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Parathënia
Të dashura lexuese dhe të dashur lexues,
Eshtë me rëndësi që njerëzit me virusin HIV, AIDS/SIDA apo me
hepatit të mund të jetojnë pa diskriminim.
Ne të gjithë duhet të dimë, se si këto infeksione transmetohen,
dhe se si ne mund ta mbrojmë veten dhe komunitetin tonë. Gjatë
kësaj, është gjithashtu e rëndësishme, të merren parasysh gjuhët
tona të ndryshme dhe prapavijat kulturore. Në shumë vite të
punës sime me njerëz si unë, të cilët kanë një origjinë emigrimi,
me popullata në lëvizje dhe me pakica etnike, kam mësuar se
dituria është më e mirë se frika, dhe se çelësi kryesor është
informacioni në gjuhën tonë. Kjo është arsyeja, pse ne e kemi
këtë broshurë, «Të bisedojmë për HIV – në gjuhën tonë».
Informohuni edhe më tutje për seksin, shëndetin seksual dhe përdorimin e drogave
intravenoze, edhe pse kjo nganjëherë është e vështirë për të hyrë në një bisedë të tillë,
por kjo na ndihmon për të bërë jetën tonë më të sigurt.
Komisioni Evropian mbështet AIDS & Mobility Europe (A&M) në përpjekjet e saj,
posaçërisht për të arritur tek të rinjtë, familjet dhe komunitetet e tyre. Kjo broshurë ju
prezantohet nga rrjeti AIDS & Mobility.
Kjo do t'ju ndihmojë juve të mësoni gjëra më të rëndësishme në lidhje me temat e
mëposhtme: Si bartet HIV-i, hepatiti dhe infeksionet e transmetueshme seksualisht? Si
mund të mbroni veten dhe të tjerët?
Si mund të kuptoni nëse jeni të infektuar dhe cilat metoda të trajtimit janë në dispozicion?
Qëllimi është, të ju japim në dispozicion juve informata aktuale, dhe të ju ndihmojmë në
zgjedhjen e ofertave të specializuara ndihmëse, nëse ju të keni nevojë për një këshillë
personale.
AIDS & Mobility dëshiron të ju inkurajojë juve, të ju informojë, edhe për t'u testuar për
HIV dhe hepatit. Zbatimi i një testimi vullnetar është hapi i parë për trajtim efektiv dhe
kujdes. Ne ju rekomandojmë që të kontaktoni me organizatat e shënuara në udhërrëfyes
për një konsultim. Gjatë kësaj nuk është e nevojshme që në kontakt të parë, të jepni
emrin tuaj personal.
Jam krenar dhe gëzohem, për të ju’a rekomanduar Juve këtë broshurë, dhe do të doja
të falënderoj partnerët dhe mbështetësit e AIDS & Mobility për kontributin e tyre për
prodhimin dhe shpërndarjen e saj.

Ramazan Salman (A&M Udhëheqës projekti)
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Hyrje
Mbrojtja preventive – HIV është me rëndësi për secilin. Edhe nëse ju nuk keni ndërmend
të keni marrdhënie seksuale ose të konsumoni drogë: «Dija është pushtet», dhe ju dijen
tuaj ndoshta ndonjë ditë mund t’ia jepni ndonjërit më tutje. Ky udhërrëfyes përmban
informacione mbi HIV-in dhe mbi AIDS/SIDA si dhe mbi preventivën, testet, shërimin,
kujdesin dhe përkrahjen lidhur me këtë. Përveç kësaj, ky përmban edhe informacione për
Hepatitin viral, tuberkulozën dhe infeksionet bartëse seksualisht (ST).
Të gjitha këto sëmundje shkaktohen përmes infeksioneve. Gjatë një infeksioni, në trup
futet një organizëm vogël, në të shpeshtën e rasteve një virus ose një baktere, dhe
shkakton ndryshime, të cilat njerëzit e infektuar i sëmurin.
Organizma të ndryshëm infektues veprojnë/hasin në vende të ndryshme. Këtu mund të
bëhet fjalë për një organ të caktuar, tek hepatiti p.sh. për melçinë, apo për një sistem të
caktuar, siç është sistemi i imunitetit në rast të HIV-it.
HIV, Hepatiti dhe infeksionet bartëse seksualisht shpërndahen prej njeriut tek njeriu. Disa
akte të sjelljeve, si seksi dhe konsumimi i drogës, ia lehtësojnë këtyre viruseve dhe
bakerieve të futen në trup.
Kështu e mbroni ju shëndetin tuaj:
■

Nëse bëni marrdhënie seksuale, praktikoni seks të mbrojtur

■

Nëse konsumoni drogë, praktikoni mbrojtjen e përdorimit

■

Vaksinohuni kundër Hepatitit A dhe B

■

Kontrollohuni rregullisht për infeksionet seksuale
bartëse, dhe në fund bëni një HIV-test

■

Testohuni për Tuberkulozen, nëse besoni se ju
mund të jeni në një rrezik të ngjitjes së saj.

Kjo broshurë e skjaron mënyrën si dhe shkakun pse.
Ajo ndjek qëllimin, që njerëzit me prejardhje të ndryshme kulturore dhe gjuhësore, dhe
këtu veçanërisht për të mbështetur të rinjtë dhe familjet e tyre për të mbrojtur veten më
mirë. Përveç të tjerash, ajo gjithashtu do të heq frikën, për të lehtësuar dialogun dhe
për të ndihmuar luftimin e stigmës dhe diskriminimin ndaj personave me HIV, AIDS apo
hepatit.
Projekti AIDS & Mobility Europe i bashkon njerëzit me gjuhë dhe kultura të ndryshme. Në
përmbajtjen e këtij udhërrëfyesi është përfshirë përvoja e shumë vendeve.
Ajo u shkrua për pjesëmarrësit në fushatën e kampanjës HIV në kontekstin e AIDS &
Mobility, e cila është realizuar nga mediatorë transkulturor të certifikuar për HIV dhe AIDS.
Udhërrëfyesi jepet për ju falas. Ne shpresojmë se ajo do të jetë për ju e dobishme.
Për informacione dhe mbështetje të mëtutjeshme, ju lutem kontaktoni me institucionet
e shënuara në fund.
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Të drejtat tuaja
E drejta mbi shëndetin është e drejta
themelore e të drejtave të njeriut, për
të cilën gëzojnë të drejtën të gjithë
njerëzit, pa marrë parasysh statusin
e tyre apo shtetësinë. Për shkak
të përvojës së tyre si emigrantë,
apo sepse atyre ju mungon qasja
në informata dhe në masat për
parandalimin dhe kujdesin shëndetësor,
emigrantët kanë nevoja të caktuara të
kujdesit shëndetësor dhe një rrezik më
të lartë të infektimit me sëmundje si
HIV, hepatit, infeksionet seksualisht
të transmetueshme dhe tuberkulozi.

gjithashtu do të thotë se objektet
e kujdesit shëndetësor ti kenë në
konsideratë pacientet e tyre me
prejardhje të ndryshme kulturore.
Rregulloret dhe vendimet në nivelin
e Bashkimit Evropian duhet të
sigurojnë se emigrantët dhe anëtarët
e një popullsie grupore mobile ose
të pakicave etnike kanë qasje të
barabartë në kujdesin shëndetësor.
Edhe nëse janë pa vendqëndrim të
lejuar, ata kanë të drejtë mbi kujdesin
shëndetësor, dhe për këtë arsye një të
drejtë mbi qasjen në kujdes mjekësor.
Edhe pse vendet tani janë duke bërë
përparime në barazinë mjekësore për
të gjithë njerëzit, për emigrantët dhe
popullsinë në grupe mobile (endacake),
ka barriera të mëdha për qasje në
kujdesin shëndetësor. Mund të ndodhë
që informacionet nuk mund të jenë
në dispozicion në gjuhën tuaj, ose nuk
ka asnjë përkthyes kompetent. Për
disa shërbime shëndetësore ju duhet
të paguani, ose ato gjenden larg.

Të gjitha vendet e Bashkimit
Evropian kanë nënshkruar Paktin/
Konventën Ndërkombëtare mbi të
Drejtat Ekonomike, Sociale dhe
Kulturore (pakti social), dhe duhet të
sigurojnë që shërbimet shëndetësore
të jenë në dispozicion për të gjithë,
të jenë të arritshme, të pranueshme
dhe të cilësisë së lartë. Pa barriera
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Për të mësuar më shumë
për qasjen tuaj në shërbimet
shëndetësore në zonën ku ju
banoni, kontaktoni këshillimorën
tuaj më të afërt për emigrantë.
Adresat në fund të kësaj broshure
mund të ju ndihmojë gjatë kësaj.

