet e rënda të vaksinimit të tilla si reaksionet anafilaktike, çrregullimet e
ndërgjegjësimit, humbja e vetëdijes ose shfaqja e meningoencefalitisit që janë
jashtëzakonisht të rralla.7

7

Seii Ohka, Ëei-Xing Yang, Eiji Terada, Kuniko Iëasaki, Akio Nomoto. Retrograde Transport of Intact
Poliovirus Through the Axon via the Fast Transport System. Virology. 1998;1(250):67-75
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III. Llojet e sëmundjeve dhe parandalimi i tyre
3.2. Poliomieliti
Nga 1840 – 1950 poliomieliti ishte një epidemi botërore por që kur u zhvilluan kundër
poliomielitit incidenca e kësaj sëmundje është reduktuar në masë të madhe. Poliomieliti ka qenë i
përhapur në shume vende por ka pasur shumë pak raste të sëmundjes në hemisferën perëndimore
deri në fund të viteve 70-ta. Fëmijëve në ShBA tani ju aplikohet një vaksinë rutinë kundra kësaj
sëmundje.
Epidemitë ende ndodhin në vendet e zhvilluara dhe në përgjithësi në grupe përsonash që
nuk janë vaksinuar. Poliomieliti më shpesh shfaqet kur dikush udhëton në një rajon ku sëmundja
është e përbashkët. Fal fushatës masive të zhdukjes globale gjatë 20 viteve të fundit poliomielit
shfaqet vetëm në disa vende në Afrikë dhe në Azi.

Poliomieliti është një sëmundje infektive e shkaktuar nga tre tipa të ndryshem
virusesh të cilët hyjnë në organizëm kryesisht nëpërmjet aparatit tretës. Është fjala për një
sëmundje shumë të rrezikshme, ngaqë, në rastet më të rënda mund të shkaktojë paraliza të
pakthyeshme, kryesisht të gjymtyrëve dhe nganjëherë edhe vdekje. Fatkeqësisht nuk ka
ilaçe që mund të kurojnë këtë sëmundje në qoftëse ajo është zhvilluar, e vetmja mundësi
konkrete për të evituar këto pasoja të rënda për shëndetin është parandalimi me anë të
vaksinimit.
Vaksinimi në mase ka mundur të eliminojë poliomielitin në pjesën më të madhe të
vendeve të botes, por në disa vende në zhvillim sëmundja është akoma e pranishme.
Përderisa poliomieliti të mos jetë mposhtur në të gjithë botën, ekziston gjithmonë rreziku
që ky virus të hyjë përsëri në vendin tonë. Për ketë arsye është e rëndësishme të vazhdohet
të mbrohen fëmijët me anë të vaksinimit kundër poliomielitit.
Pamja klinike e poliomielitit mund të jetë e ndryshme. Nëse virusi mbetet i kufizuar
në sistemin retikuloendotelial, infeksioni do të manifestojë veten si një formë e butë ose si
një sëmundje febrile afatshkurtër. Nëse virusi përhapet në CMY, sëmundja mund të shfaqet
si meningjit serioz ose si një formë paralizuese me paralizë të butë15.
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Figura 1. Rastet e paralizës nga sëmundja e Poliomielitit8

3.2.1. Vaksina kundër poliomielitit
Vaksina kundër poliomielitit (i quajtur është “Salk” ose IPV) përmban viruset e
poliomielitit të vrarë (të çaktivizuar) dhe jepet me një injëksion brendamuskulor ose nën
lëkurë. Cikli i plotë i vaksinimit kundër poliomielitit parashikon marrjen e 4 dozave.
Kjo vaksine (e fuqizuar, potenziato) është më e efektshme se sa formula origjinale.
Vaksina gjendet në formulë të veçantë ose në kombinime të ndryshme me vaksina të tjera.
Vaksina që përdorej më parë dhe që përmbante virus të gjallë të zbutur, e quajtur Sabin,
është nxjerre nga përdorimi përfundimisht dhe është zëvendësuar nga vaksina e çaktivizuar
e fuqizuar shumë e efektshme dhe pa efekte anësore të rënda.
Efektet anësore - Vaksina kundër poliomielitit, sikurse çfarëdo substance e huaj ndaj
organizmit, mund të shkaktoje, në raste të rralla, reaksione të caktuara alergjike.

Figura 2. Vaksinat kundër Poliomielitit, dhe mënyra e përdorimit9

8

(http://www.neuromuscular.ëustl.edu/motor.html)
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3.2. Difteriti dhe tetanozi
Difteriti është një sëmundje infektive e rëndë e shkaktuar nga një substancë
(toksine) e prodhuar nga një mikroorganizem, i quajtur Corynebacterium diphtheriae, që
transmetohet kryesisht nëpërmjet pikave te pështymës. Kjo toksine difterike provokon
dëmtime të rënda në shumë organe midis të cilave zemra, veshket dhe sistemi nervor;
krijimi në hundë, në gryke dhe në laring i disa membranave dhe paralizimi i perdes se
qiellzës mund të shkaktojnë mbytje, zenie fryme. Rreth 5-10 raste në 100 mund të jenë
vdekjeprurëse edhe pse mund të jetë bërë një kurim i përshtatshëm.
Me krijimin e kushteve anaerobe është e mundur që të prishen toksinat të cilat më së
shumti pengojnë bllokimin e neurotransmetuesve frenues që manifestohet klinikisht nga
hipërtoni muskulore tërthorore dhe spazma muskulore me ndërprerje16.
Tetanozi është një sëmundje e rëndë e shkaktuar nga një substance (toksine) e
prodhuar nga një mikroorganizem (Clostridium tetani) që mund të hyjë në trup
përmes një plage qoftë edhe e thjështë. Kjo toksine tetanozi shkakton tkurrje
muskulare që mund të sjellin vdekje kur prekin muskujt e frymëmarrjes. Në të
gjitha rastet, pavarësisht nga terapia, kjo sëmundje kërkon një shtrim të gjatë
në spital, sidomos në repartin e reanimacionit

Figura 3. Difteria dhe mënyra e vaksinimit
(https://www.onlinedoctor.lloydspharmacy.com/uk/diphtheria-tetanus-polio-vaccine)
9

( IPV vaccine to Indias Polio fight, january 2016)

14

3.2.1. Vaksina kundër Difteritit dhe tetanozi

Vaksina kundër difteritit dhe tetanozit përgatitet duke modifikuar në mënyren e
duhur toksinat e tetanozit dhe difteritit në mënyre që këto të mos mund te jenë më të
rrezikshme, por në të njëjtën kohë të jenë të afta të stimulojnë organizmin të prodhojë
mbrojtje ndaj këtyre dy sëmundjeve.
Vaksina jepet me injëksion brendamuscular. Vaksina kundër tetanozit dhe kundër
difteritit gjendet edhe në formula të shumëfishta (multiple), e shoqëruar me vaksinën
kundër kollës së mirë, kundër poliomielitit, kundër hemofilise, kundër hepatitit B, të
kombinuara në forma të ndryshme.
Efektët anësore - Kjo vaksine durohet shumë mirë dhe si rregull nuk shkakton
reaksione. Ka mundësi që brenda 48 orëve mbas vaksinimit të ketë një reaksion pezmatimi
kalimtar në vendin ku është injektuar vaksina. Ky reaksion mund të shfaqet me ënjtje,
skuqje, dhembje. Mund të ketë dhe temperature por jo të larte.
Disa efekte të tjera anësore si neurit (pezmatim të fundeve të nervave) mund të
ndodhin rrallë në të rritur, veçanërisht nëse këta kanë marre një numër të madh dozash të
përsëritjes së vaksinës. Sidoqoftë rekomandohet të mbahet gjithmonë me vete libreza (apo
një certifikate) e vaksinimeve për të shmangur kryerjen e vaksinimeve të panevojshme në
rast paraqitjeje në Pronto Soccorso. Sikurse çfarëdo substancë e huaj ndaj organizmit, në
raste të rralla, kjo vaksine mund të shkaktoje reaksione të caktuara alergjike.17

