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CFARË DUHET TË DINI
PËR VIRUSIN HUMAN PAPILLOMA?

Virusi Human papilloma është virusi bartës më i shpeshtë seksual, i cili sulmon lëkurën dhe 
mukozën në pjesë të ndryshme të trupit të njeriut. Ky lloj virusi njësoj, prek si femrat, 
njashtu edhe meshkujt. Më së shpeshti prek të rinjtë menjëherë pas fillimit të kontakteve 
seksuale.

Infeksionet gjenitale të shkaktuara nga HPV (virusi humanapapilloma) janë një dukuri 
shumë e shpeshtë. Mbi 80% e të rriturve të jetës që kanë jetë aktive seksuale, në një 
periudhë të caktuar të jetës bien në kontakt me infeksionin HPV të organeve gjenitale. Në 
shumicën e rasteve këto infeksione nuk manifestojnë simptome. Ato mund të shkaktojnë 
formimin e puçrrave (lytheve) gjenitale. 

Këto persoana që nuk manifestojnë asnjëlloj simptomi mund ta bartin virusin pa e ditur 
fare se e mbajnë në vetëvete.

Transmetohet nëpërmjet organeteve gjenitale, më së shpeshti, gjatë kontaktit gjenital 
vaginal, anal dhe oral dhe prej nënës tek fëmija i posalindur ose prej veshjeve.

Ekzistojnë më tepër se 100 tipe të ndryshme të HPV, secili prej tyre sulmon një hapësirë të 
caktuar të lëkurës. Disa shkaktojnë puçrra të vogla, të padhimbshme me një sipërfaqe të 
vrazhdët, të cilat dalin në gishta dhe fytyrë. Një tjetër tip i virusit shkakton puçrra më të 
mëdha, të dhëmbshme dhe të rrafshta të cilat dalin në tabanët e shputave. Më tepër se 25 
tipe të HPV mund ta infektojnë lëkurën e cila i mbulon organet seksuale, mitrën dhe 
vrimën anale.

CKA SHKAKTON
VIRUSI HUMANA PAPILLOMA?

Te disa femra, disa lloje të caktuara të HPV mund të shkaktojnë disa ndryshime në qafën e 
mitrës, të cilat përderisa nuk trajtohen, më vonë mund të shëndërrohen në ndryshime 
malinje. HPV gjithashtu ka të bëjë me kancerin në penis, vaginë, anus, gojë si dhe në fyt. 
Nëntipet e HPV 16 dhe 18 janë shkaktarët e më shumë llojeve të kancerit në qafën e 
mitrës. Kanceri i qafës së mitrës në R. e Maqedonisë tek femrat prej moshës 15 deri 44 
vjeçe është në vendin e dytë për nga  paraqitja e shpeshtë, menjëherë pas kancerit të 
gjirit. HPV – të e tipit 6 dhe 11 më së shpeshti i shkaktojnë puçrrat (lythat) gjenitale.



CILAT NDRYSHIME MUND
TË PARAQITEN NË LËKURË?

• Puçërra të shpeshta në lëkurë – ky lloj i puçrrave i përfshin shuplakat e dorës, fytyrën, 
lëkurën e skalpit, ato shpesh janë të pranishme në vende ku lëkura është  lënduar 
paraprakisht. Ato janë të vogla (rreth 6 mm), të rrafshta, pa dhembje, të dalura me ngjyrë 
roze të zbehtë, ngjyrë bezh ose bojë kafe. Sipërfaqja e puçrrave mund të jetë e rrafshtë ose 
me dalje të ngjashme me lulelakrën. 
• Puçrra të rrafshta – ky lloj i puçrrave është i rrafshtë, me ngjyrë të bardhë, bezh ose kafe. 
Zakonisht, nuk shkaktojnë kruajtje. Më së shpeshti paraqiten në fytyrë, qafë, gjinj, 
shpatulla, nyje dhe shuplaka të dorës.
• Puçrra plantare – këto janë të holla, dalje të dhembshme në shputat e këmbës. Ato 
shpesh ngjajnë me puçrrat e thjeshta.
• Puçrrat gjenitale – këto puçrra paraqiten në numër nga 1 deri në 10 sosh, që janë të 
dhembshme me dalje që ngjajnë lulelakrës. Tek burrat, puçrrat gjenitale më së shpeshti 
paraqiten në maje të penisit, në vrimën e kananlit urinor, si dhe në lëkurën rreth anusit 
(veçanërisht te meshkujt që praktikojnë seksin anal). Tek femra, puçrrat gjenitale zakonisht 
paraqiten në vaginë.