Trupi i njeriut
Anatomia e njeriut
Gabzherri

Truri

Laringu
Zemra
Arteriet
Muskujt
Mëlçia
Fishkëza e tëmthit
Veshkat
Skeleti
Zorrët

Sëmundjet infektive të cilat janë
të përmendura në këtë broshurë
përshkojnë/prekin pjesë të ndryshme të

Nyjet limfatike
Mushkëritë
Shpretka
Palca e eshtrave
Lukthi
Venat
Pankreasi
Fishkëza

trupit të njeriut. Fotografia tregon disa
nga komponentët më të rëndësishëm
dhe disa organe dhe se ku ato gjinden.
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Rreth HIV dhe AIDS
■

HIV (Humanes Immundefizienz-Virus)
është virusi që shkakton AIDS-in/
SIDA (Sindromi Acquired Immuno –
Deficiency, shqip «sindromi i fituari i
dobësimit të imunitetit») shkaktohet,
nëse nuk pason trajtimi mjekësor.

■

Në stadiumin e hershëm të
infeksionit me HIV nuk mund të
vërehen ende simptomet. Një
person mund të jetë i infektuar
me HIV për shumë vite dhe
nuk ka simptoma, por mundet
që virusin ta bartë më tutje.

■

Terapitë aktuale të infeksionit HIV
janë shumë të suksesshme. Përmes
këtyre mundet një njeri gjatë tërë
jetës ta mbajë shëndetin e tij.
Medikamentet antirevirale për HIV
duhet të merren çdo ditë dhe mund
të shkaktojnë efekte anësore.

■
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Nëse nuk ndodh asnjë trajtim
mjekësor, virusi sulmon sistemin
e imunitetit, përmes të cilit
mbrojtja dhe pushimi (relaksimi)
i trupit dobësohet nga një
numër i shumtë i infeksioneve
dhe sëmundjeve të tjera.

■

AIDS mund të shmanget nga
trajtimi mjekësor. Kjo sëmundje
shkaktohet kur sistemi imunitar
është i dobët, kur trupi bëhet i
ndjeshëm ndaj shumë sëmundjeve
të rënda dhe infeksioneve, të cilat
mund të shpien deri në vdekje.

■

Tani për tani nuk ka ende ndonjë
vaksinë për mbrojtjen nga HIV.

HIV dhe lëngjet trupore

Virusi depërton në të gjitha lëngjet
trupore të personit të infektuar, por
sasi të mjaftueshme me koncentrim
të lartë gjendet vetëm në:
■ Gjak, në spermë, në
lëng vaginal dhe në
qumështin e nënës.

Për të shkaktuar në trupin e njeriut
një infeksion duhet që në trup
të depërtojë sasi e mjaftueshme
virale: përmes qarkut të gjakut ose
përmes mukozës (tipet e ndryshme
të lëkurës, si ajo e lëngshme, e hollë
dhe e ndjeshme në gojë, vaginë,
anus, lafshën e penisit dhe në daljen
e kanalit të urinimit në penis).

HIV mund të bartet (transmetohet):
■

gjatë seksit vaginal ose anal
pa prezervativ,

■

gjatë përdorimit të përbashkët
të shiringave apo pajisjeve
gjatë konsumimit të mjeteve
të drogës (narkotikëve),

Nëse ju jeni i mendimit, se jeni të
infektuar me HIV, atëherë duhet ti
nënshtroheni një testi për HIV.
Si nuk mund të bartet HIV.

Nëse je e njihni dikë me HIV, kjo
është e parrezikshme nëse ju:

■

gjatë tatuazhit jo higjienik
dhe pirsingut.

■

përdorni të njëjtat gota, pjata, të
njëjtin shtrat apo tualet/banjo

■

Edhe pse rreziku këtu është i vogël,
gjatë marrëdhënieve seksuale
orale pa prezervativ apo me leckë
lëpirëse, posaçërisht kur lëngu
spermal depërtojn në gojë dhe
mukoza e gojës është e lënduar.

■

të vini në kontakt me
djersën apo lotët

■

ti shtrëngoni dorën

■

të prekeni apo putheni

■

të keni marrëdhënie seksuale pa
penetrim (depërtimin e penisit)

■

gjatë marrëdhënieve të mbrojtura
seksuale orale, vaginale apo
anale me prezervativ dhe
mjet lubrifikues (gjel).

■

■

prej një nëne të infektuar tek fëmija
gjatë shtatzënisë, gjatë lindjes dhe/
ose gjatë ushqimit me gji. Kjo mund
të mënjanohet me një siguri të lartë,
me anë të një trajtimi mjekësor.
gjatë përdorimit jo të kontrolluar
të produkteve të gjakut apo
komponentëve të gjakut
për transfuzion dhe gjatë
transplantimit të organeve.
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Testi HIV
■

■

■
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Me një test të gjakut ose të
pështymës mund të vërtetohet,
se a është dikush i infektuar me
HIV. Disa Klinika ofrojnë «Test të
shpejtë», tek i cili mund të lexohet
menjëherë rezultati. Por në të
shumtën e rasteve disa ditë më
vonë, njeriu duhet të vijë prapë
për rezultat të testit/analizës.
Nëse virusi HIV depërton në trupin
e njeriut, atëherë si përgjigje
(reaksion) e trupit ndaj infeksionit
formohen proteina të veçanta.
Ato quhen antitrupa. Testi e ka
për detyrë të dëshmojë këta
antitrupa të HIV-it në gjak.
Trupit i duhen në të shumtën e
rasteve 3 deri 12 javë, deri sa ai të
formojë antitrupa. Periudha kohore
në mes infektimit dhe formimit
të antitrupave quhet zbrazëtirë
diagnostike. Në këtë zbrazëtirë
diagnostike, njerëzit në fjalë janë
të infektuar me HIV, por nuk kanë
ende antitrupa në gjakun e tyre,
të cilat mund të dëshmoheshin
përmes testit. Gjatë kësaj, është i
mundshëm një koncentrim i lartë
i virusit HIV në gjak, në lëngje të
spermieve apo në lëngun e vaginës
ose në qumështin e nënës dhe
kështu personat e infektuar, mund
të infektojnë edhe të tjerët.

■

Kjo do të thotë, se një test
HIV tregon statusin tuaj të HIV
prej 12 javësh para testit.

■

Mbrohuni edhe më tutje, deri sa ju
pritni rezultatet e testit. Testi nuk
ju mbron ju nga një infeksion.

■

Nëse ndonjëri ka antitrupa në gjakun
e tij, kjo do të thotë se ai apo ajo
është i infektuar me virusin HIV.

■

Nëse rezultati i testit është
pozitiv, zakonisht kryhet edhe
një test i dytë për të vërtetuar
rezultatet e testit të parë.

Një rezultat NEGATIV do të thotë:
■

Se nuk është gjetur asnjë antitrup
i HIV-it në gjak dhe se personi në
fjalë nuk është infektuar me HIV.

Një rezultat POZITIV do të thotë:
■

Se gjatë testit janë gjetur antitrupa
të HIV-it. Kjo do të thotë se ka
pasuar një infeksion dhe se HIVtesti te ky njeri, nga tani e më
tutje do të rezulton pozitiv.

Simptomat

Disa persona të prekur raportojnë për
simptoma të ngjashme si të gripit
menjëherë pas infektimit. Kjo quhet
si sëmundje serokonverzionale. Më
pas mund të kalojnë vite deri sa të
paraqiten simptomat e sëmundjes. Por
një person me HIV-pozitiv gjatë kësaj
periudhe kohore mund ti infektojë të
tjerët. Secili njeri reagon ndryshe ndaj
një infeksioni të HIV-it, por mund të
vijë edhe deri tek simptomat vijuese:
Infeksione të etheve (herpesit) dhe
kërpudhave, plogështi e madhe,
djersitje natën, ethe me temperaturë,
humbje ekstreme e peshës, diarre
e përsëritshme, njolla në lëkurë apo
gojë me ngjyrë të kuqe/vjollcë/ kafe.
Simptomat e tilla gjithashtu mund të
përkojnë edhe me sëmundje të tjera
dhe vetëm një testim i gjakut mund të
përjashtojë një infeksion të HIV-it. HIV

mund të trajtohet me medikamente
antiretrovirale. Njeriu i infektuar përmes
këtyre mbetet i shëndosh dhe mund të
llogaris me një jetëgjatësi përafërsisht
mesatare, por shërim të plotë për
të nuk ka. Vetëm pa trajtim në një
kohë të mëvonshme, formohet tek
njerëzit me HIV-pozitiv AIDS-i/SIDA.
Trajtimi