Figura 4. Vaksina kundër Difteritit dhe tetanosit (www.immunizationinfo.com/tetanus)
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3.3. Hepatiti B
Hepatiti B është një sëmundje infektive ngjitëse që prek mëlçinë dhe shkaktohet nga
një virus që hynë nëorganizëm me anë të kontaktit me lëngje biologjike të infektuara (gjak
dhe derivatet e tij, sekrecione organike që përmbajne gjak, spërma dhe jarge të vagjinës) të
përsonave të sëmurë ose portatore të shëndoshe (të quajtur HbsAg pozitiv).
Sëmundja ka një përiudhe të gjatë inkubacioni (45-160 ditë, mesatarisht 120 ditë)
dhe mund të shfaqet në forma të ndryshme; në 65-70 % të rasteve përsoni nuk paraqet asnjë
shqetësim (forma pa sintoma). Shpesh në fëmijët më të vegjël vihet re një sëmundje e lehtë,
me një gjendje të përgjithshme shëndetsore e humori jo të mirë, dobësi, dhembje
gjymtyrësh, të përzjeva, të vjella dhe temperature me ose pa hikter, verdhëz (ngjyrosje e
verdhë, sarite, e lëkurës dhe e syve).

Figura 5. Ndikimi i Hepatitit B

Rrallë, veçanërisht në moshe të rritur, një infeksion akut mund të ketë pasoja
vdekjeprurëse. Problemi me i rëndësishëm i hepatitit B është bërja e saj kronike. Kjo ndodh
me një përsëritje me shpeshtësi të ndryshme të sëmundjes në mosha të ndryshme:
infeksioni kronik zhvillohet në 80% të fëmijëve që në lindje janë infektuar nga nëna, e
sëmure ose portatore e sëmundjes, dhe ulet deri në 10% në fëmijët më të mëdhenj dhe në të
rriturit. Hepatiti kronik përben një rrezik për cirroze hepatiti dhe për tumor në melçi. Përveç
kësaj, përsona me infeksion kronik përbejnë një burim të mundshëm ngjitjeje të
sëmundjes.10

10

(Gianpietro Chiamenti, LE VACCINAZIONI NELL’ INFANZIA, Venezia 2006)
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Figura 5. Virusi i hepatiti B11

3.3.1. Vaksina kundër hepatitit B
Vaksina kundër Hepatitit B që përdoret aktualisht përmban vetëm një pjesë të
virusit i cili përftohet në laborator me anë të teknikave të rafinuara të inxhinierise gjenetike
dhe për këtë nuk mundet absolutisht të shkaktoje sëmundje, por është e aftë të krijojë
imunitet kundër saj.
Vaksina është shume e efektshme (është e tille me shumë të fëmijët se të të rriturit),
dhe siguron një mbrojtje për një kohë të gjatë. Cikli i vaksinimit parashikon marrjen e tre
dozave; Për fëmijët e lindur nga nëna portatore të virusit të hepatitit B ekziston një kalendar
i posaçëm vaksinimi që fillon që me lindjen. Aktualisht nuk parashikohen doza të
përsëritjes.
Efektet anësore - Vaksina kundër hepatitit B tolerohet mjaft mirë. Në vendin e injeksionit
ka mundësi të ketë dhembje, skuqje dhe ënjtje të përkohshme të lehtë. Midis efekteve të
përgjithshme, shumë të rralla, mund të vihen re temperaturë por jo e larte, dhembje koke, të
përziera, marrje mëndësh, dhembje muskulore dhe gjymtyrësh jo të forta dhe me një
kohëzgjatje të shkurtër. Akoma më të rralla kanë qenë shfaqje neuriti përiferike vetëm në
të rinj dhe të rritur. Si çfarëdo substance tjetër e huaj ndaj organizmit, edhe kjo vaksine
mund të shkaktojë, në raste të rralla, disa reaksione alergjike.

11

(http://www.hepatitisaustralia.com/hepatitis-b-facts/)
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Figura 7. Vaksina kundër Hepatiti B dhe mënyra e vaksinimit

3.4. Kolla e mirë
Kolla e mirë është një sëmundje infektive e shkaktuar nga një bakter (Bordetella
përtussis) që transmetohet me anë të ajrit dhe që përpara se të fillonte zbatimi i ketij
vaksinimi, shfaqej me epidemi çdo 3-4 vjet. Shenjat e para janë të ngjashme me ato të
rrufës: gjendje humori jo e mirë, këputje, ngritje e lehtë e temperaturës, teshtitje dhe kolle,
veçanërisht gjatë natës.
Këto shqetësime zgjasin në përgjithësi 1-2 jave. Më pas fillojnë krizat tipike të
kollës, të cilat kanë bërë që kjo të quhet edhe kolla “cattiva” ose “convulsiva” ose “asinina”
ose “canina”). Çdo krizë e kollës shfaqet me një seri goditjesh të kollës të shpejta dhe
mbytese që veshtiresojnë frymemarrjen dhe përfundojne me “ulërimën” karakteristike të
frymëthithjes. Shpesh kriza shkakton vjellje dhe kjo mund të dëmtoje edhe ushqyerjen e
fëmijës.
Kjo faze e sëmundjes zgjat rreth 4-6 jave dhe pasohet nga një përiudhe qetësie prej
disa javësh në të cilën krizat e kollës janë gjithnjë e më të rralla dhe më të lehta. Zhvillimi i
kollës së mirë është zakonisht i mbarë, edhe pse janë të mundshme disa ndërlikime, si
laringut, polmonit, konvulsione dhe zënie e frymës, me dëme në tru.12

12

(http://www.hepatitisaustralia.com/hepatitis-b-facts/)
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Sëmundja është veçanërisht e rrezikshme dhe e rënde në vitin e pare të jetës, ngaqë
tek i porsalinduri dhe në moshën e gjirit kjo sëmundje shpesh shoqërohet me kriza të
vërteta mbytëse dhe vështirësi frymëmarrjeje që bëjnë të domosdoshëm shtrimin në spital.
Përveç kësaj në fëmijën e vogël janë më të shpeshta pasojat në tru që mund të
shkaktojnë dëme të përhershme, dhe në rastet më të rënda, edhe vdekje. Sidoqoftë, në të
gjitha moshat, kolla e mirë sjell shqetësim të fëmija sepse kolla i kufizon atij mundësinë e
lojës dhe të lëvizjes, i vështirëson ushqyerjen si dhe pushimin e natës.1,17

Figura 8. Kanalet e frymëmarrjes gjatë kollës së mirë

)

