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

HPV VAKSINIMI
Pyetje dhe përgjigje

• Te Pediatri i Zgjedhur në shtëpinë lokale 
të shëndetit

• përmes telefonit 067-086-815 (pavijoni i 
imunoprofilaksës të institutit për shënde-
tin Publik të Malit të Zi: ijzcg.Me)

• Në faqet zyrtare të Institutit Për Shënde-
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HPV është shkurtesa për virusin human papiloma. Ky është grup i 
virusit që infekton lëkurën dhe llojet e ndryshme të mukozës (p.sh. në 
gojë, qafën e mitrës). Shumica e infeksioneve nuk janë të rrezikshme, 
mirëpo  tipat e ndryshëm të HPV-së mund të shkaktojnë lytha gjenitalë 
dhe disa lloje të kancerit, prej të cilëve më i rëndësishmi është kanceri në 
qafën e mitrës. Gjatë jetës së tyre më se 80% të njerëzve do të infektohen 
me një apo më shumë tipa të këtij virusi.

Po, virusi mund të jetë i rrezikshëm. Janë të njohur 14 tipa të virusit 
HPV, që bartën në rrugën seksuale dhe që mund të shkaktojnë kancerin 
e qafës së mitrës, anusit, vulvës, vagjinës, penisit dhe fytit. Secili nga 
këta tipa të virusit HPV bartën lehtë nga njeriu në njeri: në shumicën 
e rasteve infeksioni me këta tipa nuk shkakton kurrfarë simptomash, 
kështu që personi nuk di se është i infektuar. Infeksioni zakonisht zgjat 
1-2 vjet dhe më së shpeshti kalon vet prej vetes. Mirëpo, më së paku 1 
prej 10 infeksione të tilla bëhen kronike dhe mund të zhvillohen në lezë 
parakancerogjene (ndryshime që i paraprijnë kancerit). Nëse këto lezë 
nuk zbulohen dhe nuk largohen në kohë, mund të zhvillohen në forma 
invazive të kancerit, që mund ta rrezikojnë jetën.

HPV përhapet me kontakt të drejtpërdrejtë me zonën e infektuar – 
lëkurë në lëkurë, mukozë në lëkurë, mukozë në mukozë, por më e rëndë-
sishmja është të dihet se mund të bartet me të gjitha llojet e kontaktit 
seksual. Me anë të seksit  bartën rreth 30 tipa të HPV-së (prej gjithsejtë 
më se 200 tipa). Ky mund të jetë cilido kontakt intim me zonën e infek-
tuar, p.sh. gjatë marrëdhënies seksuale apo me prekjen e gjenitaleve. Në 
raste të rralla virusi mund të bartet edhe gjatë lindjes nga nëna e infek-
tuar në foshnjën e porsalindur të saj. Kjo lloj bartjeje mund të çojë deri 
në një sëmundje të rrallë, por tejet serioze te foshnjat me emrin Papi-
lomatoza rekurente respiratore (paraqitja e të dalave/lythave në rrugët 
e frymëmarrjes). Infeksioni HPV nuk është trashëgues – në rizikun që 
personit të infektohet me HPV nuk ndikojnë gjenet e  tij, apo historia 
familjare e sëmundjes.
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Infeksioni HPV është infeksioni/sëmundja bartëse seksuale më e 
shpeshtë. Rreth 80% të meshkujve dhe femrave do të infektohen me 
HPV-në në një moment të jetës, e infeksioni më së shpeshti paraqitet te 
meshkujt dhe femrat seksualisht aktivë deri 25 vjeç, por është prezent 
edhe në grupmosha më të vjetra. Kanceri i qafës së mitrës është kanceri 
më i shpeshtë i shkaktuar me HPV-në dhe kanceri i pestë më i shpe-
shtë te femrat në Evropë. Zbulimi i hershëm dhe shërimi lezëve para-
kancerogjene krahas programeve të përmirësuara të skriningut  ndih-
mon në parandalimin e kancerit të qafës së mitrës, por çdo vit në Evropë 
edhe më tutje vdesin 28 000 gra në vit nga kjo sëmundje. Disa nga tipat 
seksualisht të bartshim të HPV-së mund të çojnë edhe deri te kanceri i 
anusit, vulvës, vagjinës, penisit apo fytit, apo lythave gjenitalë – gjend-
je jashtëzakonisht e padëshirueshme, që pengon cilësinë e jetës, ndon-
jëherë mund të rrezikojë funksionet seksuale edhe të mashkullit edhe 
të femrës. Tipat tjerë të HPV-së shkaktojnë lytha në lëkurë, p.sh në duar 
dhe në shputa.

Gati të gjitha rastet e kancerit të qafës së mitrës fillojnë me infeksionin HPV 
që bartet seksualisht. HPV-ja është virus tejet i shpeshtë që mund të infektojnë 
dhe mukozat, përfshirë edhe mukozën e qafës së mitrës te femrat. Shumica e 
infeksioneve  të qafës së mitrës zhduken vet prej vetes brenda 1- 2 vitesh, por 
te gati çdo e dhjeta deri në çdo të njëzetën femër infeksioni vazhdon dhe mund 
të zhvillohet në lezë parakancerogjene. Madje edhe në këtë fazë të infektimit 
femra mund të jetë pa simptoma dhe të mos dijë se është e infektuar, por nëse 
lezi nuk zbulohet dhe nuk largohet, gjatë viteve, apo decenieve të ardhshme 
mund të zhvillohet gradualisht në kancer të qafës së mitrës. Kanceri i qafës së 
mitrës mund të sjellë probleme shëndetësore afatgjata siç është infertiliteti, në 
rastet më të vështira edhe vdekja.

Po, testimi i rregullt është i mundur dhe tejet i rëndësishëm.
Ekzistojnë tri metoda të ndryshme të testimit në HPV dhe në kancer të qafës 

së mitrës:

• Testi HPV përdoret për zbulimin e hershëm të tipave të virusit që mund 
të shkaktojnë kancerin

• Edhe testi PAPA i përdorur gjerësisht përdoret për zbulimin e ndryshi-
meve që mund të shndërrohen në kancer.

• Kontrolli gjinekologjik e qafës së mitrës gjithashtu mund të përdoret për 
zbulimin e ndryshimeve të dukshme.