Medikamentet antivirale janë shumë
efektive për përmirësimin e gjendjes
shëndetësore të njerëzve me HIV dhe
shpien gati deri tek një jetëgjatësi
mesatare. Shumica e njerëzve me
HIV, që kanë qasje për shërim, nuk
sëmuren kurrë nga AIDS-i/SIDA. Edhe
pse tani për tani nuk ka trajtim, i cili e
mënjanon tërësisht HIV nga trupi, por
përmes përdorimit të medikamenteve
antivirale, ju mund të rrini i shëndosh
dhe ta mënjanoni formimin e AIDS-it.
Këto gjithashtu e pengojnë që virusi
të shumohet dhe të shkaktojë dëm
me të madh në sistemin imunitar. Ato
duhet të merren çdo ditë dhe kanë
edhe efekte anësore të cilat pjesërisht
vështirë tejkalohen. Jo çdo njëri
mund ti përballojë mirë medikamentet
antivirale dhe jo çdo njëri e dëshiron
një trajtim antiviral. Njerëzit me HIV
duhet rregullisht ta vizitojnë mjekun
specialist, për ta kontrolluar gjendjen
e sistemit imunitar dhe të përcaktojnë
kohën e duhur për një trajtim adekuat.
Profilaksi pas ekspozimit

Profilaksi pas ekspozimit është një
trajtim urgjent, i cili mund të ndihmojë,
për të mënjanuar një infeksion me
HIV, siç mund të ndodh pas bartjes
së virusit për shembull përmes seksit
të pambrojtur, përmes krisjes së

prezervativit apo përmes përdorimit
të përbashkët të shiringave. Trajtimi
përbëhet nga një marrje njëmujore
të medikamenteve antivirale dhe
duhej të filloj brenda 72 orëve pas
kontaktit të mundshëm me virusin.
Para fillimit të trajtimit mjeku ju pyet
rreth situatës së rrezikut, të cilën
ju e keni përjetuar. Pasi që trajtimi
mund të ketë efekte anësore, trajtimi
duhet të kryhet nëse ekziston një
rrezik i lartë. Se si mund të filloni
me një trajtim PEP, kjo ndryshon
prej vendit në vend. Për informata
të mëtejme kontaktoni Këshillimoren
për HIV/AIDS ose institucionin
shëndetësor në afërsinë tuaj.  
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Seksi i sigurt
Prezervativat

Seksi i sigurt përfshin aktivitet
seksuale, gjatë së cilave bartja e
sëmundjeve reduktohet në atë
mënyrë që nuk mund të ndodhë
një këmbim i lëngjeve trupore apo
ku përdoren metoda me barriera si
prezervativët. Praktikimi i përhershëm
i seksit të sigurt është një vendim
i rëndësishëm për secilin. Nëse ju
dëshironi të mbeteni shtatzënë, më
së miri është që ju dhe partneri juaj,
para se të hiqni dorë nga përdorimi i
prezervativëve, të testoheni në lidhje
me sëmundjet bartëse seksualisht,
duke përfshirë edhe HIV-in.
Konsumimi i alkoolit dhe drogave të
tjera mund të vështirësoj vendimin
e marrë më parë, për të praktikuar
seks të sigurt. Ju do të keni sukses
të praktikoni seksin e sigurt, nëse ju
këtë vendim e keni marrë më herët,
dhe nëse ju gjithnjë mbani me vete
prezervativë dhe nëse mënjanoni
pasojat negative të drogave dhe alkoolit.
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Prezervativat për meshkuj dhe
femra mbrojnë nga infeksionet e
transferueshme seksualisht, duke
përfshirë edhe HIV-in. Prezervativi
për meshkuj është një gomë/zorrë
lateksi (apo poliuretan), i cili tërhiqet
mbi penis dhe ndalon që sperma të
depërtoj në vaginë apo në kanalin
anal. Sperma ndalohet në prezervativ.
Tek femrat kjo parandalon frytëzimin
e qelizave vezore dhe përmes kësaj,
edhe shtatëzaninë. Prezervativi mund
të jetë i dobishëm për femrat, të cilat
dëshirojnë të kontrollojnë më mirë
seksin e sigurt, si dhe për meshkujt, të
cilët nuk mund të përdorin prezervativ.
Eksiztojnë prezervativë në lloje të
ndryshme sa i përket qëndrueshmërisë,
madhësisë, formës, shijes dhe
ngjyrës, që të jenë të përshtatshëm
për secilin penis dhe për secilin rast.
Tiparet kryesore të prezervativëve
janë vula e kualitetit (p.sh. «CE»)
dhe data e skadimit (skadencës).
Varësisht nga shteti dhe vendi,
prezervativat mund të blihen në
shitore, supermarkete apo në farmaci
(barnatore), gjithashtu edhe të merren
nga automatet dhe përmes internetit.
Shpesh edhe institucionet rinore,
sociale dhe shëndetësore shpërndajnë
prezervativë, ndonjëherë edhe falas.

Përdorimi i drejtë i prezervativëve, ju
ofrojnë juve dhe partnerit/partneres
tuaj një mbrojtje të dëshmuar dhe të
efektshme prej HIV dhe Infeksioneve
tjera të bartura seksualisht.

Përdorni sidomos për seks anal
gjithmonë një lubrifikant për seks
për ta bërë më të rehatshëm ate, ta
rrisë sensibilitetin dhe ta zvogëlojë
rrezikun e grisjes. Mos i përdorni
kurrë dy prezervativ njërin mbi tjetrin:
Gjatë fërkimit ata grisen lehtë.

■

Përdorni gjithmonë një prezervativ
për seks vaginal dhe anal.

■

Për një penis të vogël, ju
mund të merrni prezervativ
të vegjël (të ngushtë), të cilët
nuk rrëshqasin lehtë.

■

Për një penis të madh, ju
mund të merrni prezervativ të
mëdhenj (të gjerë), të cilët mos
ta pengojnë qarkullimin e gjakut
dhe të mos grisen lehtë.

Nëse një prezervativ griset, rrjedh
ose gjatë marrëdhënieve seksuale
rrëshqet jashtë, nga ana e juaj paraqitet
rreziku i infektimit me HIV, ju duhet
ta vizitoni një mjek, dhe po qe se
është nevoja menjëherë pason një test
PEP (trajtimi duhet të fillojë brenda
72 orëve pas kontaktit seksual, dhe
sa më shpejtë të jetë aq më mirë).

■

Për seks oral, merrni prezervativ me
shije të ndryshme (kjo e mbulon/ e
fsheh shijen e gomës), ose merrni
një fare pa lubrifikant seksi.

Nëse ju brengoseni për një
shtatzëni të mundshme, më vonë
mund ti merrni edhe pilulat.
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Lubrifikanti (Gjelli)

Këshilla praktike për
prezervativë
Gjatë blerjes së prezervativëve
■
■

■
■

Përdorimi i lubrifikantëve me bazë
uji e bën seksin më të këndshëm
dhe rrit ndjeshmërinë. Kjo gjithashtu
ndihmon në parandalimin e grisjes
të kondomit, veçanërisht në qoftë
se vagina apo anusi janë të thatë.
Gjithmonë përdorni shumë lubrifikant
për seks anal, për shkak se anusi nuk
prodhon lëngun e vet lubrifikues.
Disa lubrifikantë përmbajnë spermicide
për ta parandaluar shtatzëninë.
Megjithatë, hulumtimi ka treguar
se përdorimi i nonoksynolit, e rrit
rrezikun e infektimit me HIV –
kështu që ju nuk duhet të përdorni
produkte me nonoksynolit.
Ju mund të bini në kontakt me
Institucionet përkatëse në fund të
kësaj broshure. Këto ju tregojnë, se
ku mund të gjenden prezervativ dhe
lubrifikant dhe se si mund ti merrni me
recete në vendin tuaj pilulat dhe PEP.
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Bleni vetëm prezervativ, të cilët
e mbajnë etiketën me vulë CE.
Vetëm prezervativët nga lateksi
apo nga polioreti preferohen
për seks të sigurt.
Sigurohuni që paketimi të
mos jetë i dëmtuar.
Sigurohuni që afati i
qëndrueshmërisë të mos
ketë skaduar. Nëse i ka
skaduar afati, atëherë mund
të griset lehtë prezervativi.

Çfarë duhet të BEJME gjatë
përdorimit të prezervativit:
■

■
■
■
■

Përdorni prezervativë me një
etiketë kualitative dhe para skadimit
të afatit të qëndrueshmërisë.
Prezervativët e rinj ruani në një
vend, ku nuk ka nxehtësi të madhe.
Për çdo marrëdhënie seksuale,
merrni prezervativ të ri.
Për prezervativët tuaj përdorni
vetëm lubrifikant me bazë uji.
Hapeni paketimin me kujdes me
gishta. Keni kujdes, nëse keni
thonj të mprehtë dhe të paprerë.

Çfarë duhet të MENJANONI gjatë
përdorimit të prezervativëve:
■

■

Tek prezervativët nga lateks, kurrë
mos përdorni vaj bebash, vazelinë
apo ndonjë lubrifikant me bazë vaji
– Prezervativët nga lateks kështu
bëhen poroz dhe grisen lehtë.
Mos e hapni kurrë paketimin e
prezervativit me dhëmbë apo
me gërshërë. Kështu ju mund
ta prishni prezervativin.