3.4.1. Vaksina kundër kollës së mirë
Vaksina kundër kollës së mirë, e quajtur edhe “joqelizor”, ngaqë përbëhet vetëm
nga disa pjesë të mikroorganizmit shumë të pastruara, merret me një injeksion
brendamuskulor dhe e kombinuar në të njejtën ampule me vaksina të tjera. Cikli i plotë
bazë parashikon marrjen e tre dozave, dhe veç kësaj këshillohet edhe një doze përsëritje në
vitin e pestë-gjashtë dhe një tjetër në moshën katërmbëdhjetë-pesëmbëdhjetë vjeç.
Vaksinimi rekomandohet që në moshën tre muajsh me qellim që të sigurohet mbrojtja e
fëmijës në vitin e parë të jetës, periudhë e një rrezikshmërie më të madhe të sëmundjes.18
Efektet anësore - Në vendin e injeksionit mund të vihen re skuqje, enjtje dhe
dhembje brenda 24-48 orëve mbas marrjes së vaksinës: në përgjithësi është fjala për
reaksione të lehta dhe kalimtare.13

13

(Centers for Disease Control and Prevention (CDC); Advisory Committee on Immunization Practices
(ACIP). Update: recommendations from the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP)
regarding administration of combination MMRV vaccine. MMËR Morb Mortal Ëkly Rep. 2008;60
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Në dy ditët e para mbas vaksinimit është e mundur gjithashtu që femija të ketë ethe
(zakonisht të lehta, rrallë temperaturë të lartë), të qara papushim edhe për tre e më shumë
ore rresht, nervozizëm ose gjendje gjumi. Keto reaksione të përgjithshme janë kalimtare,
dhe, siç u tha, sot vihen re më rrallë me përdorimin e vaksinave joqelizore. Reaksionet e
përgjithshme të konsideruara “të rënda” (psh. raste të ngjashëm me kolapsin, konvulsione)
konsiderohen përjashtime me vaksinat joqelizore që përdoren tani. Reaksione të tilla nuk
lënë pasoja por kërkojnë një vlerësim të vëmendshëm nga ana e mjekut vaksinues përpara
se të vazhdojë ciklin e vaksinimit që ka komponentin kundër kollës së mirë. Si çfarëdo
substance tjetër e huaj ndaj organizmit, edhe kjo vaksine mund të shkaktojë, në raste të
rralla disa reaksione alergjike.

Figura 9. Pilula dhe vaksina kundër kollës së mirë14

Figura 11. Vaksina kundër hemofilitit B 15

3.5. Fruthi
Fruthi është një sëmundje infektive shumë ngjitëse e shkaktuar nga një virus që
transmetohet nëpërmjet rrugëve të sipërme të frymëmarrjes. Shfaqet me ethe të larta, kollë
të pareshtur, rinit, konjunktivit, dhe një prush në lëkure (ekzanteme). Fëmija gjithmonë
rraskapitet nga fruthi që me të drejtë konsiderohet më e rënda nga sëmundjet infektive “të

14

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24004825#cm24004825_8656)
(Brincker. JAH. A Historical, Epidemiological and Ætiological Study of Measles (Morbilli; Rubeola). Proc
R Soc Med. 1938;31(7): 807–828)
15
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zakonshme” të femijerisë për shkak të shenjave akute dhe të komplikacioneve të
mundshme.

Fig. 12. Fëmija me fruth16

Këto mund të jenë: otit, laringit, bronkopneumoni, piastrinopeni (pakësimi i numrit
të pllakave), kriza konvulsioni dhe, mbi të gjitha, encefaliti. Kjo e fundit ndodhë
mesatarisht në një rast në çdo 1.000-3.000 fëmijë të prekur nga fruthi dhe konsiston në një
mahisje të rëndë të trurit që mund të jetë vdekje prurës (15% e rasteve) ose mund të lërë
pasoja të përhershme (40% e rasteve) si: kriza konvulsioni, shurdhim dhe vonëse mendore.
Më rrallë është e mundur që një dëmtim neurologjik i pakthyeshëm të shfaqet 5-15 vjet
mbas sëmundjes për shkak të një infeksioni të vazhdueshmi lidhur me virusin e fruthit
(panencefalite sclerosante subacuta, PESS).
3.5.1. Vaksina kundër Fruthit
Vaksina kundër fruthit përbëhet nga virusi i fruthit i gjallë por i dobësuar në mënyre
të tillë që e bënë atë të paafte për të shkaktuar sëmundje por duke ruajtur aftësinë për të
nxitur prodhimin e antikorpeve mbrojtës. Vaksina kundër fruthit mund të kryhet e vetme
ose njëkohësisht me atë kundër rubeoles dhe kundër shytave (vaksine “e trefishte”), ose në
kombinime të tjera; në çfarëdo rasti vaksinimi bëhet me injeksion nën lëkure në pjesën e
sipërme të krahut.
Formula teke e kësaj vaksine nuk gjendet gjithmonë në treg. Vaksinimi kundër
fruthit rekomandohet të kryhet që me mbushjen e vitit te parë të jetës (dita e 365-te e tutje),
njëkohësisht me vaksina të tjera. Në çfarëdo rasti, në çfarëdo moshe mbas vitit të parë është
e dobishme të bëhet ky vaksinim, nëqoftese akoma nuk është marre sëmundja. Vaksina
16

(shëndeti dhe dieta, http://www.sekretebukurie.com)
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është shumë e efektshme meqenëse provokon shfaqjen e antikorpeve mbrojtës në 95% të
fëmijëve të vaksinuar, dhe kjo përqindje është akoma më e lartë mbas dozës së dytë
Mbrojtja duket që mbas 7-10 ditësh nga vaksinimi.
Për ketë shpejtësi të veprimit të saj vaksina kundër fruthit është në gjendje të
parandalojë sëmundjen edhe mbas ngjitjës, në qoftë se vaksinimi bëhet brenda 2- 3 ditëve
të para mbas kontaktit të fëmijës më të sëmurin.
Efektet anësore - Vaksina kundër fruthit, si teke ashtu dhe e kombinuar me atë
kundër rubeoles dhe atë kundër shytave durohet mjaft mirë. Janë te mundeshme reaksione
lokale (skuqje, ënjtje) në vendin ku është bërë injeksioni. 7-14 ditë mbas vaksinimit ka
mundësi që fëmija të ketë ngritje të temperaturë, në përgjithësi jo e lartë dhe për kohë të
shkurtër (1-2 dite), dhe në 5-15% të të vaksinuarve mund të arrije 39° C.
Nganjëherë ka mundësi të shfaqen shenjat e një sëmundjeje të zakonshme rrufe ose
të një sëmundjeje të ngjashme me fruthin e zbutur, me njolla të kuqërremta në lëkurë, kollë
dhe skuqje të syve, që zgjasin pak kohë dhe me një faze akute që përfundon shpejt e në
mënyrë spontane, jo ngjitëse dhe që nuk sjell komplikacione. Reaksione të këqia më të
rëndësishme si piastrinopenia (dmth pakësim i numrit te pllakave) janë shumë të rralla dhe
me ecuri të mbare.
Ndërsa sëmundja natyrale mund të sjellë pasoja të rënda dhe të përhershme. Si
çfarëdo substance tjetër e huaj ndaj organizmit, edhe kjo vaksinë mund të shkaktoje ne raste
të rralla disa reaksione alergjike.