Këto teste, në kombinim me trajtimin efikas të ndryshimeve parakancerog-
jene që mund të shndërrohen në kancer, mund të parandalojnë që shumë femra 
të zhvillojnë formën invazive të kancerit të qafës së mitrës dhe të vdesin prej 
tij. Fatkeqësisht, programet e skriningut nuk mund të zbulojnë apo të paran-
dalojnë të gjitha rastet e kancerit të qafës së mitrës. Madje edhe vendet me 
programe të suksesshme të zbulimit të hershëm të kancerit të qafës së mitrës 
regjistrojnë numër të konsiderueshëm të rasteve të vdekjes nga kjo sëmundje. 
Për këtë arsye vaksinimi në kombinim me kontrollet e rregullta janë forma më 
efikase që gratë të mbrohen nga kanceri i qafës së mitrës.

Tipat seksualisht të bartshim të HPV-së barten me kontakt intim, kështu që 
mënyra e vetme se sigurt që të evitohet infeksioni HPV që mund të shkaktojë 
kacerin e qafës së mitrës dhe llojet tjera të kancerit, që askurrë mos të kemi 
kontakte seksuale. Madje edhe nëse personi ka vetëm një partner, personi vetë 
do të duhej të jetë i infektuar, e të  mos e dijë, ngase ky lloj i infektimit me virus 
më së shpeshti nuk ka simptoma. Përdorimi i prezervativit dhe metodave tjera 
të kontracepsionit në parim të barrierës mund të zvogëlojnë rizikun e bartjes 
së HPV-së. Mirëpo këto metoda janë vetëm pjesërisht të suksesshme, sepse 
ndoshta nuk i mbulojnë të gjitha zonat e lëkurës së infektuar. Strategjia më e 
mirë është vaksinimi para se personi të bëhet seksualisht aktiv, në kombinim 
me kontrollet periodike gjinekologjike. Vaksinimi kundër HPV-së  nuk do t’i 
mbrojë vajzat nga të gjitha llojet e HPV-së, por varësisht nga lloji i vaksinës 
HPV do t’i mbrojnë nga tipat që shkaktojnë kancerin në qafë të mitrës në 71-
90% të rasteve dhe nga lythat gjenitalë në 70 -90% të rasteve.

Me vaksinë arrihet mbrojtja më e mirë e mundshme nga sëmundjet serioze, 
përfshirë edhe kancerin e qafës së mitrës. Secila vajzë e vaksinuar ndihmon 
kontrollin e përhapjes së infeksionit me faktin se ajo nuk merr pjesë në përhap-
jen e tij. HPV-ja është aq i shpeshtë sa që, më se 80% të meshkujve dhe femrave 
të pa vaksinuara do të infektohen në një moment të jetës së tyre. 
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Tipat seksualisht të bartshim  të HPV-së posaçërisht janë prezentë te të rinjtë 
deri në 25 vjet. Vajza e vaksinuar para seç bëhet seksualisht aktive do të jetë 
e mbrojtur  nga viruset më të shpeshtë dhe më të rrezikshëm dhe nuk do ta 
përhapë tutje virusin te të tjerët. 

Kanceri i qafës së mitrës është sëmundja më e shpeshtë e shkaktuar me HPV. 
Në Evropë, në vitin 2012 nga kanceri i qafës së mitrës janë sëmurë mbi 67 000 
femra, ndërsa 28 000 kanë vdekur nga kjo sëmundje. Po atë vit, rreth 266 000 
femra kanë vdekur nga kanceri i qafës së mitrës në tërë botën, ndërkaq kanceri 
i qafës së mitrës ka qenë shkak i çdo të 12-tës vdekje nga kanceri te femrat. Për 
dallim nga llojet e tjera të kancerit, kanceri i qafës së mitrës zhvillohet te femrat 
e reja prej moshës 20 deri në 45 vjeçare, më shumë se sa te femrat e moshuara.

Me vaksinim i mbrojmë vajzat e reja nga shumë tipa të HPV-së që janë së 
  ën sërtim ës sëfaq ët tirecnak ët  evetsar ët %09 orfa rëp sëjgejgrëp ukhsab

cilëndo moshë. Mirëpo, skriningu i rregullt i kancerit të qafës së mitrës është 
tejet i rëndësishëm edhe për femrat e vaksinuara edhe të pa vaksinuara – sepse 
vaksinat HPV parandalojnë shumicën e rasteve të kancerit të qafës së mitrës, 
por jo të gjitha.  Në kombinim, vaksinimi dhe programi i skriningut ofrojnë 
mbrojtje  të sigurt nga kanceri i qafës së mitrës. HPV gjithashtu është i lidhur 
me  kancerin e vulvës, penisit, anusit dhe qafës dhe me lythat gjenitalë. Gjith-
monë është më mirë të parandalohet infeksioni HPV se tentimet e mëvonshme 
të shërimit të sëmundjeve që i shkakton ky.

Vaksina HPV përmban grimca që me dukjen (formën) e tyre imitojnë tipat 
më të shpeshtë të virusit. Këto grimca nuk janë viruse të gjallë dhe nuk mund 
të shkaktojnë infeksionin. Kur vaksina futet në trup të personit, sistemi i tij 
apo i saj imunologjik reagon si të ishte virus i vërtetë, krijon antitrupa kundër 
këtyre grimcave, me ç’gjë krijohet sistemi mbrojtës që do të reagojë shpejt 
për ta shkatërruar virusin e vërtetë kur ai të paraqitet në organizëm. Ky me-
kanizëm funksionon  aq mirë, sa që vaksina është edhe deri në 100% efikase në 
parandalimin e infeksioneve të ardhshme të tipat e HPV-së për parandalimin e 
të cilëve është e destinuar.

Vaksinimi HPV ka ndikim të verifikuar në zvogëlimin e përhapjes së HPV-
së.  Provat e drejtpërdrejta  janë se në grupin e femrave të vaksinuara  është 
regjistruar zvogëlim i dukshëm i numrit të femrave me ndryshime në qafën e 
mitrës, e varësisht nga tipi i vaksinës është regjistruar gjithashtu rënie drastike 
e  sëmundjeve nga lythat gjenitalë edhe në mesin e meshkujve,  edhe në mesin 
e femrave. 

Rënia e bartjes së HPV-së është e përcjellë edhe me  zvogëlimin e numrit të 
rasteve të kancerit në qafën e mitrës dhe llojeve tjera të kancerit të lidhur me 
HPV-në., gjë që pritet edhe  te ne pas 10-15 vitesh të përdorimit të vaksinës.