■

Mos e mbështillni kurrë një
prezervativ, para se ta shtrini
mirë. Në maje të tij mund të
formohen zbrazëtira ajri.

Gjatë seksit
■

Përdorimi Korrekt i
prezervativëve
Kur duhet të vihet/vendoset

Kontrolloni nganjëherë se a është
prezervativi ende i vendosur në
vend të duhur. Gjatë seksit ju
mund ta mbani fort rrethin e
prezervativit në rrënjë të penisit,
për të mos rrëshqitur apo që
partneri të mos manipulojë.

Pas ejakulimit (derdhjes)

■

Penisi duhet të jetë plotësisht i
drejtë, para se të vihet prezervativi.

■

Nxirrni jashtë penisin para se
ai të bëhet prapë i butë.

■

Vendosni prezervativin
para depërtimit/futjes.

■

Mbani prezervativin fort në rreth
gjatë nxjerrjes së penisit që të
mos rrëshqet dhe të ju mbetet
juve në vaginë apo anus.

■

Kur penisi të nxjerret, ju mund
ta shkundni prezervativin dhe ta
hidhni në shportë mbeturinash
(mos e hidhni prezervativin në
WC – ai i bllokon gypat dhe
kanalin e ujërave të zeza).

■

Pastrojeni mirë dhe mos
leni mbeturina, sidomos në
vende kaluese të hapura.

Vendosja e prezervativit
■

■

■

Merrni majën e prezervativit
në mes të gishtit të madh dhe
atij tregues dhe sigurohuni që
ajri plotësisht të largohet.
Vendosni prezervativin mbi
majën e penisit dhe tërhiqeni
atë në trupin e penisit, përderisa
e mbani ende majën.
Sigurohuni që prezervativi
(kondomi) të jetë i shtrirë
deri në rrënjën e penisit.
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Përdorimi i sigurt
Më e sigurta është të mos
konsumohet fare droga. Por
nëse ju konsumoni drogën, ka
mundësi të zvogëlohen rreziqet.
Nëse ju apo shokët/shoqet
tuaja konsumoni drogë, atëherë
është me rëndësi të informoheni
mbi përdorimin e sigurt.
Gati të gjitha shtetet e Unionit Evropian
i ofrojnë përdoruesve të drogës
asistencë, duke mos gjykuar sjelljen
e tyre ose nxitur abstinencën. Gjatë
kësaj shpesh përdoruesit e drogës
kontaktohen në rrugë dhe furnizohen
me gjilpëra të pastra, me shiringa
dhe mjete të tjera. Ata po ashtu
marrin edhe ndihmë gjatë kërkimit të
vendstrehimit dhe furnizimit mjekësor si
dhe gjatë vendimit për tu nënshtruar një
trajtimi me substancë zëvendësuese.
Në disa vende gjithashtu ekzistojnë
dhoma për konsumimin e drogës, në të
cilat mund të kryhet injektimi i drogës
në mënyrë me rrezik më të ulët. Qëllimi
kryesor i këtyre institucioneve është
minimizimi i dëmeve dhe problemeve
shëndetësore gjatë konsumit të drogës.
Nëse ju konsumoni drogën, mendohuni
që ti kërkoni dhe kontaktoni institucione
të tilla të cilat janë në afërsinë tuaj, për
të marrë informacione dhe përkrahje.
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Konsumimi i drogës sjellë me vete
rreziqe të ndryshme varësisht nga
■

lloji i drogës,

■

mënyra e marrjes së drogës,

■

ambienti në të cilin
konsumohet droga

Marrja e drogës mund të ndryshoj
aftësinë tuaj për të marrë vendime,
duke përfshirë këtu edhe vendimin
për seks të sigurt. Disa lloje të
drogës si p.sh. amfetamina mund të
rrisin kërkesën seksuale. Në anën
tjetër, tek meshkujt, mund edhe të
ndikojnë në aftësinë erektive, e cila
vështirëson përdorimin e prezervativit.
Në këtë broshurë bëhet fjalë në lidhje
me atë se si mund të zvogëlohen
rreziqet e përdorimit të drogës
dhe llojeve të saj të ndryshme.
Më e rrezikshmja është
injektimi i drogës.

Injektimi i sigurt
1. Kujdesuni që instrumentet
tuaja të jenë të pastra
■

Përdorni vetëm gjilpëra
dhe injeksione sterile.

■

Përdorni lugën tuaj të pastër
dhe filtrin, si dhe ujin tuaj të
pastër (ujë nga shishja ose ujë i
valuar për së paku 5 minuta).

■

Asnjëherë mos përdorni instrumentet
tuaja së bashku me të tjerët.

2. Para injektimit
■

Pastroni duart!

■

Kërkoni një vend për shpim
(injektim).

■

Ndërroni vendin shpues, ngase
nëse ju gjithnjë përdorni venën
e njëjtë, ajo mund të kolaboj.

■

Pastroni vendin e shpimit
(injektimit) me pambuk alkooli
ose së paku me ujë dhe sapun.

pak që është e mundur indin.
Gjithnjë injektoni me rrjedhjen
e gjakut, në drejtim të gjakut.
■

Tërhiqeni pistonin pakëz mbrapa,
për të parë se a rrjedhë gjaku
në injeksion. Kështu ju mund të
vërtetoni se a është gjilpëra në venë.

■

Hapeni gomën/zorrën shtrënguese.

■

Injektojeni substancën
ngadalë në venë.

4. Pas injektimit
■

Kur ju e tërhiqeni gjilpërën nga
vena, shtypeni një pambuk të tharë
apo një pecetë të pastër (me asnjë
gisht, ngase gishtërinjtë e zhytur
ose pecetat e përdorura, mund të
bartin lehtësisht mikroorganizmat) në
vendet e shpimit (injektimit). Kështu
mund të evitohet derdhja e gjakut.

■

Pastaj të mos fërkohet vendi i
injektimit me një pambuk alkooli
(kjo pengon koagulimin e gjakut
dhe një gjakderdhje shpie deri
tek gjakderdhjet më të mëdha,
tek rreziku më i lartë i infektimit
dhe deri tek një proces më i
ngadalshëm i shërimit) dhe të
mos lëpihet (pështyma mund të
shkaktoj infeksione të rënda)

■

Kur ndalet gjaku, mund të jetë e
kuptueshme të përdoret një «krem
për vena» (Aloe Vera, Vitaminë E
apo të tjera), për të parandaluar
ënjtje dhe për të ndihmuar shërimin.

■

Dhe mos harroni: të ndrroni vendet
e injektimit poashtu edhe kohë pas
kohe ti jepni venës një pauzë, në
vend të injektimit, tymosni, thithni
ose marrjes në mënyrë orale.

3. Injektimi
■

Gjejeni një pozitë të rehatshme.
Rreziku është më i vogël nëse ju
injektoni në prezencën e shoqërisë
tuaj se sa vetëm (posaçërisht
në rastin e një mbi doze).

■

Përdorni një gomë/zorrë shtrënguese
për të lidhur (shtrënguar) venat.
Kjo e bënë më të lehtë gjetjen e
venës dhe kontribon në kufizimin e
dëmit, të cilin e shkakton gjilpëra.

■

Pastrojeni vendin e shpimit
(injektimit) me një pambuk alkooli.

■

Mbajeni injeksionin me anën e
mprehtë lartë me një kënd 45
shkallësh, për të lënduar sa më
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Parandalimi i një mbidoze
■

Është me rëndësi të jeni i sigurt se
cilën drogë ju saktësisht e injektoni.

■

Ju duhet të jeni në dijeni mbi forcën
e drogës tuaj. Testojeni substancën
tuaj. Nëse ju për një kohë nuk keni
konsumuar kurrfarë droge (këtu
llogariten edhe dy javë) ose keni
një shitës (dealer) të ri, atëherë
merrni vetëm një njësi të vogël.

■

Asnjëherë mos injektoni vetëm
ose në lokacione, në të cilat ju nuk
do të mund të gjendeni lehtë.

■

Informohuni se çfarë do të duhej
të ndërmerrej, nëse ndonjëri
merr (konsumon) një mbidozë.

Shenjat e një mbidoze
■

buzë dhe thonj të kaltër (blu)

■

kontaktimi shumë i reduktuar
menjëherë

■

personi merr frymë shumë ngadalë
apo fare nuk merr frymë far

Çfarë të bëhet në rast të një
mbidoze (nga Opioideni)?