22

Fig. 13. Vaksina kundër fruthit17

3.6. Rubeola
Rubeola është një sëmundje infektive e shkaktuar nga një virus që transmetohet me
anë të ajrit. Në rastet kur merret mbas lindjës shfaqet si një sëmundje e lehtë me rrjedhe
beninj që shfaqet me temperaturë jo të lartë, zmadhim të gjëndrave limfatike (veçanërisht të
atyre të qafës dhe të kokës), dhe me një erupsion (skuqje) të lëkurës që zgjasin pak kohë.
Shumë rrallë të fëmijët mund të vihen re edhe hemorragji të vogla në lëkurë, të të rinjtë dhe
të rriturit, kryesisht të seksit femër dhembje të kyçeve.
Komplikacione të rëndësishme janë një përjashtim. Rubeola është një sëmundje e
rëndë nëse merret për herë të parë gjatë shtatzënisë. Në fakt në këtë rast ekziston një
mundësi konkrete që virusi të arrijë të fëmija që pritet të lindë nëpërmjet placentës dhe të
provokojë dëme serioze si abortim dhe keqformim të lindur të një rëndësie të ndryshme
duke prekur zemrën, trurin, sytë dhe dëgjimin.

17

(http://www.sekretebukurie.com)
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Figura 14. Virusi i rubeolas (Dr Margaret Hunt, University of South Carolina School of Medicine,
2016)

3.6.1. Vaksina kundër rubeoles
Vaksina kundër rubeoles përbehet nga virusi i rubeoles i gjallë por i dobësuar në
mënyre të tillë që e bënë atë të paafte për të shkaktuar sëmundje por duke ruajtur aftësinë
për të nxitur prodhimin e antikorpeve mbrojtës. Vaksinimi kundër rubeoles mund të kryhet
me vetë ose njëkohësisht me atë kundër fruthit e kundër shytave (vaksine “e trefishte”) ose
në kombinime të tjera. Në çfarëdo rasti vaksinimi bëhet me injeksion nën lëkure në pjesën e
sipërme të krahut.
Formula teke e kësaj vaksine nuk gjendet gjithmonë në treg. Vaksinimi kundër
rubeoles e shoqëruar me vaksinën kundër fruthit dhe shytave rekomandohet për të gjithë
fëmijët të kryhet që me mbushjen e vitit të parë të jetës (dita e 365-te e tutje), njëkohësisht
me vaksina të tjera. Sot vaksinohen edhe meshkujt, jo aq për mbrojtjen e tyre përsonale sa
për të ulur sa më shumë qarkullimin e virusit të rubeoles në popullsinë dhe për ta bërë
akoma më të pamundur infektimin e grave shtatzëna. Vaksina është shumë e efektshme
meqenëse siguron një mbrojtje mbi 95 %.
Efektet anësore - Vaksina kundër rubeoles tolerohet mirë. Në një numër të vogël të
fëmijëve të vaksinuar (5-15%) ka mundësi të vihet re ngritje e lehtë e tempëraturës, ndonjë
njollë ne lëkurë dhe zmadhim i gjëndrave limfatike të qafës 5-12 ditë mbas marrjes së
vaksinëse. Shumë rrallë të fëmijët, me shpesh të të rinjtë dhe gratë e rritura, mund të
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shfaqen dhembje gjymtyrësh 1-3 jave mbas vaksinimit, gjë e cila zgjat për pak kohë.
Akoma më rrallë janë konstatuar artrite kronike në persona të rritur. Si çfarëdo substance
tjetër e huaj ndaj organizmit, edhe kjo vaksinë mund të shkaktojë në raste të rralla disa
reaksione alergjike.

Fig. 15. Vaksina kundër rubeloas18

3.7. Shytat
Shytat, që zakonisht quhen edhe “ orecchioni”, është një sëmundje infektive e
shkaktuar nga një virus që transmetohet me anë të ajrit. Ato shfaqen kryesisht me një
zmadhim përpara veshit i shkaktuar nga mahisja e një gjëndre të pështymës të quajtur
parotide ne njërën ose në të dy anët. Mund të zmadhohen edhe gjendra të tjera të peshtymes
dhe shpesh shfaqen njëkohësisht edhe dhembje kokë, ethe pak a shumë të larta dhe
dhembje barku.
Rëndësia e kësaj sëmundjeje rrjedh nga komplikacionet e saj të mundshme:
meningo-encefalit, dëmtim ne organin e dëgjimit, në pankreas dhe mbas pubertetit, orchite
dhe ovarite (mahisje e testikujve dhe vezeve) me rrezik steriliteti.

18

(Dr Margaret Hunt, University of South Carolina School of Medicine, 2016)
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Fig. 16. Virusi për shyta (http://www.ikub.al)

3.7.1. Vaksina kundër shytave
Vaksina kundër shytave përbehet nga virusi i gjalle por i dobësuar në mënyrë të
tillë që e bënë atë të paafte për të shkaktuar sëmundje por duke ruajtur aftesine për të nxitur
prodhimin e antikorpeve mbrojtës.
Vaksina kundër shytave mund të kryhet e vetme ose njëkohësisht me atë kundër
fruthit dhe kundër rubeoles (vaksine “e trefishte”). Në të dy rastet vaksinimi bëhet më
injeksion nën lëkure në pjesën e sipërme të krahut. Formula teke e kësaj vaksine nuk
gjendet gjithmonë në treg.
Vaksinimi kundër shytave e shoqëruar me vaksinën kundër fruthit dhe rubeoles
rekomandohet për te gjithë fëmijët të kryhet që me mbushjën e vitit të parë të jetës (dita e
365-te e tutje), njëkohësisht me vaksina të tjera. Sidoqoftë vaksina mund të merret në
çfarëdo moshe dhe vaksinimi i një personi që është tashme i imunizuar (si pasojë e një
vaksinimi të mëparshëm ose si pasoje e kalimit të kësaj sëmundjeje ) nuk krijon problem.
Efektet anësore - Efektet anësore të vaksinës kundër shytave janë të rralla: disa ditë mbas
vaksinimit ka mundësi që fëmija të ketë një zmadhim të lehtë të gjëndrës së shytave dhe
temperaturë për një kohë të shkurtër, shumë e rralle mahisje në cipen e trurit me zhvillim
beninj. Si çfarëdo substance tjetër e huaj ndaj organizmit, edhe kjo vaksine mund të
shkaktoje ne raste të rralla disa reaksione alergjike
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3.8. Pneumokoku
Është një bakter shumë i përhapur dhe mund të jetë i pranishëm pa dhënë shenja në
grykë dhe në hunde të fëmije dhe persona të rritur të shëndoshë. Pneumokoku transmetohet
nga personi në presion me rrugë frymëmarrjeje nëpërmjet kontaktit të afrimit. Ka shumë
tipa të ndryshëm (sierotipa) të këtij mikrobi, të dalluar me anë të një numri. Disa prej tyre
përmenden më shumë si shkaktare në ndonjë rast kur mikrobi pushton gjakun (sëmundje
“pushtuese”) dhe provokon sëmundje të rënda dhe madje edhe vdekje. P
Pneumokoku është edhe një nga shkaqet e sepsit (i njohur edhe si infeksion i gjakut
për shkak të përqendrimit masiv të mikrobeve dhe prodhimeve të tyre toksike, gjendje e
cila mund të përbëjë një rrezik të rëndë) si edhe të meningjitit (infeksion i membranave që
veshin trurin), sëmundje gjithmonë shumë e rëndë që mund të lërë dëme të përhershme si
kriza konvulsive, shurdhësi, paralize motorike, vonese mendore.
3.8.1. Vaksina kundër pneumokokut
Vaksinat kundër pneumokokut janë i vetmi mjet për të parandaluar sëmundje si
meningjiti dhe infeksionet e gjakut (septicemi) nga pneumokoku. Ato munden të
parandalojne disa otite, meqenëse infeksionet e veshit mund të kenë shkaqe të ndryshme
dhe për pasoje vaksinat kundër pneumokokut janë të efektshëm vetëm kundër një pjese të
vogël të otiteve.
Vaksinimi është shumë i rekomanduar dhe falas për fëmijët (dhe gjithashtu për të
rinjtë dhe të rriturit) që janë më të kërcënuar nga sëmundje të rënda të shkaktuara nga
pneumokoku për shkak të problemeve shëndetësore si anemia falciforme dhe talassemia,
asplenia funksionale ose anatomike (dmth funksionim i pamjaftueshëm ose mungese e
shpretkes) bronkopneumopati kronike, gjendje që shoqërojnë rënien e imunitetit,
shqetësime kardiovaskolare kronike, diabeti mellito, insufiçence e veshkave, sëmundje
hepatiti kronik (cirroze), humbje e lëngjeve trunoshpinor.
Vaksina kundër pneumokokut merret me rrugë brendamuskulore. Numri i dozave
të nevojshme varet nga mosha e fillimit të ciklit të vaksinimeve. Vaksina kundër
pneumokokut polisakaridik (23 valent) merret me rrugë nenlekure dhe brendamuskulor dhe
është e mjaftueshme një doze e vetme. Mbrojtja fillon 2-3 jave mbas vaksinimit. Mund të
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rekomandohet një rivaksinim, 5 vjet mbas të pares, për personat të cilët vazhdojnë të kenë
rrezikshmëri të lartë.
Fëmijët që janë vaksinuar me vaksinën