Studimet kanë provuar zvogëlim të madh të infeksioneve HPV dhe të lythave 
gjenitalë (madje edhe deri në 90%) te  femrat e miturat dhe të reja në Australi, 
Belgjikë, Gjermani, Suedi, Britaninë e Madhe, Shtetet e Bashkuara të Amerikës 
dhe në Zelandën e Re

Vaksinat përbëhen nga grimcat e ngjashme me virusin që gjenden në mbësht-
jellësin e virusit, pa kurrfarë materiali gjenetik nga vet virusi. Duke i përngjarë 

  sëtjorbm apurtitna nohdorp ilic i  kijgolonumi nimetsis tixn  aniskav tisuriv
kundër HPV-së. Që të jetë sa më efikase, vaksina gjithashtu përmban edhe sasi 

    ekijgolonumi ërim ët ëm nejgijgrëp ën ënjomhidn ëq evacnatsbus ët algov ët
(adiuvansë /zmadhues). Këto janë kripërat minerale, uji dhe  materiali si alu-
min sulfati – substanca që përdoren në vaksina që përpara dhe me të cilat për 
ditë takohemi përmes ajrit, ushqimit , kozmetikës (p.sh. dezodoranset).

Momentalisht përdoren tri lloje të vaksinave:
• Gardasil (R), i prodhuesit Merck Sharp & Dohme (nganjëherë quhet MSD 

ose Merck), prodhimi i të cilës është lejuar më 2006. Kjo është vaksinë 
katërvalente, që do të thotë se mbron nga 4 tipa të HPOV-së

• Cervariks (R), prodhuesi GlaxoSmithKline (nganjëherë quhet GSK), për-
dorimi e së cilës është lejuar më 2007; është vaksinë dyvalente (mbron 
nga 2 tipa të HPV-së).

• Gardasil 9 (R), e prodhuar nga MSD, përdorimi i së cilës është lejuar më 
2014, e që është vaksinë nëntëvalente (mbron nga 9 tipa të HPV-së).

• Si shtesë, vaksina dyvalente dhe katërvalente HPV japin edhe imunitet 
të tërthortë në tipat që nuk janë të kyçur në vaksinë. Trupi rregullator  që 
merret me lejimin e vaksinave në secilin vend merr vendimin  se cilat 
vaksina do të jenë të qasshme në atë vend. Të tri vaksinat, të dhëna në 
numrin adekuat të dozave janë tejet efikase në parandalimin e infektimit 
me tipat më të shpeshtë të HPV-së, përgjegjës për kancerin e qafës së 
mitrës dhe për shumicën e tipave të kancerit që lidhen me HPV. Vak-
sinat katërvalente dhe dyvalente gjithashtu paramndalojnë paraqitjen e 
lythave gjenitalë. 



Si e  parandalon vaksina HPV kancerin?

Në bazë të sejtë e dimë se vaksina kundër HPV-së  mbron nga kanceri?

Prej sejtë përbëhen vaksinat HPV?

Ku qëndron ndryshimi ndërmjet llojeve të ndryshme
të vaksinave HPV?
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Pse të vaksinohemi, nëse vaksina mbron vetëm nga disa
tipa të HPV-së që qarkullojnë në popull?

A është vaksina efikase për dikë që veç është seksualisht aktiv?

A është vaksinimi mënyra e vetme që të parandalohet infektimi
HPV dhe kanceri i qafës së mitrës?

Vaksinat e caktuara, cilat tipa të HPV-së i parandalojnë?

Kush duhet ta marrë vaksinën kundër HPV-së?
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Ekzistojnë shumë tipa të HPV-së. Deri më tani janë zbuluar më se 200 sish. 
Tri vaksinat e qasshme mbrojnë nga tipat më të shpeshtë dhe më të rrezikshëm 
të viruseve. Vaksinat janë të klasifikuara si dyvalente (mbrojtja nga dy tipa të 
HPV-së), katërvalente (mbrojtja nga 4 tipa të HPV-së) dhe nëntëvalente (mbro-
jtja nga 9 tipa të HPV-së).

Tabela vijuese tregon se cilat tipa të HPV-së i parandalojnë vaksinat e caktu-
ara që janë momentalisht në përdorim. 

Emri i 
vaksinës 

Numri i 
tipave në 
vaksinë 
(valenca 

Tipat 
specifikë të 
HPV në 
vaksinë 

përqindja e 
kanceri të 
qafës së 
mitrës e 
shkaktuar me 
këta tipa 

Përqindja e 
lythave 
gjenitalë e 
shkaktuar me 
këta tipa 

Cervarix®   bivalente (2 
tipa)  

16, 18 71% Nuk ka 

Gardasil® Kvadrivalente 
(4 tipa) 

6, 11, 16, 18 71%   90% 

Gardasil 9® nëntëvalente 
(9 tipova) 

6, 11, 16, 18, 
31, 33, 45, 52, 
58 

90%  90% 

 Rreth 30 %të tipave të ndryshëm të HPV-së bartet me marrëdhënie seksuale. 
Disa tipa shquhen me rizik të lartë për zhvillimin e kancerit. Disa tipa shquhen 
me rizik të ulët për zhvillimin e kancerit, por janë përgjegjës për lythat gjeni-
talë. Të tri vaksinat ofrojnë mbrojtje nga  tipat 16 dhe 18, që shkaktojnë rreth ¾ 
e rasteve  të kancerit të qafës së mitrës dhe shumicën e llojeve tjera të kancerit 
lidhur me HPV-në. Vaksinat katërvalente dhe nëntëvalëente gjithashtu mbro-

  aniskaV .ëlatinejg evahtyl e tapit 01 agn 9 ënjotkakhs ëq 11 ehd 61 apit agn ënj
nëntëvalente mbron gjithashtu  nga  pesë tipa shtesë (31, 33, 45, 52, 58), që së 
bashku me tipat 16 dhe 18 shkaktojnë 9 nga 10 raste të kancerit të qafës së 
mitrës.5 Përpos kësaj, vaksinat dyvalente dhe katërvalente HPV ofrojnë edhe 
mbrojtje të tërthortë nga tipat që nuk janë përfshirë në përbërjen e vaksinës.

Vaksinat ofrojnë mbrojtje  nga tipat e HPV-së që janë më të shpeshtit dhe 
që më së shpejti shkaktojnë kancerin, e në rastin e dy prej tri vaksinave të qa-
sshme mbrojnë edhe nga lythat gjenitalë.

Vaksina dyvalente HPV mbron nga dy tipa (16 dhe 18), që shkaktojnë rreth 
¾ e rasteve të kancerit të qafës së mitrës në botë. Vaksina katërvalente mbron 
nga këta tipa të njëjtë dhe nga dy tipa që shkaktojnë lythat gjenitalë (gjithashtu 
ofrojnë mbrojtje të tërthortë nga disa tipa që nuk i përmban vaksina). Vaksina 
nëntëvalente mbron prej këtyre katër tipave dhe 5 të tjerëve, gjë që e zmadhon 
mbrojtjen e saj në 9 prej 10 tipat që shkaktojnë ose lythat gjenitalë, ose kancerin 
e qafës së mitrës.