SI TË MBROHEMI?

Nëpërmjet HPV vaksinimit dhe kontrolleve ginokologjike të rregullta dhe PAP testit për 
detektim të hershëm të ndryshimeve parakanceroze.

Ekzistojnë dy vaksina të aprovuara kundër Virusit Huamana Papilloma. Të dy vaksinat janë 
të aporvuara për parandalimin e kancerit në qafën e mitrës tek vajzat.

Kufiri i moshës për marrjen e vaksinës  për femrat është nga mosha 9 deri në moshën 26 
vjeçare.

Është ideale që vajzat ta pranojnë këtë vaksinë para se të bëhen seksualisht aktive.

Përvç apstinencës, nuk ekziton mënyrë tjetër për parandalimin e infeksioneve të HPV. Për 
tu zvogëluar rreziku sa më shumë, duhet të praktikohet mbrojtja (kondomi) gjatë 
marrëdhënieve seksuale. Përderisa njihni dikë që ka lythe apo kondilloma, shmangiuni 
kontaktit lëkurë – lëkurë me lëkurën e infektuar.



A ËSHTË E SIGURT
VAKSINA KUNDËR HPV?

Vaksina është e tesuar dhe e aprovuar nga FDA (Agjencia për Ushqim dhe Ilaçe në SHBA) 
dhe rekomandohet nga shoqata mjekësore medicinale në mbi 120 vende.

Vaksina nuk përmban ADN virale, që do të thotë se nuk shkakton infeksionin apo 
sëmundjen e HPV.

KUSH MUND TË VAKSINOHET?

Vaksina HPV rekomandoht për vajzat e moshës prej 9 deri në 26 vjeçare. Në Republikën e 
Maqedonisë është futur në kalendarin e rregullt si vaksinë e detyrueshme për vajzat e 
moshës 12 vjeçare dhe vaksinimin kryejnë shërbimet e vaksinimit në Shtëpitë 
Shëndetësore në Republikën e Maqedonisë të cilat zbatojnë edhe vaksinimin e vaksinave 
të tjera sipas planeve të përgatitura për vaksinim. 

CILA ËSHTË MOSHA MË E
PËRSHTATSHME PËR VAKSINIM?

Rekomandimi për vaksinim me të dy vaksinat është në moshën 11 dhe 12 vjeçare. Vajzat 
që janë më të vogla se 9 vjet gjithashtu mund ta pranojnë vaksinën. Vaksina jepet në tri 
doza. E para në një ditë të caktuar, e dyta pas 2 muajsh dhe doza e tretë pas 6 muajsh që 
nga doza e parë. 

Për të tre vaksinimet përdoret vaksina e njëjtë. Gjithashtu, këto vaksina përdoret edhe për 
femrat e moshës 26 vjeçe. HPV vaksinimi do të kishte dobi më të madhe shëndetësore dhe 
do të stimulojë imunitetitn, po që se i jipet të rinjëve para se të infektohen, përkatësisht 
para se të bëhen seksualisht aktivë.



A JANË TË MUDSHËM
REAKSIONET E PADËSHIRUESHME?

Sikurse te të gjitha vaksinat dhe barnat tjerë, gjithashtu edhe te vaksina HPV ka mundësi 
që të paraqiten reaksione të padëshirueshme të tipit: dhëmbje, enjtje, të skuqura, kruajtje 
në vendin e aplikimit, temperatura e pak e ngriur, gadenje, marramendje.

Këto reaksione janë kalimtare dhe humbasin me kalimin e kohës. Përderisa vërehen 
reaksionet e padëshirueshme, konsultimi me mjekun është i domosdoshëm.

KËSHILLA PËR JETË TË SHËNDETSHME
DHE SHPERHI TË SHËNDOSHA JETËSORE

• Mbani peshë trupore normale. Mbipesha ndikon negativisht mbi tërë turpit duke e 
rritur mundësinë për prekje nga sëmundjet serioze.