kundër pneumokokut si persona me

rrezikshmëri të lartë është e nevojshme të vaksinohen edhe me vaksinën 23 valente (jo
përpara se të kenë kaluar 8 javë nga vaksinimi i meparshem) mbas mbushjes se moshës 2
vjeçare. Të fëmijët me moshe me të vogël se 24 muaj përdoret vaksina coniugato. Të
fëmijët me moshe mbi 5 vjet përdoret vaksina polissacaridico me 23 përbërës. Në moshën
ndërmjet 2 dhe 5 vjeçare këshillohet të merret vaksina coniugato (një doze).

Figura 18. Vaksina për pneumokok19

Efektet anësore - Ne vendin e injeksionit mund të shfaqet dhembje, fryrje, skuqje
të lehta e për një kohë të shkurtër. Shenja të përgjithshme mund të jenë ngritje temperature,
në përgjithësi nën 38.5 °C, nervozizëm i lehtë dhe gjumësi, humbje e përkohshme e oreksit.
Si çfarëdo substance tjetër e huaj ndaj organizmit edhe kjo vaksine mund të shkaktojë në
raste të rralla disa reaksione alergjike.

3.9. Meningokoku
Meningokoku është një bakter që gjendet mjaft shpesh në grykë dhe në hundë ku
zakonisht nuk krijon asnjë problem. Ka tipa të ndryshëm (sierotipa) të këtij mikrobi të
dalluar me një shkronjë alfabeti. Transmetimi bëhet nga personi në përson nëpërmjet
spërklave të frymëmarrjes. Në disa raste meningokoku arrin në gjak dhe përmes tij, në
19

(http://www.mims.com/malaysia/drug/info/pneumovax%2023)
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organe të tjerë, duke shkaktuar sëmundje pushtuese, veçanërisht meningjitin ose sepsin
(infeksion i përhapur në gjak).
Këto sëmundje janë gjithmonë të rënda dhe mund të lënë dëme të përhershme të
tipit neurologjik dhe të sjelljes ose mund të çojnë në vdekje. Më pak të shpeshta janë
sëmundje të tjera të meningokokut si pneumonia dhe koniunktiviti. Sëmundja prek
veçanërisht fëmijët më të vegjël se 5 vjeç dhe është më e shpeshtë të fëmijët nën dy vjeç.
Një grup moshe tjetër që preket nga kjo sëmundje edhe pse me rrallë është ajo e
adoleshenteve dhe e të rriturve të rinj.17

Figura 19. Qeilzë meningoku20

3.9.1. Vaksina kundër Meningokut
Vaksinimi është mjeti më i mirë për të ulur rrezikun e vdekjës dhe të dëmtimeve të
përhershme që rrjedhin nga një infeksion me meningokok i shkaktuar nga sierotipat A, C,
Y, Ë-135, ndërsa për sierotipin B, që se bashku me sierotipin C janë ata që qarkullojnë me
shumë në vendin tonë, nuk ekziston vaksinë. Vaksinimi rekomandohet veçanërisht për
fëmijët (si dhe për të rriturit) me aspleni funksionale dhe anatomike, dmth me funksionim
të pamjaftueshëm ose mungese të shpretkës.
Vaksina kundër meningokokut C koniugato jepet në rrugë brendamuskulore dhe
siguron një mbrojtje për një kohë të gjatë, numri i dozave të nevojshme ndryshon në vartësi
të moshës në të cilën ka filluar cikli i vaksinimeve. Vaksina kundër meningokokut katervalent polisakaridiko jepet në një dozë të vetme, vetëm mbas moshës 2 vjeç. Kjo vaksine
jepet në rrugë nën lekurë dhe siguron një mbrojtje të kufizuar në kohë.

20

(Vincent R. Racaniello. One hundred years of poliovirus pathogenesis. Virology. 2006;1(344):9-16)
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Efektet anësore - Në vendin e injeksionit mund të shfaqet dhembje, fryrje, skuqje të lehta e
për një kohë të shkurtër. Shenja të përgjithshme mund të jenë ngritje temperature, në
përgjithësi nën 38.5 °C, nervozizëm i lehtë dhe gjumësi, dhembje koke, të qara, të vjella,
diarre, mungesë oreksi dhe dhembje muskujsh. Si çfarëdo substance tjetër e huaj ndaj
organizmit, edhe kjo vaksine mund të shkaktoje në raste të rralla disa reaksione alergjike.

Figura 20. Vaksina kundër meningokut21

IV. Disa sëmundje tjera ngjitëse
4.1.

Tuberkulozi
Tuberkulozi është një sëmundje ngjitëse që shkaktohet nga bakteria Mycobacterium

tuberculosis dhe ai shfaqet zakonisht në mushkëri.
Tuberkulozi mund të shfaqet edhe në organe të tjera të trupit, si për shembull në
gjëndrat limfatike, në kocka, në organet e urinimit dhe ato gjenitale, në organet e
brendshme, në sistemin qendror nervor, në lëkurë ose edhe si infeksion i përgjithshëm.
Tuberkulozi është ende i përhapur në të gjithë botën. Çdo vit rreth tetë miljonë njërëz
sëmuren nga tuberkulozi dhe dy miljonë vdesin. Tuberkulozi është i përhapur veçanërisht
në vende të cilat janë të varfra, ku ka shumë njërëz dhe aty ku gjendet edhe epidemia e
21

(http://www.oncology-drugs.com/menactra-meningococcal-polysaccharide-vaccine-1576996.html)
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HIV-it. Gjatë viteve 1990 në Rusi dhe në vendet baltike janë dyfishuar rastet e njërëzve të
prekur nga tuberkulozi.
Njeriu mund të preket nga tuberkulozi kur ai është në të njëjtin ambient me një
person të sëmurë nga tuberkulozi. Rrezikun më të madh të marrjes së sëmundjes e kanë ata
që jetojnë në të njëjtën familje dhe ata njerëz të cilët janë shumë pranë ose kanë kontakte të
shpeshta me të sëmurin. Mundësia e marrjes së sëmundjes nga kontakte të rastësishme
është shumë e vogël.