Niveli i mbrojtjes që ofron vaksina varet nga fakti se a ka qenë personi ekspo-
zuar ndaj virusit. Vaksinat HPV veprojnë kundër tipave më të shpeshtë dhe më 
të rrezikshëm të viruseve humanë papiloma që barten përmes rrugës seksuale. 
Mbrojtja që e ofrojnë është më e madhja për viruset e përfshira në vaksinë, 
ndaj të cilëve personi ende nuk ka qenë i ekspozuar. Përgjithësisht njerëzit in-
fektohen  një apo më shumë herë, me më shumë kësi tipa virusi, shumë shpejt 
pasi bëhet seksualisht aktiv. Pra, që të keni dobi të plotë nga vaksina, më së 
miri është të vaksinoheni para fillimit të aktivitetit seksual. Pra, mbrojtja e per-
sonave që veç janë aktivë seksualisht është e mundur, por në një masë më të 
vogël të konsiderueshme në raport me personat që nuk kanë ardhur në kontakt 
me tipat HPV.

Vaksinimi kundër HPV-së në kombinim me kontrollet e rregullta gjinekolog-
jike është strategjia më e mirë për parandalimin e kancerit të qafës së mitrës. 
Të gjithë që janë seksualisht aktivë kanë rizik të lartë të infektohen me HPV. 

  )tëvitavrezerp ënaj çis( sëreirrab e nimirap ën tinoispecartnok ët adotem asiD
mund të ndihmojnë të evitohet infektimi, por nuk janë 100% efikase, sepse 
ndoshta nuk i mbulojnë plotësisht të gjitha pjesët e lëkurës së infektuar. Vak-
sina HPV mbron nga tipat e virusit që shkaktojnë 9 prej 10 rasteve të kancerit 
të qafës së mitrës. Përpos kësaj, të gjitha femrat, përfshirë edhe ato të vaksin-
uarat, duhet të kontrollohen rregullisht. Me skrining mund të zbulohen lezë 
parakancerogjene dhe kancerogjene të shkaktuara me virusin HPV, kështu që 
mund të eliminohen sa më parë të jetë e mundshme.

OBSH preferon që është më së miri të vaksinohet vajzat e moshës 9 deri 
në 14 vjeçare, ashtu që secili shtet të zgjedhë, varësisht nga mundësitë e veta 
një apo dy vite të vajzave brenda moshës mesatare. Pas disa vitesh, në pajtim 
me mundësitë financiare të shtetit, preferohet që vaksina t’u ofrohet vajzave të 
moshës 9 deri në 14 vjeçare, r nëse është e mundur të gjithave deri në moshën 
18 vjeçare. Shumica e shteteve e pranon këtë preferencë, por që në disa shtete 
preferohet vaksinimi edhe i vajzave dhe femrave të reja  deri në moshën 26 
vjeçare.
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Disa vende preferojnë edhe imunizimin e djemve dhe të rinjve. Personat më 
të vjetër se mosha e preferuar dhe që janë seksualisht aktivë, në disa shtete ende 
mund ta fitojnë vaksinën. Shkak për këtë preferencë është se vaksina mund të 
mbrojë edhe prej atyre tipave të HPV-së që gjenden në vaksinë, por që ende 
nuk kanë qenë kontakt me ta. Strategjia e tillë është shumë më pak efikase dhe 
tejet e shtrenjtë, kështu që mund ta fitojnë vetëm shtetet tejet të pasura. 

Koha më e mirë për vaksinimin e fëmijës është 9 deri në 14 vjeç. Vaksina jep 
përgjigje më të mirë imunologjike në këtë moshë, por më efikasja është nëse 
jepet para se të bëhet seksualisht aktiv. Vaksina nuk është e testuar në fëmijë 
në moshë më të re se nëntëvjeçarë e për këtë arsye nuk është e miratuar për 
përdorim te fëmijët e moshës më të re.

Jo.
Nuk ka arsye të pritet që vajza Juaj të rritet më shumë seç është mosha e 

preferuar 9-14 vjeç për ta fituar vaksinën. Vaksina HPV prodhon përgjigjen 
më të mirë imunologjike në këtë moshë dhe është më efikasja nëse jepet para 
se personi të vijë në kontakt me tipat e synuar të HPV-së. HPV-ja është më e 
përhapura te vajzat dhe femrat më të reja se 25 vjet., kështu që vajzat/femrat 
mund të infektohen në vitet e para nga fillimi i aktivitetit seksual. Kjo  vlen 
edhe për gratë që kanë një partner seksual. Nëse vajza nuk e fillon serinë e 
vaksinimeve kundër HPV-së para se t’i mbushë 15 vjet (kur mjaftojnë vetëm 
dy doza), do t’i duhet ta pranojë edhe dozën e tretë që të sigurohet mbrojtja 
identike  si me dy doza të vaksinës deri në moshën 15 vjeçare. Arsyeja është se 
përgjigjja  më e mirë imunologjike është në moshën deri 15 vjeçare.

Jo, kontrolli i posaçëm mjekësor nuk është i domosdoshëm.
Nuk ka nevojë që personi që nuk ka farë problemi shëndetësor të bëjë kon-

troll të posaçëm mjekësor para se ta marrë vaksinën HPV. Mirëpo, domosdo 
duhet të konsultoheni me punëtorin shëndetësor nëse fëmija juaj:

• Duhet ta marrë dozën e dytë të vaksinës HPV nëse pas dozës së parë ka 
pasur reaksion alergjik;

• Ka alergji të njohur;
• Vuan nga ndonjë sëmundje/gjendje serioze.
Mjeku mund të ju këshillojë nëse alergjia e fëmijës tuaj është relevante për 

vaksinën konkrete e cila jepet. Vaksinat kundër HPV-së nuk janë testuar te 
femrat shtatzënë, kështu që ato do të duhej ta prolongojnë vaksinimin ose vak-
sinimin e filluar ta përfundojnë pas përfundimit të shtatzënisë. 

Jo, nuk ka nevojë për kontroll mjekësor pas vaksinimit.
Mirëpo, femrat që e marrin vaksinën duhet të marrin pjesë edhe më tutje 

në skriningun  rutinë të qafës së mitrës, ashtu siç preferohet në shtetin e tyre. 
Kjo për shkak se vaksinat HPV mund të parandalojnë shumicën, por jo edhe 
të gjithë tipat e HPV-së që mund të shkaktojnë kancerin e qafës së mitrës. 
Gjithashtu, ndoshta personi që e merr vaksinën pasi është bërë seksualisht ak-
tive veç ka qenë e infektuar me një apo me numër më të madh të tipave të HPV, 
që nuk gjenden në vaksinë. 

