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Informatat shtesë mbi programin e
vaksinimit HPV mund t’i fitoni:

HPV vaksinimi
në Mal të Zi

• te Pediatri i Zgjedhur në shtëpinë  
lokale të shëndetit

• përmes telefonit 067-086-815 
-

tit për Shëndetin Publik të Malit të Zi: 
• përmes e-mailitt:
• imunizacija@ijzcg.me)
• në ueb faqen e Institutit për Shënde-

tin Publik të Malit të Zi:  ijzcg.me;
• Në faqet zyrtare të Institutit Për 

Shëndetin Publik të Malit të Zi në  
rrjetet sociale (facebook, instagram, 
twiter).



Çka e preferon posaçërisht
vaksinën kundër HPV-së

Si është situata lidhur me sëmundjen
dhe vdekjen nga kanceri i qafës

së mitrës në Mal të Zi?
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Këtë vaksinë posaçërisht e preferojnë 
tri gjëra:
• Vaksina HPV është vaksinë kundër 

kancerit (para së gjitha kundër kan-
cerit të qafës së mitrës dhe kundër 
lythave gjenitalë).

• -
tatet në parandalimin e sëmundjes/
gjendjes së shkaktuar me tipa të sy-
nuar të HPOV-së janë të shkëlqye-
shëm).

• Vaksina ka siguri të lartë (përvo-
ja e madhe e përdorimit – përdoret 
më se 15 vjet, janë dhënë më se 
270.000.000 doza në më se 100 
shtete ku vaksina përdoret).

 

Në bazë të dhënave të fundit zyrtare 
të Regjistrit nacional për neoplazmat 
malinje në Mal të Zi, për vetëm një vit 
janë regjistruar 106 raste të kancerit 
të qafës së mitrës të zbuluara rishtazi. 
Në të njëjtën periudhë 46 femra kanë 
vdekur nga kjo sëmundje. Momentalisht 
kanceri i qafës së mitrës bën pjesë në 
pesë lokalizimet udhëheqëse kur bëhet 

në Mal të Zi. Sipas vlerësimit të Orga-
nizatës Botërore të Shëndetësisë për 
vitin 2020, Mali i Zi ka shkallën më të 
standardizuar të (sipas moshës) të së-
mundjes (26,2/100.000 femra) dhe të 
vdekjes (10,5/100.000) nga kanceri i qa-
fës së mitrës në Evropë.
 



4 5

Pse preferohet vaksinimi
në moshën 9 vjeçare?

Pse preferohet
vaksinimi i vajzave?

Vaksinimi HPV mund të ofrojë mbrojt-
je  prej gjashtë lloje të kancerit dhe nga 
lythët gjenitale, mirëpo destinimi krye-
sor i vaksinimit HPV është parandalimi 
i sëmurjes nga kanceri i qafës së mitrës. 
Për arsye se para së gjithash dëshiro-
het të arrihet efekti në zvogëlimin e së-
mundjes dhe vdekjes  nga kanceri i qafës 
së mitrës, mënyra më e arsyeshme dhe 

-
imin e vajzave. Zgjerimi gradual i Pro-
gramit të vaksinimit edhe në djem është 

vendosjes së Programit të vaksinimit 
HPV është prioritet vaksinimi i vajzave, 
gjë që është në pajtim me preferencat 
e OBSH.

OBSH preferon se është më së miri të 
vaksinohen vajzat prej 9-14 vjeç, ashtu 
që secili shtet në varësi nga mundësitë 
e veta zgjedh një apo dy vite të vajzave 
brenda moshës së preferuar. Për shkak 

më të madhe të vaksinës si dhe zbatimit 
sa më të mirë të Programit të Vaksin-
imit, Trupi Ekspert Këshillëdhënës për 

-
lohet me vaksinimin e vajzave të moshës 

-
nanciare të shtetit, është e mundshme 
që kohë pas kohe  të organizohen të 
ashtuquajturat fushata të arritjes (vak-
sinimi i atyre që nuk kanë pasur mundësi 
ose nuk kanë mundur të jenë të vaksinu-
ar në moshën që është synuar në aspek-
tin primar).



Sa është fëmija im i mbrojtur
nga kanceri i qafës së
mitrës pas vaksinimit?

Ku do të zhvillohet vaksinimi?

A  mund të jem e/i sigurt se

fëmija im do të mund të

vaksinohet vitin e ardhshëm

shkollor, nëse tani e

kapërcejmë rastin?
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Nuk ekziston shkak i arsyeshëm mjekë-
sor për shtyrjen e vaksinimit. Vaksina 

niveli i mbrojtjes që ofron vaksina është 
një periudhë e gjatë shumë stabile ko-
hore, e vaksinimi në moshën më të re 
është edhe më e sigurt.
Për këtë arsye, preferenca më e fuq-
ishme jona është që asnjë prind të mos 
e kapërcejë rastin që i paraqitet për 
vaksinimin e vajzës së vet (klasa e IV 

sepse mundësitë e vaksinimit ë mëvon-
shëm të fëmijëve, prindërit e të cilëve 
do ta refuzonin vaksinimin e ofruar nuk 
janë plotësisht të  sigurta (kjo varet nga 

-
kak të çmimit tejet të lartë të vaksinës, 
mundësisë së zbatimit të vaksinimit, 
vendimit të organeve relevante profe-
sionale mbi grupet e prioritetit, ngark-
esës së pediatrit).
 