Diagrami 1. Rastet e tuberkulozit sipas vendeve (Tuberkulozi, udhëzues faqe 3)

Njeriu mund të preket nga tuberkulozi kur ai është në të njëjtin ambient me një
person të sëmurë nga tuberkulozi. Rrezikun më të madh të marrjes së sëmundjes e kanë ata
që jetojnë në të njëjtën familje dhe ata njerëz të cilët janë shumë pranë ose kanë kontakte të
shpeshta me të sëmurin. Mundësia e marrjes së sëmundjes nga kontakte të rastësishme
është shumë e vogël.18
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Figura 20. Virusi i tuberkulozit (Tuberkulozi, udhëzues faqe 3)

4.1.1. Vaksina kundër tuberkulozit

Vaksina BCG i mbron fëmijët e vegjël nga format më të rrezikshme të sëmundjes si
tuberkulozi i përgjithshëm dhe meningiti. Në Finlandë që prej vjeshtës së vitit 2006,
vaksinohen vetëm fëmijët e rrezikuar. Vaksina u bëhet edhe të porsalindurve të cilët në
rrethin e tyre të ngushtë kanë kontakt me tuberkulozin.
Të tillë fëmijë janë ata që jetojnë në të njëjtën shtëpi me dikë që vjen nga një prej
shteteve me numër të lartë rastesh tuberkulozi, ose me dikë që është i sëmurë me
tuberkuloz. Gjithashtu kjo vaksinë u jepet edhe fëmijëve 7-vjeçarë të cilët brenda një viti
mund të jetojnë për më shumë se një muaj në një shtet ku tuberkulozi është një sëmundje e
zakonshme.
Tuberkulozi shërohet me mjekim me ilaçe. Mjekimi realizohet me kombinimin e
ilaçeve të ndryshme dhe zakonisht zgjat 6-12 muaj. Personi që sëmuret me tuberkuloz
fllimisht mjekohet në spital në dhomë të veçantë. Rreziku i ngjitjes së sëmundjes zakonisht
zgjat vetëm dy deri në tre javë. Mjekimi i tuberkulozit është shumë efikas nëse ilaçet e
dhëna nga mjeku merren rregullisht gjatë gjithë kohës së mjekimit.
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Figura 21. Ilaçe për tuberkuloz (Tuberkulozi, udhëzues faqe 7)

4.2.

Lia e dhënëve
Lia e dhenve është një sëmundje infektive,mjaft ngjitëse, e shkaktuar nga një virus

që transmetohet me anë të kontaktit direkt me plagët e lëkurës ose me anë të frymëmarrjes.
Ajo shfaqet në përgjithësi me temperaturë jo shumë të lartë, gjendje të përgjithshme
shëndeti e humori jo të mirë dhe me një ekzanteme tipike që karakterizohet nga puçra të
vogla ngjyrë roze që shfaqen me vrull për 3-4 dite në kraharor, në fytyrë, në gjymtyrë, por
edhe në gojë, në pasdalje, në vagjine dhe në veshë.
Këto puçra japin kruarje të forta dhe zhvillohen në flluska, në puçra me qelb dhe në
fund në kore kokrrizore që më pas bien. Ne disa raste këto shenja mund të shoqërohen nga
një kollë e fortë. Komplikacionet të fëmijët nuk janë shumë të shpeshta. Neqoftëse lia e
dhënve merret në fillim te një shtatzënie mund të shkaktoje keqformime në fetus (plagë në
sy, ndryshime në gjymtyrë, vonesë mendore), ndërsa nëse merret në ditët e fundit të
shtatzënisë mund të shkaktoje një forme shumë të rëndë te lisë së dhënve të nëna dhe
fëmija, me rrezik vdekje.
Të përsonat që kanë një sistem imuniteti jo të mirë dhe në një mase më të vogël, të
adoleshentët dhe të rriturit, lia e dhënve zhvillohet në formë më të rëndë, me rrezik
komplikacionesh në mushkëri dhe në sistemin nervor më të lartë sesa të fëmijët. Një
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shfaqje e vonuar e infeksionit (herpes zooster) vihet re në 15 raste sëmundjesh nga 100, për
shkak të ngulmimit të virusit në nyjet nervore, një rrezik i tille rritet me rritjen e moshës.

Figura 22. Lija e dhenve (Dokument informues per prinderit– Venezia, prill 2006)

4.2.1. Vaksinat kundër lijës së dhënëve
Vaksina kundër lijes së dhenve përbëhet nga virus i gjallë e i zbutur. Mund të
merret mbas mbushjës së moshës 1 vjeç. Në Rajonin tonë vaksinimi kundër lisë së dhënve
këshillohet dhe u ofrohet të gjithë të lindurve mbas 01.01.2006, adoleshenteve që nuk e
kanë kaluar me parë këtë sëmundje dhe rekomandohet më shumë forcë për të rriturit me
rrezikshmëri. Parashikohet një doze e vetme kur kryhet në moshat deri në 13 vjet, dhe dy
doza në qoftë se kryhet mbas kësaj moshe. Vaksina jepet nën lëkurë.

Figura 23. Vaksina kundër lisë së dhenëve22

22

(Dokument informues per prinderit– Venezia, prill 2006)
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4.3.

Statistikat e vaksinimit në Pejë

Në vazhdim do të paraqesim statistikat e vaksinimit të fëmijeve në Pejë kundër sëmundjeve
ngjitëse për vitet 2011, 2012, dhe vitin 2016 dhe mandej do të bejmë një krahasim të numrit
të të vaksinuarve në bazë të disa faktorëve.
Tabela 1. Numri vjetor i fëmijëve të vaksinuar

Grup-mosha

Numri vjetor i fëmijëve
të grupit të caktuar

0-11 muaj DTP+HBV+Hib/OPV

1361

12-23 muaj MMR/ DTPr /OPVr
DTP/OPV
12-59 muaj
DTPr/OPVr
MMR

1403
256
589
407

Fëmijët e klasës I-rë DTr /OPVr /MMRr

1424

Fëmijët e klasës VI-të dTr /OPVr

1852

Femijët e shkollës mesme klasa XII-te
TTr

1701

Tabela 2. Përqindja e vaksinimit për vitin 2011

Vaksina
BCO
FIBV 1
OPV I
OPV II
OPV III
DTP+HBV Hib I
DTP FIBV+Hib II
DTP+IIBV Hib 111
MMR vake
OPV R1
DTP R1
OPV R2
MMR R
DT R2
OPV R3
dT R3
TT R4

Mosha
0-11 muaj
0-11 muaj
0-11 muaj
0-11 muaj
0-11 muaj
0-11 muaj
0-11 muaj
0-11 muaj
12-23 muaj
12-23 muaj
6 – 7 vjeç
6 – 7 vjeç
6 – 7 vjeç
12 – 13 vjeç
12 – 13 vjeç
12 – 13 vjeç
18 vjeç

Nr. vjetor i
fëmijëve te
planifikuar
1470
1470
1470
1470
1470
1470
1470
1470
1500
1500
1500
1450
1450
1450
1490
1490
1500