Në shumicën e rasteve nuk mjafton
ndihma e parë. Është më se e
nevojshme të thirret menjëherë
mjeku emergjent. Ekipet e ndihmës
së shpejt munden shpesh që të
neutralizojnë mbidozimin me një
mjet të kundërt mjekësor.
Personi është me vetëdije
■

flisni me personin

■

mbajeni personin të zgjuar

Personi nuk ka vetëdije,
por merr frymë

Tentoni të mbani të zgjuar
personin duke:
■

e goditur lehtë në fytyrë

■

i shtypur në muskuj mbi klavikulë

■

i shtypur thonin tuaj të gishtit të
madh në një thua të gishtit

■

i derdhur ujë të ftohët në fytyrë

Personi mbetet pa vetëdije
dhe nuk merr frymë
■

Thirrni numrin e emërgjencës

■

Qëndroni pranë personit
të pavetëdijshëm

■

Jepjani ndihmën e parë, nëse
ju jeni të përgatitur për këtë.

Gati secili individ mund të mësoj të
jap ndihmën e parë gjatë gjendjes
së pavetëdijshme. Ju lutem ti
drejtoheni adresës në fund të këtij
udhërrëfyesi, për tu marrë vesh më
te mbi kurset e ndihmës së parë.
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Thithja nazale, gëlltitja,
tymosja apo inhalimi
Thithja nazale, gëlltitja, tymosja apo
inhalimi janë më të sigurt se injektimi,
por jo edhe pa ndonjë rrezik. Nëse ju
keni kryer njëherë konsumim me anë
të thithjes nazale, me anë të gëlltitjes,
tymosjes ose inhalimit, atëherë efekti
mund të paraqitet me një vonesë prej
një deri dy orësh dhe mund të jetë
më i fortë se sa ishte pritur nga ju.

Thithja nazale është më e
rrezikshme se sa tymosja, ngase
■

lehtësisht mund të ndodhë
që të thithni një mbidozë

■

ekziston rreziku i infektimit me
hepatitin B dhe C, si dhe me HIV-in,
përmes përdorimit të përbashkët të
fytëzave (kallameve), sepse mukoza
e hundës shumë lehtë rrjedhë gjak.

Këshillime për thithjen e sigurt nazale
■

Zbërtheni (shtypeni) kristalet dhe
pluhurin me anë të dy lugëve, sa
më imët që është e mundur. Kështu
mund të krijoni pluhur të imët, i cili
relativisht mirë mund të dozohet.

■

Mos përdorni asnjëherë kallam
ose fytëza bashkarisht me të
tjerët: ngase është e mundshme
që gjatë përdorimit të përbashkët,
përmes sasisë së vogël të
gjakut, që të barten gjithashtu
infeksione si HIV-i apo hepatiti.

■

Nuk rekomandohet përdorimi i
letrës së të hollave, ngase ato
përmbajnë mikroorganizma,
të cilat mund të mbarten.

Një shkallëzim për nga rrezikshmëria,
duke filluar nga mënyra e konsumimit
më të sigurt do të dukej si në vijim:

1. Asnjë konsumim të drogës
2. Gëlltitje
3. Tymosje
4. Inhalim
5. Thithje nazale (përmes hundës)
6. Injektim
Injektimi është mënyra më e
rrezikshme, ngase ekziston
probabiliteti që
■

të injektohet një mbidozë

■

me anë të përdorimit të përbashkët
të instrumenteve injektuese të
infektoheni me HIV-in, hepatitin
B dhe C apo sëmundje të tjera

■

të pësoni abscese dhe
dëmtime të venave

■

të pësoni një trombozë, sepsis
(helmim gjaku) ose një gangrenë
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Rreth hepatitit viral
Hepatit do të thotë infeksion
(pezmatim) i mëlçisë. Hepatitin mund
ta shkaktojnë viruse të ndryshme – të
quajtur A, B, C, D dhe E. Njohuritë
për hepatitin C, B dhe A janë të
rëndësishme për mbrojtjen e shëndetit
tuaj. Varësisht prej llojit të hepatitit,
sëmundja mund të kalojë në «akute»
apo «kronike». Një sëmundje akute
do të thotë se njeriu do të shërohet
shpejtë, shpeshherë brenda javëve
apo muajve. Në të kundërtën, një
sëmundje kronike zgjatë më gjatë,
eventualisht edhe për gjatë tërë jetës.
Simptomat mund të vijnë dhe shkojnë,
dhe disa mund të jenë të rënda dhe
bile të shkaktojnë edhe vdekje.

Hepatiti C
Bartja

Hepatiti C është më infektiv sesa
HIV-i dhe bartet përmes kontaktit të
gjakut, në veçanti përmes përdorimit të
përbashkët të instrumenteve injektuese.
Mjaftojnë sasi të vogla, të padukshme,
për të shkaktuar një infeksion.
Një infektim mund të pasoj edhe
gjatë bërjes së një tatuazhi apo
pirsingu (nëse instrumentet nuk janë
sterile), përmes transfuzioneve të
pakontrolluara si dhe gjatë shtatëzanisë
dhe lindjes nga nëna tek fëmiu.
Një transmetim përmes kontaktit
seksual është i rrallë, por i mundshëm,
nëse gjatë aktit vie deri tek gjakderdhja.
Përafërsisht ¾ e njerëzve të cilët
janë të infektuar, marrin një hepatit
kronik C, pjesa tjetër e kalojnë
virusin në mënyrë të natyrshme.
■
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Nuk ka vaksinë kundër hepatitit C.

Prevencioni
■

Mos përdorni së bashku instrumente
injektuese, pambuk, filtër ose
gomë/zorrë shtrënguese.

■

Nëse bëni tatuazh ose pirsing,
sigurohuni që instrumentet
të përdoren vetëm një herë
ose të sterilizohen në mënyrë
adekuate (profesionale).

■

Nëse keni të bëni me njolla gjaku,
përdorni gjithmonë dorëza mbrojtëse
dhe pastroni ato me zbardhues.

Diagnoza
■

Një test për antitrupa në gjak mund
të tregoj se a keni qenë ndonjëherë
i nënshtruar ndaj virusit hepatit C.

■

Nëse ai (testi) rezulton pozitiv
(d.m.th. se ju dikur në të kaluarën
keni qenë i prekur nga virusi),
atëherë duhet të kryhet edhe
një test i dytë i gjakut – i quajtur
testi PCR (= reaksioni zinxhiror
polimerazë), për të konstatuar
nëse trupi juaj e ka eliminuar
virusin ose nëse ju keni një
infeksion kronik të hepatitit C.

■

Vetëm atëherë kur ju e keni
hepatitin kronik C, ju nevojiten
kontrollime të rregullta dhe
eventualisht një trajtim mjekësor.

Secili individ, i cili ndonjëherë ka
injektuar drogë, ka bërë një tatuazh
ose ka pranuar një transfuzion
gjaku, para se të kontrollohej gjaku i
konservuar në vendin e tij (shumicën
e rasteve para vitit 1990), duhej
që ta bëjë testin për hepatit.

Simptomat

Shpesh siç duket me vite të tëra
nuk paraqiten simptome gjatë një
hepatiti kronik C, prandaj edhe
shumë njerëz nuk vërejnë fare se
janë të infektuar. Nëse paraqiten
simptomat, ato shpesh janë të
papërcaktueshme ose ato simptome
paraqiten, dhe më vonë largohen.
Disa njerëz ndihen në një mënyrë
jashtëzakonisht të lodhur dhe jo rehat.
Shumë individ marrin vetëm një
pezmatim të lehtë të mëlçisë, i cili
më kurrë nuk avancon mëtutje. Në
disa raste kemi edhe një dëmtim të
mëlçisë, e cila 20 ose 30 vite pas
infektimit mund të shpie deri tek
një cerozë apo deri tek kanceri.
Trajtimi

Aktualisht një infeksion me virusin
hepatit C (HCV) mund të përballohet
me trajtim antiviral, i cili në 50–80 %
të rasteve mund ta kurojë sëmundjen,
varësisht nga lloji (tipi) i virusit.
Trajtimi nuk është i rekomandueshëm
për secilin. Disa njerëzve i nevojitet
vetëm kontrollimi i rregullt, për të
vërtetuar se nëse është prezent
një dëmtim i mëlçisë ose nëse ky
(dëmtim) avancon mëtej. Trajtimi
aktual i disponueshëm antiviral zgjatë
6–12 muaj dhe mund të ketë efekte
anësore vështirë të tolerueshme. Por
mjekimi (kurimi) nga infeksioni pengon
dëmtimin e mëtejmë të mëlçisë.
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Hepatiti B
Bartja

Hepatiti B po ashtu është më infektiv
se sa HIV-i dhe transmetohet (bartet)
me anë të kontaktit me lëngje
trupore (si p.sh. gjaku, sperma, lëngu
vaginal dhe pështyma). Po ashtu
edhe kontakti me fekale mund të
shkakton një infeksion. Shumica e
infektimeve me hepatitin B në Evropë
shkaktohen si pasojë e kontaktit
seksual, në veçanti gjatë seksit anal
dhe përmes përdorimit të përbashkët
të instrumenteve të kontaminuar
për injektim. Virusi gjithashtu mund
të transmetohet (bartet) me anë të
përdorimit të përbashkët të furçave/
brushave për pastrimin e dhëmbëve,
përmes tatuazhit dhe pirsingut në
trup, të cilat kryhen me instrumente
të pasterilizuara. Në vendet në zhvillim
bartja gjithashtu ndodhë nga nëna tek
fëmiu, gjatë shtatzënisë, por shpesh
edhe gjatë lindjes. Para disa gjeneratave
hepatiti B gjithashtu ka qenë i përhapur
në pjesë të Evropës, në veçanti në jug.
■

Ekziston një vaksinë, e cila
mbron nga hepatiti B.