Vaksina që do të përdoret në Mal të 
ZI (Gardasil9) është vaksina që ofron 
mbrojtjen më të gjerë nga vaksinat që 
janë deri më tani në përdorim. Të dhënat 

parandalimin e ndryshimeve që i para-
prijnë kancerit dhe në parandalimin e 
lythave gjenitalë me të mund të arrihet 
≥90%, pra me të mund të[ parandalohen 
9 prej 10 rasteve të kancerit të qafës së 
mitrës.

Vaksinimi do të zhvillohet në shtëpitë 
e shëndetit, përmes ekipeve të pedi-
atreve të zgjedhur. Nëse do të ekzistojë 
mundësia dhe varësisht nga organizim-
it në nivelin e komunës, vaksinimi do të 
mund të bëhet edhe në shkolla.



Si mund ta vaksinoj vajzën
time dhe sa doza vaksine

duhet të marrë?

Si ta përgatis fëmijën për
vaksinimin HPV?

Cilat janë efektet përcjellëse
që mund t’i presim pas vaksinimit?
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Në moshën 9-14 vjeçare jepen dy
doza të vaksinës në distancën

kohore 5-13 (15) muaj, distanca optimale 6 muaj.

0 5 6 13 15
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-
esën për vaksinimin HPV, ose nëse do 
të ekzistojë mundësia teknike, përmes 

-
imin e fëmijës. Në moshën në të cilën 
do të kryhet vaksinimi te ne, vajza 
duhet t’i pranojë dy doza të vaksinës, 
në distancën minimale kohore ndërm-
jet dozave prej pesë muajsh (distanca e 
preferuar është gjashtë muaj).

Preferohet që fëmijës t’i shpjegohet 
në pika të shkurtra rëndësia e vaksin-
imit, t’i shpjegohet procedura (fëmija 
duhet medoemos të rrijë gjatë vaksin-
imit) dhe të vazhdojë të rrijë edhe 15 
minuta pas marrjes në afërsi të pçer-
sonelit shëndetësor për shkak të një 
mundësie jashtëzakonisht të rrallë të 
reaksionit alergjik. Gjithashtu, është 
e dëshirueshme që fëmija në ditën e 
vaksinimit të hajë mëngjes ose të hajë 
ndonjë ushqim të lehtë.

Nga efektet përcjellëse më së shpeshti 
mund të paraqitet dhimbja në dorën ku 
është dhënë vaksina. Pas vaksinimit disa 
fëmijë mund të ankohem edhe në dhim-

bje të kokës, ose në dhimbje të trupit. Të 
gjithë efektet e pritur përcjellës më së 
shpeshti janë të lehtë deri në të mesëm 
dhe nuk paraqesin rrezik për shëndetin 
e fëmijës. Të gjithë efektet përcjellëse 
largohen pas 1 deri në 3 ditë pas vakjsin-

imit. Në rastet jashtëzakonisht të rralla 
mund të paraqitet reksioni alergjik dhe 
për këtë arsye, për shkaqe të kujdesit 
është tejet e rëndësishme që fëmija 15 
minutat e para të mbetet në afërsi të 
personelit mjekësor.  



Mesazhet kyçe:
Informata të shkurtra për

zbatimin e vaksinimit:
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Në aspektin primar, vaksina HPV NË 
Mal të Zi do t’u destinohet vajzave të 
moshës 9 vjeçare.
Jepet në dy doza (distanca e preferuar 
6 muaj).

Vaksinimi do të zhvillohet nga ana e 
pediatreve të zgjedhur në Shtëpinë e 
Shëndetit.

Secili prind që është i informuar drejt do 
të marrë vendimin për ta vaksinuar bijën 
e vet dhe ta mbrojë atë nga kanceri i qa-
fës së mitrës.

Vaksina HPV  është vaksinë kundër kan-
cerit.
Vaksina HPV është tejet e sigurt, zbato-
het tash më se 15 vjet, janë dhënë mbi 
270.000.000 doza në më se 100 shtete 
të botës.
Të gjitha hulumtimet deri më tani kanë 
treguar se mbrojtja që e ofron vaksina 
HPV  është afatgjatë dhe se për deri më 
tani nuk është paraqitur nevoja për doza 
shtesë.
Vaksina HPV është vaksinë e shtrenjtë, 
shteti ynë e siguron falas për vajzat e 
moshës së caktuar.
Asnjë prind nuk duhet të kapërcejë 
mundësinë e parë që i tregohet që bijën 
e vet të mos e mbrojë nga kanceri i qa-
fës së mitrës. 