Nr. i fëmijëve te
vaksinuar
1361
1361
1403
1301
1239
1403
1301
1239
1208
1183
1183
1420
1420
1420
1468
1468
1428

Përqindja e
fëmijëve te
vaksinuar
93%
93%
96%
89%
85%
96%
89%
85%
81%
79%
79%
98%
98%
98%
99%
99%
96%
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Tabela 2. Përqindja e vaksinimit për vitin 201223
Vaksina
BCG
HBV
IPV 1
1PV II
IPV 111
DTP- HIB-HBV I
DTP-HIB-HBV II
DTP-HIB-HBV III
MMR vakc
DTP Rl
OPV Rl
MMR R2
OPV R2
DTA R2
OPV R3
DT
R3
i DT R4

Mosha
0-1Imuj
0-11 muaj
0-11 muaj
0-11 muaj
0-11 muaj
0-11 muaj
0-11 muaj
0-11 muaj
12-23 muaj
I 2-23muaj
12-23 muaj
6-7 vjeç
6-7 vieq
6-7 vjeç
12-13 vjeç
12-13 vieq
18 vjeç

Nr.vj.i
femijeve te
planifikuar
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1049
1049
1049
1404
1404
1404
1373
1373
1412

Nr. i temijëve të
vaksinuar
377
377
505
500
523
505
500
523
460
482
482
822
822
822
938
938
1222

Perqindja e
Femijeve te
vaksinuar
31.4%
31.4%
42.0%
41.6%
43.5%
42.0%
41.6%
43.5%
43.8%
45.9%
45.6%
58.5%
58.5%
58.5%
68.3%
68.3%
86.5%

Tabela 3. Përqindja e vaksinimit për vitin 2016
Vaksina
BCG
HBV
IPV 1
1PV II
IPV 111
DTP- HIB-HBV I
DTP-HIB-HBV II
DTP-HIB-HBV III
MMR vakc
DTP Rl
OPV Rl
MMR R2
OPV R2
DTA R2
OPV R3
DT
R3
i DT R4
23

Mosha
0-1Imuj
0-11 muaj
0-11 muaj
0-11 muaj
0-11 muaj
0-11 muaj
0-11 muaj
0-11 muaj
12-23 muaj
I 2-23muaj
12-23 muaj
6-7 vjeç
6-7 vieq
6-7 vjeç
12-13 vjeç
12-13 vieq
18 vjeç

Nr. vj.i
fëmijëve te
planifikuar
1172
1172
1172
1172
1172
1172
1172
1172
1065
1065
1065
1365
1365 1425
1365
1559
1425
1425
1559

Nr. i femijëve të
vaksinuar
998
998
1170
1143
1075
1170
1143
1075
1062
994
994
1304
1304
1304
1350
1350
1116

Përqindja e
Fëmijëve te
vaksinuar
85.15%
85.15%
99.82 %
97.52 %.
91.72 %
99.82 %
97.52 %
91.72%
99.71 %
93.33%
93.33 %
95.53 %
95.53 %
95.53 %
94.73%
94.73%
71.58 %
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Tabela 4. Numri vjetor i fëmijëve të vaksinuar për vitin 201124
Numri vjetor i fëmijëve
të grupit të caktuar

Grup-mosha
0-11 muaj

Emri i
vaksinës
BCG në
materernitet
HEP 1
Maternitet

1361

12-23 muaj

1403

12-59 muaj

1261

Fëmijët e klasës I-rë

1424

Fëmijët e klasës VI-të

1852

Femijët e shkollës mesme

1701

Numri i fëmijeve të vaksinuar
0-11
muaj

12 – 23
muaj

24 – 59
muaj

Mbi 59
muaj

1194+19
Pejë
1111+12
Kom.
1194
Pejë
1111
Kom.

Totali
2336

2336

OPV 1

1403

8

11

2

1424

OPV 2

1301

10

19

4

1334

OPV 3

1239

10

12

hDTB=HB+
Heb 1
DTB=HB+
Heb 2
DTB=HB+
Heb 3
MMR

1261

1403

1423

1301

1301

1239

1239
1208

22

36

1266

DTP 1,2,3

28

42

6

76

HEP 1,2,3
Vaksi grip P

9
1

13

207

229
1

24 24

Emri i
vaksinës
OPV R1
(12 – 18)
m
DPT R1
(12 – 18)
m
OPV R2
(6-7)v
DT
(6-7)v
MMRr
(6-7)v
OPV R3
(12-13)v
Td
(12-13)v
TT
18 v
Lëndim
Vaksigrip
jashtëm
MMR
DT/OPV

Numri i fëmijeve të vaks.
12-23
muaj

Mbi 23
muaj

Totali

1183

90

1273

1183

90

1273

1420

1420

1420

1420

1420

1468

1468

1468

1468

1468

1428+2

1430

296

296

3000+29

3029

2
4

2
4
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Tabela 5. Numri vjetor i fëmijëve të vaksinuar për vitin 201225
Numri vjetor i fëmijëve
të grupit të caktuar

Grup-mosha

Emri i
vaksinës
BCG në
materernitet
HEP 1
Maternitet

0-11 muaj

1361

12-23 muaj
12-59 muaj

1403
1248

Fëmijët e klasës I-rë

1424

Fëmijët e klasës VI-të

1852

Femijët e shkollës mesme

1701

Numri i fëmijeve të vaksinuar
0-11
muaj

12 – 23
muaj

Totali

Emri i
vaksinës

Numri i fëmijeve të vaks.
12-23
muaj

Mbi 23
muaj

Totali

124

OPV R1
(12 – 18)
m

146

7

153

124

DPT R1
(12 – 18)
m

146

7

153

20

20

71

71

71

71

79

79

100

100

OPV R2
(6-7)v
DT
(6-7)v
MMRr
(6-7)v
OPV R3
(12-13)v

97

97

Td
(12-13)v

79

79

109

109

TT
18 v

24

24

24

24

47

47

1
1

1
1

100

1

OPV 2

97

1

OPV 3

109

4

101
1
1

133

1

DTP 1,2,3

2

1

HEP 1,2,3
Vaksi grip P

6

1

25 25

Mbi 59
muaj

65
Pejë
59
Kom.
65
Pejë
59
Kom.

OPV 1

DTB=HB+
Heb 1
DTB=HB+
Heb 2
DTB=HB+
Heb 3
MMR

24 – 59
muaj

99
114

134
7

10

1

7
1

Lëndim
Vaksigrip
jashtëm
MMR
DT/OPV
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Tabela 6. Numri vjetor i fëmijëve të vaksinuar për vitin 201626
Numri vjetor i fëmijëve
të grupit të caktuar

Grup-mosha

Emri i
vaksinës
BCG në
materernitet
HEP 1
Maternitet

0-11 muaj

1172

12-23 muaj

1065

12-59 muaj

587

Fëmijët e klasës I-rë

1365

Fëmijët e klasës VI-të

1425

Femijët e shkollës mesme

1559

Numri i fëmijëve të vaksinuar
0-11
muaj

12 – 23
muaj

24 – 59
muaj

Mbi 59
muaj

998
Pejë
827
Kom.
998
Pejë
827
Kom.

Totali
1825

1825

OPV 1

1170

1170

OPV 2

1143

1143

OPV 3

1075

1075

1170

1170

1143

1143

1075

1075

DTB=HB+
Heb 1
DTB=HB+
Heb 2
DTB=HB+
Heb 3
MMR

1062

56

27

1145

DTP 1,2,3

14

51

166

231

HEP 1,2,3
Vaksi grip P

42
42

45
45

26 26

87
87

Emri i
vaksinës
OPV R1
(12 – 18)
m
DPT R1
(12 – 18)
m
OPV R2
(6-7)v
DT
(6-7)v
MMRr
(6-7)v
OPV R3
(12-13)v
Td
(12-13)v
TT
18 v
Lëndim
Vaksigrip
jashtëm
MMR
DT/OPV