• Konsumoni ushqim të shëndetshëm. Në ushqimin tuaj futni vitamina dhe minerale  
natyrore nëpërmjet pemëve dhe perimeve. Zvogëlojeni sasinë e sheqernave në ushqim 
(çokollata, torta, sheqerka dhe tjetër tip të ushqimit të pasur me sheqerna artificiale).

• Bëhuni fizikisht aktiv. Aktiviteti fizik është mënyra më e mirë për të të pasur një jetë të 
shëndetshme. Zbatoni ndonjë aktivitet fizik (sport, aerobik, ecje) më së paku për gjysëm 
orë, tri deri katër herë në javë.

• Shmangiuni alkoolit. Alkooli përskaj rritjes së rrezikut të kancerit, shkakton edhe 
paraqitjen e sëmundjeve të zemrës.

• Ndaloni pirjen e duhanit. Pirja e duhanit rrit rrezikun nga zhvillimi i më tepër llojeve të 
kancerit, duke përfshirë këtu edhe kancerin në qafën e mitrës. Pirja e duhanit në 
kombinim me infektimin nga HPV mund të ndikojë në përparimin e gjendjes para – 
kanceroze në qafën e mitrës. Për këtë arsye më së mirë është që të ndërprisni këtë 
shprehi të keqe!



• Përdorni mjete kontraceptive. Marrëdhënia seksuale e pambrojtur rrit rrezikun nga 
infektimi me virusin HIV (virusi i SIDËS), si dhe me STS (sëmundje të transmetueshme 
seksuale) midis të cilave më e shpeshta është infeksioni me Virusin Huamana papilloma. 
Për këtë arsye, përdor kondomin!

• Kufizoni numrin e partnerëve seksualë. Studimet tregojnë se femrat të cilat kanë një 
numër të madh partnerësh seksualë, janë me rrezik të madh për tu prekur nga infeksioni 
HPV, i cili paraqet rrezik faktorin për zhvillimin e kancerit në qafën e mitrës.

• Bëni me rregull kontrollimet mjekësore. Vizita rutinë te mjeku mundëson zbulimin e 
hershëm të ndryshimeve dhe parregullsive në funksionimin e organizmit. Zbulimi i 
hreshëm mundëson kurimin dhe shërimin në kohë të sëmundjes së zbuluar.

• Historia familjare. Gratë që në familjet e veta kanë raste me kancer në mitër (nënë, 
motër me këtë sëmundje), kanë 2 deri në 3 herë më shumë rrezik nga sëmndja e kancerit 
në qafën e mitrës. Njerëzit me një histori pozitive familjare për kancer, duhet më shpesh t’i 
kryejnë kontrollet  dhe testet e rekomanduara për detektimin e hershëm të sëmndjeve 
malinje (kontrollet gjinekologjike, PAP testi, EHO dhe mamografia e gjinjve etj.).





Përkrahur nga

02 3224 636 • www.borka.org.mk

Misioni
Shoqata për luftë kundë kancerit “Borka – për çdo ditë të re” – Shkup, pothuajse për 

6 vite është në mënyrë aktive e kyçur në luftën kundër kancerit. Misioni ynë është 

që nëpërmjet edkukimit dhe informimit, ta rrisim vetëdijen e qytetarëve të 

Republikës së Maqedonisë për kujdes, qasje serioze, shërimin me kohë, përkrahje 

sociale dhe emotive për të sëmurit dhe perceptim të kancerit si sëmudje 

potencialisht e shërueshme. Konsideroj që të gjithë ne duhet të marrim pjesë në 

mënyrë aktive në krijimin e në popullate të shëndetshme që është e vetëdijshme 

mbi rreziqet dhe sfidat e kësaj sëmundjeje. Njëkohësisht, jemi të fokusuar në 

dhënien e ndihmës psiko – sociale si për të gjithë të sëmurit me kancer, njashtu 

edhe për të afërmit e tyre në përpalljen me këtë sëmudje dhe dhe përkrahje në 

luftën e tyre për të kapërcyer nëpër këtë rrugë të vështirë.

Në linjë telefonike falas

0800 55 777

Mund të kontaktoni me volunteret tona, të cilat janë në 

dispozicion për t’ju dhënë informacion dhe përkrahje.