Kanceri i qafës së mitrës është shkaku i katërt më i shpeshtë te femrat në 
mbarë botën, ndërsa i pesti sipas frekuencës në Evropë. Mbi 67 000 raste të 
reja dhe 28 000 raste vdekjeje të shkaktuara me kancerin e qafës së mitrës janë 
paraqitur në OBSH në rajonin e Evropës në vitin 2012.4
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Kanceri i qafës së mitrës nuk është sëmundje trashëguese. Nëse askush në fa 
miljen tuaj nuk ka pasur kancer të qafës së mitrës, kjo nuk do të thotë se fëmija 
juaj nuk mund ta zhvillojë sëmundjen. Shumica e personave seksualisht aktivë 
(katër prej pesë personave) gjatë jetës do të infektohet me një a më shumë tipa 
të HPV-së. OBSH preferon që të gjitha vajzat të vaksinohen kundër HPV-së dhe 
të gjitha femrat të kryejnë kontrolle të rregullta gjinekologjike dhe të marrin 
pjesë në programet e skriningut, në mënyrë që ta zbulojnë në kohë infeksionin 
HPV që do të mund të binte deri te kanceri  i qafës së mitrës, që është gjithnjë 
e më i shpeshtë në shtetet që nuk kanë program të vaksinimit HPV dhe nuk e 
kanë të organizuar programin skrining për kancerin e qafës së mitrës.

Secili që nuk është i vaksinuar ka rizik të lartë të infektimit me HPV dh që vi-
rusi të bartet te tjerët. Infeksionet HPV mund të shkaktojnë lythat gjenitalë ose 
të sjellë deri te disa lloje të kancerit. Katër prej pesë persona të pa vaksinuar 
që nuk janë vaksinuar para se janë bërë seksualisht aktive do të infektohen së 
paku me një lloj të HPV-së gjatë jetës. Infektimi te femrat zakonisht paraqitet 
në mukozën e qafës së mitrës. Shumica e këtyre infektimeve (nëntë prej dhjetë, 
ose shumica dërmuese) zhduket vet prej vetes, mirëpo ato që nuk kalojnë në 
mënyrë spontane mund të zhvillohen në ndryshime në mukozë që paraprijnë 
paraqitjes së kancerit (lezët paramalinje) dhe me kohë të çojnë deri te zhvillimi 
i kancerit të qafës së mitrës. Infeksionet HPV jashtë qafës së mitrës mund të 
zhvillohen në kancer të  vagjinës apo vulvës. Infeksionet te meshkujt mund 
të zhvillohen në kancer të penisit, anusit dhe fytit. Tipat e caktuar të HPV-së 
shkaktojnë lytha gjenitalë edhe te meshkujt edhe te femrat. Me rëndësi vitale 
edhe për gratë e vaksinuara, edhe për të pa vaksinuarat është të kalojnë rreg-
ullisht nëpër skrining për kancerin e qafës së mitrës, apo pavarësisht nga pro-

  ëq ërynëm ën ,ekijgolokenijg ellortnok thsillugerr ënjeyrk ët tugninirks i imarg
të mund të zbulohen të gjitha lezët parakancerogjene dhe të largohen ato para 
se të zhvillohen në kancer.

Disa shtete, duke përfshirë edhe shtetin tonë u lejojnë fëmijëve dhe prindërve 
që të refuzojnë vaksinimin kundër HPV-së, por shteti ynë dhe punonjësit shën-
detësorë, nëpër programet e edukimit shëndetësor dëshirojnë t’ua shpjegojnë 
prindërve se, nëse vendosin që të mos i vaksinojnë fëmijët e vetë, ata e zgjedhin 
opsionin që ta ekspozojnë pa nevojë rizikut prej disa llojeve të kancerit dhe 
lythave gjenitalë.

Kanceri i qafës së mitrës është sëmundja më e shpeshtë e shkaktuar me HPV-
në. Qëllimi kryesor i programit të vaksinimit kundër HPV-së është të mbrojë 
femrat nga kjo sëmundje potencialisht fatale. OBSH dhe pushtetet nacionale 
në shumicën e shteteve preferojnë që vaksinimi kundër HPV-së t’u ofrohet në 
mënyrë prioritare  vajzave prej 9 – 14 vjeç. Mbrojtja e vajzave  nga HPV-ja në 
mënyrë indirekte i mbron edhe partnerët e tyre të ardhshëm, e kjo mbrojtje e 
bashkësisë, apo “imunitet kolektiv” është treguar si efikas në parandalimin e 
përhapjes së virusit. 

Secili vend merr vendimin e vet rreth asaj se kujt duhet t’i jepet vaksina HPV, 
në bazë të barrës që sëmundja paraqet për shoqërinë si dhe të resurseve finan-
ciare në dispozicion për zbulimin dhe shërimin e tyre. Nëse kanë resurse të 
mjaftueshme, shtetet mund të vendosin ta zgjerojnë vaksinimin edhe në vajza 
mbi 14 vjeç dhe në djem. Deri më tani 11 shtete, përfshirë këtu Austrinë, Zvi-
crën dhe disa pjesë të Italisë ofron vaksina edhe djemve edhe vajzave.

Edhe pse kanceri i qafës së mitrës është sëmundja më e shpeshtë e shkaktuar 
me HPV,  djemtë gjithashtu mund të kenë dobi ngas vaksina. Infeksioni HPV 
mund të shkaktojë disa lloje të kancerit dhe të lythave gjenitalë te meshkujt, 
e edhe meshkujt edhe femrat me siguri do të infektohen me HPV fill pasi të 
bëhen seksualisht aktivë.
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A janë vaksinat HPV të sigurta?

Si të jam i sigurt se kjo vaksinë është e kualitetit të lartë?

Si mund të jam i sigurt se vaksinës nuk i ka skaduar afati?

Kush i prodhon vaksinat dhe ku punohen ato?

Sa gjatë janë në përdorim vaksinat kundër HPV-së?