■

Secili duhet të vaksinohet kundër
hepatitit B. Shumë shtete aplikojnë
me programe vaksinimi për të
porsalindurit dhe fëmijët.

■

Pyeteni mjeku tuaj ose
shërbimin publik shëndetësor
rreth testit dhe vaksinimit.

Preventiva
■

Vaksinohuni kundër hepatitit

■

Mos i ndani me të tjerët
instrumentet tuaja të drogës.

■

Praktikoni seks të sigurt: përdorni
prezervativ për seks anal dhe vaginal

■

Nëse bëni tatuazh ose pirsing,
sigurohuni që instrumentet
të përdoren vetëm një herë
ose të sterilizohen në mënyrë
korrekte (profesionale).

Diagnoza

Analiza të ndryshme të gjakut tregojnë,
nëse ju keni qenë ndonjëherë i prekur
nga shkaktari i hepatitit B dhe nëse
ju jeni i sëmur kronik ose nëse keni
përfituar përmes vaksinës ose përmes
përballimit të infeksionit imunitetin.
Simptomat & trajtimi

Simptomat paraqiten në mes muajit të
1 dhe të 6 pas infektimit. Simptomat
e përgjithshme i ngjajnë atyre të një
gripi si: plogështi, dhembje, ethe
me temperaturë dhe/ose humbje
oreksi. Në raste të rralla ankesat
mund të paraqiten të forta.
Hepatiti B mund të shkaktoj një
sëmundje akute dhe kronike. Shumicës
së të rriturve me hepatitin akut B nuk
u duhet trajtimi mjekësor, sepse nuk
shkaktohen dëme afatgjate të mëlçisë.
Mund të ndodhë që ju të ndjeni vetën
jashtëzakonisht të lodhur dhe ju duhet
shumë pushim, dhe çlodhuni tek e
fundit se do të jeni prapë shëndosh.
Njerëzit me hepatit kronik B
mund të ndihmohen me anë të
një trajtimi mjekësor. Ata duhen
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që të kontrollohen rregullisht nga
një specialist, për të sqaruar se a
është e dëmtuar mëlçia e tyre, dhe
se a duhen ata që të trajtohen.

të Jashtme ose nga një qendër për
mjekësinë turistike, mbi rreziqet
shëndetësore në vendin e destinuar.
Diagnoza

Trajtimi ka për objektivë të pengoj
shumëzimin e virusit dhe përmes
kësaj të parandaloj dëmtimet më
të mëdha të shkaktuara të mëlçisë.
Disa medikamente të HIV-it
munden gjithashtu të përdoren
edhe kundër virusit hepatiti B.

Hepatiti A
Bartja

Virusi i hepatitit A transmetohet
përmes ujit të ndotur, përmes mjeteve
ushqimore, përmes kontaktit me fekale
gjatë higjienës së mangët ose gjatë
seksit, Hepatiti A shpesh shfaqet në
shtetet e nxehta të Afrikës, Azisë,
Amerikës Latine, të Lindjes së afërt si
dhe të Evropës së jugut dhe lindjes.
■

Ekziston një vaksinë kundër
hepatitit A.

Preventiva

Vaksinohuni kundër hepatitit
A. Kërkoni nga mjeku juaj ose
shërbimi për shëndetësi publike
një test dhe një vaksinë.
Higjiena trupore, larja e rregullt e
duarve dhe higjiena gjatë përdorimit
të mjeteve ushqimore e zvogëlojnë
rrezikun infektiv. Mënjanoni kontaktin
me fekale dhe përdorni prezervativë për
seks anal. Njoftohuni para udhëtimeve
mbi rreziqet nga Ministria e Punëve

Për të kontrolluar se a keni qenë të
prekur nga hepatiti A dhe nëse ju
përmes kësaj ose përmes vaksinimit
jeni imun, kryhet një analizë e gjakut.
Simptomat & trajtimi

Simptomat paraqiten 2–6 javë pas
infektimit. Simptomat e përgjithshme
i ngjajnë atyre të infeksionit nga
hepatiti B. Disa njerëz sëmuren lehtë
dhe ndoshta nuk vërejnë fare se ata
janë të infektuar – por ata munden që
prapë të bartin virusin tek njerëzit tjerë.
Pak njerëz sëmuren me të vërtet dhe
duhen të trajtohen në një spital. Veç
kësaj mund të paraqiten mundime,
të vjellura, dhimbje të lukthit dhe/
ose diarre. Këto simptome mund të
zgjasin deri në një javë ose më gjatë.
Pastaj ajo mund të shkaktoj verdhëzën.
Kjo mund të konstatohet lehtësisht,
ngase pjesa e bardhë e syrit merr
ngjyrë të verdhë. Në rastet e rënda
edhe lëkura mund të merr ngjyrë të
verdhë, urina bëhet më e errët dhe
jashtëqitja me ngjyrë të qelë. Nëse
shfaqet verdhëza ju duhet menjëherë
ti drejtoheni mjekut. Si tek shumica
e sëmundjeve virale nuk ekziston një
trajtim i veçantë, por medikamentet
munden ti zbusin simpotomet. Shumë
të sëmurë ndihen të lodhur, atyre u
nevojitet më tepër qetësi se zakonisht
dhe duhen që të ushqehen sa më
shëndetshëm që është e mundur.
Duhet që të mënjanohet alkooli.
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Rreth tuberkulozës (TB)
Tuberkuloza (TB) është ngjitëse dhe
mund të transferohet me anë të ajrit.
Në rastet më të shumta personat e
prekur janë të moshës së rritur në
vitet e tyre më vitale. Sëmundja është
e ndërlidhur me varfërinë, sepse
shumica e sëmundjeve paraqitet
në vendet zhvillimore. TB është
shkaktari më i shpeshtë i vdekjes së
pacientëve me HIV. Në disa vende
me pjesë të lartë të të sëmurëve me
HIV, janë testuar deri 80% e njerëzve
me TB pozitiv që kalojnë në HIV.  
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Shkaku: një bakterie me emrin
Mycobacterium tuberculosis
shkakton TB-në. Mund të shfaqet
në çdo pjesë të trupit, më së
shpeshti i prek mushkëritë.

Ka dallime në mes tuberkulozes
aktive dhe inaktive. TB aktive do të
thotë se bakteri është aktiv në trupë
dhe se sistemi i imunitetit nuk është
në gjendje të luftojë sëmundjen e
shkaktuar nga ky bakter. Njerëzit me
një TB aktive munden të bartin më
tutje bakterin gjatë kontaktit të afërt
me të tjerët. Po ashtu mundet që
njeriu të infektohet me një TB, e cila
nuk është aktive në trup. Kjo formë
e TB-së quhet si tuberkuloza latente.
Njerëzit me TB latente nuk e ndjejnë
vetën të sëmurë, nuk kanë simptome
dhe nuk mund ta bartin sëmundjen
tek të tjerët. Personat, të cilët janë të
infektuar me HIV dhe TB latente, në
krahasim me personat, të cilët janë
HIV negativ, kanë një rrezikshmëri deri
800 herë më të lartë që të zhvillojnë
një TB aktive dhe infektuese.