Numri i fëmijëve të vaks.
12-23
muaj

Mbi 23
muaj

Totali

994

76

1070

994

76

1070

1304

1304

1304

1304

1304

1304

1350

1350

1350

1350

1116

1116

505

505

152

152

241
4522

241
4522
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Në ketë rast do të bëjmë krahasimin e vaksinimit dhe planifikimeve të vaksinimit për këto
vite.
Tabela 7. Planifikimi i grupeve për vaksinim
Mosha e grupit për vaksinim
0-11 muaj
12-23 muaj
12-59 muaj
Fëmijët e klasës I-rë
Fëmijët e klasës VI-të
Femijët e shkollës mesme

Viti 2016
1172
1065

Viti 2011
1361
1403

Viti 2012
1361
1403

587
1365
1425
1559

1248
1424
1852
1701

1248
1424
1852
1701

Diagrami 1. Viti 2011

Numri vjetor i fëmijëve të caktuar për
vaksinim sipas grup moshave
0-11 muaj
15%

Femijët e shkollës
mesme
19%

12-23 muaj
16%
Fëmijët e
klasës VItë
20%

12-59 muaj
14%

Fëmijët e
klasës I-rë
16%
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Diagrami 2. Viti 2012

Numri vjetor i fëmijëve të caktuar për
vaksinim sipas grup moshes
Femijët e
shkollës mesme
19%

0-11 muaj
15%
12-23 muaj
16%

Fëmijët e
klasës VI-të
20%

12-59 muaj
14%

Fëmijët e klasës
I-rë
16%

Diagrami 3. Viti 2016

Numri vjetor i fëmijëve të caktuar për
vaksinim sipas grup moshave
Femijët e
shkollës mesme
22%

Fëmijët e klasës
VI-të
20%

Fëmijët e
klasës I-rë
19%

0-11 muaj
16%

12-23 muaj
15%

12-59 muaj
8%

Në bazë të tabelave dhe në bazë të diagrameve mund të konstatojmë se planifikimi për
vaksinim për vitin 2011 dhe vitin 2012 ka qenë i njëjtë. Në krahasim me vitin 2016 mund të
vërejmë se në të gjitha grup moshat për vaksinim ka pasur një zvogëlim të planifikimeve
dhe vaksinimeve në raport me vitet 2011, 2012
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Në tabelën në vijim janë paraqitur numri total i fëmijëve të vaksinuar për vite:
Tabela 8. Vaksinimi për vitet e caktuara në komunën e Pejës

Viti 2016

Viti 2012

2011

1825

124

2336

1825

124

2336

1170

101

1424

1143

99

1334

1075

114

1261

1170

100

1423

1143

97

1301

1075

109

1239

1145

134

1266

231

10

76

87

7

229

87

1

1

11976

1020

14226

Digarami 4. Vaksinimi ndër vite

Viti 2011,
14226

Viti 2016,
11976

Viti 2012, 1020

Nësë e bëjmë një krahasim të vaksinimit me një terësi prej tre viteve mund të shohim se në
vitin 2016 janë vaksinuar 11976 në vitin 2011 janë vaksinuar 14226 në vitin 2012, 1020.
Nga kjo mund të themi se në vitin 2011 janë vaksinuar më së shumti fëmijë në komunën e
Pejës për të gjitha sëmundjet në përgjithësi.
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4.4.

Diskutime

Në punimin e diplomës së punuar nga unë mund të gjejmë edhe vend për diskutime nëse ju
përgjigjemi disa pyetje apo edhe i parashtrojmë ato
1. A bëhet me rregull vaksinimi dhe në çfarë kushte bëhet vaksinimi,
2. Sa janë institucionet e tona të gatshme për vaksinimi kundër parandalimit të
sëmundjeve,
3. Sa ka buxhet për një gjë të tillë dhe se a përfillet kjo pikë kur është në pyetje jeta e
fëmijëve
4. Sa fëmijë janë vaksinuar ndër vite në Pejë dhe pse në disa vite numri është i vogël
Nga këto pyetje të parashtruara mund të gjemë vend për diskutime të bollshme për ketë
pikë pasi që në ketë rast duhet të përfshihen të gjithë aktorët.
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Konkluzione dhe rekomandime
Nga këtu mund të konkludojmë se:
-

Vaksinimi është shumë i rëndësishëm dhe duhet të bëhet me kohë,

-

Ekzistojnë shumë sëmundje të cilat janë trajtuar në ketë pjesë si dhe mënyrat e
parandalimit të tyre,

-

Vaksinat janë një mënyrë më e përshtatshme e parandalimit të sëmundjeve

Rekomandimet
-

Programet e vaksinimit janë të planifikuara mirë, por duhet të monitorohet
vazhdimisht zbatimi i planit te vaksinimit;

-

QMF duhet të jenë të furnizuar me vaksina ne çdo kohë;

-

Duhet të këtë një bashkëpunim më të madh në mes të Ministrisë së Shëndetësisë,
Institutit Kombëtar të Shendetit Publik dhe Institucioneve të kujdesit primar lidhur
me vaksinimin.

-

Duhet të bëhet Edukimi dhe promovimi, i rëndësis së vaksinimit për shëndetin e
njeriut në komunitet dhe ne grupet vulnerabile;
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Përfundimi
Ne materialin e prezantuar në ketë punim diplome dhe në bazë të njohurive nga
shkollimi si dhe duke u bazuar në literaturën e përdorur mund të themi se: Vaksinimi është
futja e antigjenit në organizëm me qëllim të krijimit të një antitrupi, Vaksinimi është një
nga përparimet më të rëndësishme në mjekësinë moderne. Qëllimi është reduktimi ose
eliminimi i plotë i rrezikut të sëmundjeve infektive të caktuara, serioze dhe kërcënuese për
jetën.
Vaksinat veprojnë duke nxitur një sistem natyral mbrojtjeje: sistemin imunitar. Ky
sistem ka për qellim të prodhoje antikorpe dhe qeliza mbrojtëse të cilat janë të afta të
pengojnë shfaqjen e sëmundjes,
Përgjigjet ndaj vaksinës mund të ndahen në lokale dhe të përgjithshme. Simptomat
lokale të reagimit të vaksinave janë: skuqje, dhimbje, otitis dhe forcim në vendin e
injektimit. Simptomat si dobësia, dhimbja e muskujve dhe e përbashkët, dhe dhimbja e
kokës bien në kategorinë e simptomave të përgjithshme.
Epidemitë ende ndodhin në vendet e zhvilluara dhe në përgjithësi në grupe
përsonash që nuk janë vaksinuar. Poliomieliti me shpesh shfaqet kur dikush udhëton në një
rajon ku sëmundja është e përbashkët.
Andaj gjithmonë duhet që të kemi kujdes nga këto sëmundje, dhe se duhet me kohë
të bëhet vaksinimin dhe përdorimi i medikamenteve preventive në mënyrë që të mos
kalojmë në fazën e vonshme ku s’mund të bëjmë më asgjë.
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