1514

Po, të tri vaksinat janë ndër vaksinat më të sigurta dhe më efikase prej të 
gjitha vaksinave që e kanë fituar ndo kurrë lejen e përdorimit. Secila  vaksinë 
HPV është testuar tërësisht për siguri dhe efikasitet në hulumtimet klinike 
para seç ka filluar përdorimi masiv i tyre (disa prej këtyre vaksinave janë që 
9, gjegjësisht 15 vjet në përdorim). Përcjellja e ngjarjeve të padëshirueshme 
ka vazhduar që nga futja e vaksinave në përdorim; dhe pas më se 270.000.000 
doza të dhëna të vaksinave HPV, që janë zbatuar deri më tani në më se 100 
shtete të botës, vaksinat janë treguar si jashtëzakonisht të sigurta. Komisioni 
global këshillëdhënës për sigurinë e vaksinave (GACVS) përcjell dhe analizon 
rregullisht provat mbi sigurinë e vaksinave HPV që janë fituar në studimet 
e bëra në tërë botën. Hulumtohet çdo ngjarje serioze e padëshirueshme pas 
marrjes së vaksinës, që do të mund të ishte e lidhur me vaksinën, e komis-
ioni shqyrton se sa shpesh janë paraqitur këto ngjarje para dhe pas futjes së 
vaksinës. Në janar të vitit 2006, komisioni ka konstatuar se nuk ka prova që e 
mbështesin çfarëdo shqetësimi për siguri lidhur me përdorimin e këtyre vak-
sinave. Agjencia Evropiane për Barëra gjithashtu ka zhvilluar një vlerësim të 
pavarur dhe ka konstatuar se vaksinat janë të sigurta dhe efikase. 

OBSH, Agjencia Evropiane për barëra, organet shtetërore rregullatorë dhe 
institucionet e tjera të shumta merren me  çështjen e sigurisë së vaksinës në 
mënyrë tejet studioze. Janë vendosur sisteme rigoroze të kontrollit të kualite-
tit, në mënyrë që të sigurohet kualiteti dhe siguria e vaksinës gjatë të gjitha 

  emetsis otëK .sëniskav i imirodrëp e itropsnart et ired e imihdorp agn ëq evazaf
sigurojnë gjithashtu që çdo problem potencial i sigurisë të paraqitet dhe të hu-
lumtohet sipas dispozitave. Para seç lejohet përdorimi i cilësdo vaksinë HPV, 
ajo testohet në hulumtimet klinike, ku u kushtohet kujdes i posaçëm efekteve 
të padëshiruara. Gjatë hulumtimeve klinike vaksinën e marrin me mijëra vull-
netarë (ndërsa rezultatet e këtij grupi krahasohen me rezultatet për grupin e 
njerëzve që nuk e kanë marrë vaksinën. Pasi të vërtetohet se vaksina është e 
sigurte dhe efikase, OBSH i “rikualifikon” prodhuesit e vaksinave dhe pavi-
jonet e proceset e tyre prodhuese dhe testojnë konsistencën e serive të vak-
sinave, që të binden se secila seri është e njëjtë. Vlerësimet e serishme bëhen 
në intervale  të rregullta, ndërsa OBSH mbikëqyrë joparimësitë eventuale të 
paraqitura. Standardet e larta të prodhimtarisë dhe kualitetit janë të njëjta në 
secilin shtet ku prodhohen vaksinat HPV. 

Data e skadimit të afatit të shishes së vaksinës është e shtypur në etiketë. 
Prindërit, kujdestarët apo pacientët mund të kërkojnë nga punonjësi shënde

-

tësor që e jep vaksinën t’ia tregojë shishen me vaksinë. Institucionet shënde

-

tësore kanë sisteme që sigurojnë që të gjitha barërat, përfshirë edhe vaksinat, 
mos të kenë preparate me afat të skaduar të kohëzgjatjes dhe të jenë të sigurt 

për përdorim.

Vaksinat katërvalente dhe nëntëvalente (Gardasil® i Gardasil 9®) i prodhon 
Merck Sharp & Dohme (nganjëherë quhet edhe MSD ose Merck), selia e të 
cilës është në Shtetet e Bashkuara të Amerikës (SHBA). Vaksinën dyvalente 
(Cervarix®) e prodhon kompania GlakoSmithKline, selia e të cilës është në 
Mbretërinë e Bashkuar  (Britania e Madhe dhe Irlanda Veriore). Këto kompani 
i kanë repartet e prodhimit  në shumë shtete të botës, ku prodhohen vaksinat. 
Të gjitha fabrikat që prodhojnë vaksinat HPV rregullisht kontrollohen nga 
pushtetet shtetërore dhe ndërkombëtare, përfshirë edhe OBSH.

Vaksinat HPV janë në përdorim nga viti 2006:

Vaksina katërvalente HPV (kundër 4 tipave të HPV) është futur më 2006, 
dyvalente (kundër 2 tipave) më 2007 dhe nëntëvalente (kundër nëntë tipave) 
prej vitit 2014.



A janë vaksinat HPV të sigurta?

Si të jam i sigurt se kjo vaksinë është e kualitetit të lartë?

Si mund të jam i sigurt se vaksinës nuk i ka skaduar afati?

Kush i prodhon vaksinat dhe ku punohen ato?

Sa gjatë janë në përdorim vaksinat kundër HPV-së?

1514

Po, të tri vaksinat janë ndër vaksinat më të sigurta dhe më efikase prej të 
gjitha vaksinave që e kanë fituar ndo kurrë lejen e përdorimit. Secila  vaksinë 
HPV është testuar tërësisht për siguri dhe efikasitet në hulumtimet klinike 
para seç ka filluar përdorimi masiv i tyre (disa prej këtyre vaksinave janë që 
9, gjegjësisht 15 vjet në përdorim). Përcjellja e ngjarjeve të padëshirueshme 
ka vazhduar që nga futja e vaksinave në përdorim; dhe pas më se 270.000.000 
doza të dhëna të vaksinave HPV, që janë zbatuar deri më tani në më se 100 
shtete të botës, vaksinat janë treguar si jashtëzakonisht të sigurta. Komisioni 
global këshillëdhënës për sigurinë e vaksinave (GACVS) përcjell dhe analizon 
rregullisht provat mbi sigurinë e vaksinave HPV që janë fituar në studimet 
e bëra në tërë botën. Hulumtohet çdo ngjarje serioze e padëshirueshme pas 
marrjes së vaksinës, që do të mund të ishte e lidhur me vaksinën, e komis-
ioni shqyrton se sa shpesh janë paraqitur këto ngjarje para dhe pas futjes së 
vaksinës. Në janar të vitit 2006, komisioni ka konstatuar se nuk ka prova që e 
mbështesin çfarëdo shqetësimi për siguri lidhur me përdorimin e këtyre vak-
sinave. Agjencia Evropiane për Barëra gjithashtu ka zhvilluar një vlerësim të 
pavarur dhe ka konstatuar se vaksinat janë të sigurta dhe efikase. 