Simptomat: Lloji i simptomave varët

nga vendi në trup, në të cilin gjenden
bakteret. Shpesh TB-ja zhvillohet në
mushkëri dhe shkakton dhimbje në
gjoks si dhe një kollitje të fortë, e
cila zgjat më shumë se dy javë dhe
gjatë së cilës mund të paraqiten edhe
kolla me gjak dhe sekret. Simptomat
përfshijnë plogështinë ose lodhjen,
humbjen e peshës, humbjen e oreksit,
ethe, temperaturë dhe djersitje
gjatë natës. Një infektim i organeve
përveç mushkërive, shkakton një
spektër të gjerë simptomash.
Diagnoza dhe trajtimi: Për ta eliminuar

bakterin përdoren antibiotik. Për shkak
se bakteret janë bërë rezistuese
ndaj disa antibiotikëve, mundet që
trajtimi efektiv i TB-ës të jetë në disa
raste më i vështirë dhe të zgjasë një
kohë (përafërsisht 6 deri 24 muaj).
Preventiva: Për të penguar zgjerimin
e TB, është me rëndësi që të
identifikohen njerëzit me TB dhe
kontaktet e tyre, ata të trajtohen
dhe fëmijët të vaksinohen. Nuk ka
substancë vaksine efektive për të
rriturit. Nëse ju besoni se keni pas
kontakt me TB, atëherë testohuni nga
mjeku ose nga shërbimi mjekësor.
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Mbi infeksionet e transmetueshme
seksualisht
Infeksionet e transmetueshme
seksualisht (STI) barten kryesisht
përmes kontakteve seksuale. Ato
mund të shkaktojnë pezmatime,
probleme lëkurore dhe disa herë edhe
të shkaktojnë sëmundje më të rënda.
Infeksionet e transmetueshme
seksualisht munden që të rrisin
transmetushmërinë e HIV-it, ngase ato
dëmtojnë lëkurën dhe mukozën si dhe
numrin e qelizave të sistemit imunitar,
të prekshme për një infektim nga
HIV-i, po ashtu edhe e rrisin ngarkesën
virale tek njerëzit me HIV pozitiv.
Në shumicën e rasteve nuk ka
simptome të dukshme. Por, nëse ato
mbeten të patrajtuara, infeksionet e
transmetueshme seksualisht munden
që të shkaktojnë probleme afatgjate
si p.sh. jofrytëshmerinë. Shumica
mund të shërohet lehtë me antibiotik.
Seksi i sigurt (përdorimi i prezervativit)
mund t’ju mbrojë kundër gati çdo
infeksioni të transmetueshëm
seksualisht, por jo ndaj të gjithave.
Nëse ju jeni seksualisht aktiv,
kontrollohuni rregullisht në lidhje
me STI tek mjeku juaj ose tek
një klinikë publike (ku ju mund
të mbeteni edhe anonim).
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Klamidet
Infeksioni me klamide është infeksioni
më i zgjeruar i transmetueshëm
seksualisht dhe i prek kryesisht
rinjtë. Edhe pse shpesh nuk
shfaq simptome, ajo mund të
shpie deri tek pafrytëshmëria.
Shkaku: Bakteriet
Simptomat: Shumë meshkuj dhe

femra nuk kanë farë simptome.   
Disa femra kanë një ose më
tepër nga simptomat vijuese:
■ rrjedhje e shtuar dhe jo e
zakonshme e sekrecionit vaginal
■ dhimbje gjatë urinimit
■ gjakderdhje e pa
zakonshme pas seksit
■ dhimbje gjatë seksit
■ dhimbje në brez
Disa meshkuj kanë:
dhimbje gjatë urinimit

■

Diagnoza dhe trajtimi

Një infektim me klamide
diagnostifikohet lehtësisht përmes
marrjes së një mostre urine ose
përmes një prove (kulturë) dhe,
është lehtësisht e kurueshme gjatë
trajtimit me antibiotik. Kohëzgjatja
e marrjes së antibiotikëve duhet
të përmbahet saktësisht.

Triperi

Ethet (herpesi) gjenital

Gjithashtu edhe triperi është një
infeksion i shpeshtë i transferueshëm
seksualisht. Nëse nuk trajtohet, mund
të shpie deri tek jofrytëshmëria.

Ethet (herpesi) gjenital është një
infeksion përgjithësisht i zgjeruar
dhe nuk mund të shërohet. Ai ngjan
me ethet (herpesin) i cili paraqitet
me flluska të buzëve në gojë.

Shkaku: Bakteriet
Shkaku: Virusi
Simptomat
■

■

Shumë meshkujve u paraqiten në
kanalin për urinim një sekret, dhe
dhimbje ose djegie gjatë urinimit.
Shumë femra nuk kanë
asnjë simptomë. Disa grave
u paraqiten njëra ose disa
nga simptomet vijuese:

■

Sekret i shtuar i verdhë dhe/
ose i gjelbër vaginal

■

Dhimbje gjatë urinimit

■

Dhimbje në brez

Simptomat
■

Flluska të vogla me dhimbje
dhe kruarje në vaginë, penis,
anus ose gojë

■

Djegie gjatë urinimit

■

Gjëndra limfatike të ënjtura,
me krurje dhe ndonjëherë
edhe me dhimbje

Simptomat largohen brenda dy
ose tri javëve, por mund që të
paraqiten prapë më vonë.

Diagnoza dhe trajtimi

Diagnoza dhe trajtimi

Triperi mund të konstatohet
lehtësisht përmes një analize
të urinës ose përmes një prove
(kulturë bakteriale) dhe të shërohet
me trajtim me antibiotik.

Infeksioni me ethe (herpes) diagnozohet
lehtësisht, kur flluskat janë të dukshme,
përmes marrjes së një prove ose
një kulture të indit gjatë një kontrolli
mjekësor. Tani për tani nuk ka ndonjë
kurim për herpesin, por mjeku mund
të udhëzoj një trajtim, për ti zbutur
simptomat gjatë shpërthimit të etheve.
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Sifilizi
Sifilizi ka qenë një infeksion
përgjithësisht i zgjeruar dhe i
transmetueshëm seksualisht, para se
të ishin të disponueshme antibiotikët
përgjegjës për shërim. Në kohërat
e fundit sifilizi prapë shfaqet tek
meshkujt, të cilët kryejnë seks
me meshkuj. Infeksioni i patrajtuar
mund të ketë pasoja të rënda, ndër
të tjerat mund të shpie edhe deri
tek vdekja. Sifilizi mund që gjatë
shtatëzanisë të bartet nga nëna tek
fëmiu, dhe mund të shpie deri tek
abortimi dhe tek lindja me defekte.
Shkaku: Bakteriet
Simptomat
Stadiumi i parë (dy deri

dymbëdhjetë javë pas infektimit)
■ Një ose disa të ithatë të fortë dhe
me dhimbje, me një madhësi të
përafërt me një diametër prej një
centimetri në penis, vaginë, gojë apo
anus. Nganjëherë janë të vështirë
për tu zbuluar, ngase paraqitet në
brendinë e vaginës ose anusit.
■

Enjëjta e nyjeve limfatike
në fyt dhe në gilëz.

Stadiumi i dytë (nga java
dymbëdhjetë pas infektimit)
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■

Reaksion në lëkurën e gjithë
trupit, në veçanti në sipërfaqen e
brendshme të duarve dhe këmbëve

■

Simptome të ngjashme me ato të
gripit, kokëdhimbje, dhimbje të fytit,
lodhje dhe temperaturë

■

Rënie të flokëve, shfaqje e
vendeve pa flokë në kokë

Këto simptome mund të shfaqen
dhe të largohen nëpër shumë vite.
Stadiumi i tretë (disa vite pas

infektimit)
■

Sëmundja e patrajtuar tek
përafërsisht 30% të rasteve
shpërndahet më tutje në këtë
stadium

■

Mund të preken zemra, enët e
gjakut si dhe palca kurrizore dhe
truri, të cilat shpien tek komplikimet
e rënda dhe hendikepime, por
edhe deri tek vdekja.

Diagnoza dhe trajtimi

Infeksioni me sifiliz diagnostifikohet
përmes një analize të gjakut gjatë
kontrollit mjekësor. Mund të kalojnë deri
tre muaj deri sa të dëshmohet infektimi
në test. Për rezultatin e analizës duhet
një javë. Sifilizi mund të trajtohet mirë
me antibiotikë, të cilët jepen në formën
e injeksioneve. Por kontrollimet e
rregullat mjekësore janë të nevojshme,
për tu siguruar se infeksioni është
zhdukur komplet. Kryeni gjithnjë
trajtimin deri në fund dhe shkoni deri
në kontrollimin e fundit mjekësor.

Lythët gjenital
Shkaku: Virusi
Simptomat: Simptomat paraqiten
brenda disa javëve ose deri tetë
muaj pas infektimit
■

Lyth në vaginë, penis dhe anus. Ato
nuk shkaktojnë dhimbje, por ndoshta
kruarje. Lythët në vaginë, në mitër
ose në kanalin anal, në shumicën
e rasteve janë asimptomatik (pa
simptome). Lythët gjenitale tek
meshkujt dhe femrat, mund të
shfaqen gjithashtu në fytyrë, në gojë
dhe në hapësirën e fytit dhe laringut.

Disa trungje të virusit human papillom
(HPV) vihen në lidhje me zhvillimin e
kancerit në mitër dhe në kanalin anal.

lythët gjenital. Shtetet e ndryshme
disponojnë programe të ndryshme
vaksinore kundër HPV. Për informata
të mëtejme, drejtohuni mjekut
tuaj ose shërbimit shëndetësor.
Prezervativët mund të reduktojnë
rrezikun e një infektimi gjatë
kontaktit seksual.

Trikomoniazia
Shkaku: Parazitët (organizma
njëqelizor), të cilët sulmojnë
vaginën, penisin dhe fishkëzën
Simptomat
■

Femrat mund të kenë një vaginë të
qelur varrë dhe me krurje, dhe po
ashtu sekret të verdhë-gjelbër, në
formë shkume dhe me kundërmim.