OBSH, Agjencia Evropiane për barëra, organet shtetërore rregullatorë dhe 
institucionet e tjera të shumta merren me  çështjen e sigurisë së vaksinës në 
mënyrë tejet studioze. Janë vendosur sisteme rigoroze të kontrollit të kualite-
tit, në mënyrë që të sigurohet kualiteti dhe siguria e vaksinës gjatë të gjitha 

  emetsis otëK .sëniskav i imirodrëp e itropsnart et ired e imihdorp agn ëq evazaf
sigurojnë gjithashtu që çdo problem potencial i sigurisë të paraqitet dhe të hu-
lumtohet sipas dispozitave. Para seç lejohet përdorimi i cilësdo vaksinë HPV, 
ajo testohet në hulumtimet klinike, ku u kushtohet kujdes i posaçëm efekteve 
të padëshiruara. Gjatë hulumtimeve klinike vaksinën e marrin me mijëra vull-
netarë (ndërsa rezultatet e këtij grupi krahasohen me rezultatet për grupin e 
njerëzve që nuk e kanë marrë vaksinën. Pasi të vërtetohet se vaksina është e 
sigurte dhe efikase, OBSH i “rikualifikon” prodhuesit e vaksinave dhe pavi-
jonet e proceset e tyre prodhuese dhe testojnë konsistencën e serive të vak-
sinave, që të binden se secila seri është e njëjtë. Vlerësimet e serishme bëhen 
në intervale  të rregullta, ndërsa OBSH mbikëqyrë joparimësitë eventuale të 
paraqitura. Standardet e larta të prodhimtarisë dhe kualitetit janë të njëjta në 
secilin shtet ku prodhohen vaksinat HPV. 

Data e skadimit të afatit të shishes së vaksinës është e shtypur në etiketë. 
Prindërit, kujdestarët apo pacientët mund të kërkojnë nga punonjësi shënde

-

tësor që e jep vaksinën t’ia tregojë shishen me vaksinë. Institucionet shënde

-

tësore kanë sisteme që sigurojnë që të gjitha barërat, përfshirë edhe vaksinat, 
mos të kenë preparate me afat të skaduar të kohëzgjatjes dhe të jenë të sigurt 

për përdorim.

Vaksinat katërvalente dhe nëntëvalente (Gardasil® i Gardasil 9®) i prodhon 
Merck Sharp & Dohme (nganjëherë quhet edhe MSD ose Merck), selia e të 
cilës është në Shtetet e Bashkuara të Amerikës (SHBA). Vaksinën dyvalente 
(Cervarix®) e prodhon kompania GlakoSmithKline, selia e të cilës është në 
Mbretërinë e Bashkuar  (Britania e Madhe dhe Irlanda Veriore). Këto kompani 
i kanë repartet e prodhimit  në shumë shtete të botës, ku prodhohen vaksinat. 
Të gjitha fabrikat që prodhojnë vaksinat HPV rregullisht kontrollohen nga 
pushtetet shtetërore dhe ndërkombëtare, përfshirë edhe OBSH.

Vaksinat HPV janë në përdorim nga viti 2006:

Vaksina katërvalente HPV (kundër 4 tipave të HPV) është futur më 2006, 
dyvalente (kundër 2 tipave) më 2007 dhe nëntëvalente (kundër nëntë tipave) 
prej vitit 2014.



Sa persona e kanë marrë vaksinën deri më tani?

A ekzistojnë farë pasojat afatgjata të vaksinimit?

A ka vaksina ndonjë efekt të padëshiruar dhe nëse ka, cilët?

Sa njerëz kanë pasur efekte të padëshirueshme?

1716

Prej vitit 2006 kur vaksina është futur për herë të parë, mbi 100 milionë per-
sona janë vaksinuar me më së 270 milionë doza të vaksinës HPV në tërë botën. 
5Vaksinimi HPV momentsalisht është në kalendarin e rregullt të vaksinimit në 
më se 100 shtete. 

Kanë kaluar më se 15 vjet qëkur shtetet e para e kanë futur vaksinimin ruti-
në të vajzave kundër HPV-së. Mbrojtja nga virusi ende është e fuqishme ndër 
ata të vaksinuarit para më se 10 vjetësh dhe nuk po tregon shenja dobësimi. 
Shtetet Skandinave dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës bëjnë hulumtime pe-
riodike në kartonët mjekësorë të miliona njerëzve që kanë marrë vaksinat, që 
të shohin a ka rezultate të papritura negative shëndetësore te femrat që e kanë 
marrë vaksinën HPV dhe deri më tani nuk kanë gjetur kurrfarë pasoja negative 
afatgjata.

Si edhe vaksinat dhe barërat e tjera, vaksina HPV shpesh shkakton efekte të 
lehta të padëshirueshme. Shpesh paraqitet skuqja, ënjtja apo dhimbja në dorë 
ku është dhënë vaksina: disa persona gjithashtu ndjejnë dhimbje koke, tem-
peraturë paksa të ngritur, dhimbje në nyja ose në muskuj ose përzierje lukthi. 
Këto reagime lokale apo efekte të padëshirueshme zakonisht zgjasin më pak 
se një deri në dy ditë  he nuk janë të rrezikshme. Herë- herë personi mund të 
ndjejë dobësi dhe alivanosje kur ta fitojë vaksinën apo injeksionin e dytë. Kjo 
ndodh më shpesh kur të rinjtë vaksinohen  si grup, p.sh. në mjedisin shkollor. 
Vlerësohet se ky reagim është pasojë e stresit dhe ankthit, e jo vet vaksinës, për 
këtë arsye paraqiten më rrallë te fëmijët  me moshë më të vogël, dhe ky është 
njëri nga shkaqet  që kemi vendosur që përdorimin e vaksinës ta fillojmë me 
vajza nëntëvjeçare. 

Përafërsisht një prej një milion njerëz që e marrin vaksinën e cilindo lloji 
do të përjetojë reagim alergjik (siç është shoku anafilaktit). Për këtë arsye, për 
masa të sigurisë personi që e merr vaksinën duhet të qëndrojë në entin shënde-
tësor ose në vendin e marrjes së vaksinës së paku 15 minuta në vrojtim. Nëse e 
vërejnë mjegullimin para sysh, ose nëse ndjejnë çfarëdo vështirësish pas vak-
sinimit, duhet që menjëherë ta lajmërojnë personelin shëndetësor.

Për fat të keq në rrjetet sociale dhe në mesin e të miturve dëgjohen thashet-
hemet që lidhin vaksinimin kundër HPV me efekte të vështira anësore apo 
me probleme  kronike shëndetësore. Studimet të thelluara dhe përcjellja e vi-
jueshme e sigurisë së mbi 270 milionë doza të dhëna, që janë zbatuar deri më 
tani në tërë botën, nuk i mbështesin lidhjet e tilla.

Reagimet në dorë ku është dhënë vaksina:
• Dhimbjen e ndiejnë 8 prej 10 vetash.
• Skuqjen ose ënjtjen e ndien 1 prej 4 vetash.
Dhimbja e kokës: përafërsisht 1 prej 3 vetash do të zhvillojë dhimbje koke.
Ethet:
• Ethe të lehta (38oC) ka afro 1 prej 10 vetash.
• Temperaturën e rritur të trupit (deri në 39oC) – përjeton rreth 1 prej 65 

vetash.
Këto afekte të lehta të padëshirueshme zgjasin disa orë deri në një, më së 

shumti dy ditë. Përafërsisht një prej një milion njerëzish që marrin vaksinën 
të cilitdo lloj do të ketë reagim alergjik (siç është shoku anafilaktik). Për këtë 
arsye, punonjësit shëndetësorë duhet ta kontrollojnë personin që duhet të vak-
sinohet për alergjitë eventuale para se do t’ia japë vaksinën. Nëse  personi jep 
të dhëna mbi alergjitë, medoemos duhet të shihet a është alergjia e njohur rel-
evante për vaksinën konkrete që jepet. Personi që vaksinohet duhet të mbetet 
në institucionin shëndetësor ose në vendin e marrjes së vaksinës më së paku 
15 minuta  në vëzhgim.
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në institucionin shëndetësor ose në vendin e marrjes së vaksinës më së paku 
15 minuta  në vëzhgim.
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Po, por vetëm te personat me alergji tejet specifike që janë relevante për vak-
sinën që jepet, e kjo ndodh jashtëzakonisht rrallë. Të gjitha barërat dhe vak-
sinat (edhe ndonjë ushqim apo pickim i insektit) mund të shkaktojnë reagime 
alergjike. Reagimi më serioz alergjik, që quhet shoku anafilaktik, paraqitet te 
një prej një milion njerëzish që e marrin vaksinën. Edhe pse reagimet alergjike 
në vaksina janë tejet të rralla, pacientët dhe kujdestarët e tyre duhet ta lajmëro-
jnë punonjësin shëndetësor mbi të gjitha alergjitë e njohura para se ta marrin 
vaksinën. Punonjësi shëndetësor mund t’i këshillojë se a është alergjia thel-
bësore për vaksinën konkrete që jepet dhe tu propozojë vaksinën alternative: 
si masë shtesë paraprake e kujdesit, çdo person që e merr vaksinën mbetet në 
institucionin shëndetësor ose në vendin e marrjes  së vaksinës 15 minuta në 
vëzhgim.

Është pak e besueshme se fëmija Juaj do të përjetojë çfarëdo efekte të 
padëshirueshme serioze, apo reaksione në vaksinën HPV, mirëpo ekzistojnë 
disa gjëra që mund t’i bëjë prindi për tu siguruar që vaksinimi të kalojë pa 
problem për fëmijën e tij apo të saj.

• Tregojini mjekut nëse fëmija Juaj është alergjik para dhënies së vaksinës. 
Punonjësi shëndetësor në atë moment mund ta vlerësojë a është alergjia 
relevante për vaksinën konkrete që jepet.

• Sigurohuni që fëmija Juaj të mbetet 15 minuta në institucionin shëndetë-
sor pas marrjes së vaksinës, në mënyrë që personeli të mund ta vëzhgojë 
dhe të reagojë në çdo reaksion serioz alergjik.

• Pas vaksinimit mund të prisni efekte të zakonshme të padëshirueshme 
(skuqja apo dhimbja në vendin e therjes) si dhe temperatura eventualisht 
e ngritur, gjegjësisht dhimbjet në trup duke përfshirë edhe dhimbjen e 
kokës.  Bindeni fëmijën se këto reaksione të padëshirueshëm janë të za-
konshme, se nuk janë të rrezikshme dhe se do të kalojnë shpejt.

• Nëse ndodh diçka e papritur, paraqituni te mjeku. Të gjitha raportet e til-
la shqyrtohen seriozisht që të konstatohet a ka ardhur deri te ndryshimi i 
lidhur me vaksinimin, apo ndoshta ka ndonjë shkak tjetër.

Jo, nuk ka prova se vaksina  ndikon në sjelljen seksuale në të ardhmen.
Disa prindër frikohen se dhënia e vaksinës kundër HPV-së fëmijëve të tyre 

mund t’i shtynte ata që të hyjnë më parë në marrëdhënie seksuale, ose të kenë 
më shumë partnerë seksualë, por prova për këtë nuk ka. Për aq më tepër, stu-
dimet tregojnë se vajzat që e kanë marrë vaksinën HPV nuk lëshohen në mar-
rëdhënie seksuale më herët dhe se nuk kanë më shumë partnerë seksualë në 
krahasim me femrat që nuk e kanë marrë vaksinën. Dhënia e vaksinës HPV 
fëmijës zvogëlohet dhe eliminohet riziku nga kanceri i qafës së mitrës dhe llo-
jet tjera të kancerit, lezëve të qafës së mitrës, lythave gjenitalë dhe i kontribuon 
shëndetit dhe mirëqenies së fëmijës suaj gjatë tërë jetës së tij.

Jo,
Vaksinimi kundër HPV-së nuk ndikon në shanset e vajzës apo të femrës që 

të mbeten shtatzënë dhe as që ndikon në çfarëdo mënyre në shtatzënitë e ar-
dhshme. Gjithashtu, nuk ndikon në fertilitetin e djemve apo meshkujve. Vak-
sinimi është hapi i parë i rëndësishëm për parandalimin e pasojave afatgjata të 
infeksionit HPV, që mund të përfshijnë edhe kancerin e qafës së mitrës, inferti-
litetin dhe në rastin më të keq – vdekjen.
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www.ijzcg.me

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

HPV VAKSINIMI
Pyetje dhe përgjigje

• Te Pediatri i Zgjedhur në shtëpinë lokale 
të shëndetit

• përmes telefonit 067-086-815 (pavijoni i 
imunoprofilaksës të institutit për shënde-
tin Publik të Malit të Zi: ijzcg.Me)

• Në faqet zyrtare të Institutit Për Shënde-
tin Publik të Malit të Zi në rrjetet sociale 
(facebook, instagram, twiter).