■

Meshkujt shpesh nuk kanë asnjë
simptomë, mund të pësojnë një
pezmatim të lafshës së penisit
dhe dalje të sekretit nga penisi.

■

Tek meshkujt dhe femrat mund të
shfaqen dhimbje gjatë urinimit.

■

Ndonjëherë nuk shfaqen
kurrfarë simptome.

Diagnoza dhe trajtimi

Lythet e dukshme gjenitale mund
të diagnostifikohen lehtë gjatë një
kontrollimi mjekësor ose përmes një
prove (testi) PAP. Mjeku mund të
trajtoj përmes një zgjidhje ashtu që
ta zvogëloj dhe zhdukë, ose mund
ta ngrijë, djegë ose operon lythin.
Më rëndësi është trajtimi i hershëm,
sepse në të kundërtën lythët mund të
shpërndahen. Sa më tepër ju pritni, aq
më shumë lythe formohen dhe aq më
tepër zgjatë trajtimi. Lythët munden po
ashtu që të shfaqen përsëri më vonë,
dhe ju duhet që rregullisht të shikoni
se mos ato janë paraqitur prapë.  
Preventiva

Bisedoni me mjekun tuaj mbi në
vaksinë kundër virusit human papillom.
Vaksinimi zvogëlon rrezikun e një
sëmundje të kancerit, e cila rrjedh nga

Diagnoza dhe trajtimi

Një infeksion me trihomoniazi mund
të diagnostifikohet lehtësisht gjatë
një kontrollimi preventiv përmes
një prove testuese dhe mundet të
shërohet edhe me anë të një doze
të vetme antibiotiku. Është me
rëndësi që ti rrespektoni udhëzimet
e mjekut. Në ditën e trajtimit
mjekësor nuk guxoni të pini alkool.

29

Mbrojtja nga shtatzënia dhe shtatzënia
ndërmerret një abortim, normalisht
vetëm deri në javën e 12 të shtatzënisë.
Nëse ju jeni shtatzënë dhe vendosni
për një abortim, interesohuni për të
drejtat tuaja tek organizatat, të cilat janë
të dhëna në fund të këtij udhërrëfyesi.
Shtatzënia e dëshiruar

Mbrojeni veten dhe fëmijën tuaj.

Nëse ju nuk keni përdorë mjete
mbrojtëse apo prezervativ, por dëshironi
ta shmangeni një shtatzëni, atëherë
duhet shpejtë të ndërmerrni diçka.
Ju mund të merrni deri në 72 orë
pas seksit një mbrojtje urgjente (e
ashtuquajtur «pilulë pasuese»), e cila
e zvogëlon rrezikun për të mbetur
shtatzënë. Mbrojtjen urgjente prej
shtatzënisë mund ta merrni në një
Ent këshillimi për planifikim familjar,
apo në një sherbim shëndëtsor.
Shtatzënia e padëshiruar

Nëse cikli juaj menstrual vonohen,
atëherë bëni një test të shtatzënisë. Ju
mund ta bleni një test të shtatzënisë në
barnatore, apo të shkoni tek mjeku ose
tek shërbimi shëndetësor për planifikim
familjar. Nëse ju nuk dëshironi të keni
fëmije, është me rëndësi të dihet sa
me shpejtë të jete e mundur, se a jeni
shtatzënë apo jo. Në shumë vende
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Nëse ju jeni shtatzëne dhe dëshironi
ta mbani fëmijën tuaj, në kapitullin e
adresave të këtij udhërrëfyesi mund
të gjeni adresat e Instuticioneve
dhe të dini se çfarë të drejta ju
gëzoni për kujdesin shëndetësor
gjatë shtatzënisë dhe lindjes,
gjithashtu edhe çfarë të drejta gëzoni
pas lindjes ju dhe femija juaj.
Ju e keni në dorë!

Është me rëndësi të zgjidhet një
metodë efektive për mbrojtje nga
shtatzënia, nëse ju dëshironi ta
shmangni shtatzëninë, apo dëshironi
një fëmijë në një kohë të mëvonshme.
Përdorni në çdo rast prezervativ,
për ta mbrojtur veten nga HIV dhe
infeksione të tjera bartëse seksuale.
Bisedoni për mundësitë e juaja
për mbrojtje nga shtatzania me
mjekun tuaj, apo në një institucion
për planifikim familjar.

Kujdesuni për veten!
Përdorni gjithmonë një prezervativ
■

.

Përdorimi i prezervativëve dhe
lubrifikantëve me bazë uji, ju
mbron juve nga HIV-i, hepatiti B
dhe C, dhe infeksione të tjera të
transmetueshme seksualisht, dhe
gjithashtu ju mbron nga shtatzënia.

Përdorni gjithmonë një gjilpërë
dhe shiring të ri
■

Nëse ju secilën herë përdorni
gjilpëre dhe shiringë të re dhe
sterile, dhe kurrë nuk i përdorni
mjetet bashkërisht me një
person tjetër, e mbroni veten
nga HIV dhe hepatiti B dhe C.

Kujdesuni për trupin tuaj
■

Testohuni për HIV, hepatit B dhe
C. Vaksinohuni kundër hepatitit B.

■

Kontrollohuni rregullisht
edhe atëherë kur nuk keni
simptoma, për infeksionet të
transmetueshme seksualisht.

■

Gjithmonë merreni deri
në fund trajtimin përkatës
të dhënë nga mjeku.

■

Kërkoni një profilaks pas
ekspozicionit (PEP) nëse keni
pasur seks të pambrojtur, nëse
keni përdorë gjilpërë ose shiringë
bashkarisht me ndonjë tjetër, ose
nëse juve ju është grisur prezervativi.

Ne shpresojmë, se leximi i kësaj
broshure ju ka shërbyer si ndihmë.
Njohuritë rreth seksit të sigurt, dhe
mbrojtjes së sigurt, mund të shpëtojnë
jetë. Dhe tani që ju i njihni faktet
dhe dini se si ju dhe komunitetit
mund të mbroheni, jeni gjithashtu në
gjendje ti informoni edhe të tjerët.
Le të bisedojmë rreth HIV-it:
në gjuhën tonë
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Informacione të tjera
Interneti ju ofron shumë
informacione për të gjitha temat e
mundshme, ndër të tjera edhe HIV
dhe AIDS, hepatiti, infeksione të
transmetueshme seksualisht (STI),
tuberkulozi (TB), mbrojtje e sigurt,
seks i sigurt dhe seksualiteti. Në
këtë mënyrë ju mund të merrni
shumë informacione të dobishme.

■

■

Megjithatë, informacionet nga internet
apo fletushka, ose nga librat nuk mund
të zëvendësojë një këshillë mjekësore
personale. Vetëm një profesionist
mjekësor mund t'ju këshillojë në
mënyrë mjekësore, pasi ai / ajo ju ka
kontrolluar dhe njohur juve personalisht.
Nuk është gjithmonë e lehtë të
paragjykohen informacionet në
kuadër të kualitetit dhe saktësisë së
tyre. Disa nuk rrjedhin nga burime
shkencore dhe mund të jenë të
gabuara apo keqorientuese.
Këshillat vijuese bazohen në të
ashtuquajturën «HONcode», një
udhëzues «Health On the Net
Fundation» rreth kritereve etike
dhe kualitative, për informim rreth
shëndetësisë dhe mjekësisë në internet:

■

■

■

■

.
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Uebfaqet, të cilat publikohen nga
shërbimet publike shëndetësore
ose nga institucionet e përkrahura
publikisht dhe të pranuara (spitale
shtetërore, universitete, organizata
joqeveritare) përmbajnë në shumicën
e rasteve informacione praktike dhe
të besueshme.
Shikoni në faqet (uebfaqet) e
ofruesve, të cilat përfaqësojnë me
parë interesin dhe qëllimin tuaj.
Mendohuni se sa i përfaqësojnë
këto informacione të publikuara
pikëpamjet komerciale, ideologjike,
politike, religjioze dhe kulturore
të ofertuesit dhe gjithashtu me
anë të kësaj të kenë ndikim mbi
informacionet e publikuara.
Kërkoni nga shërbimi mjekësor apo
nga institucionet në vend, të cilat
punojnë në repartin për HIV/AIDS,
një listë të uebfaqeve të besueshme
dhe relevante.
Nëse keni mëdyshje, vizitoni disa
uebfaqe për të arritur deri te një
këndvështrim i barazpeshuar dhe për
të verifikuar informacionet.
Vërtetoni burimin nga i cili rrjedhin
informacionet mbi shëndetin: Kush e
ka përpiluar atë? A është ky person
i kualifikuar të jap këtë informacion?
Nëse ky person nuk është i kësaj
dege, a e ka dhënë burimin e
informatave të tij?
Verifikoni edhe burimin e të dhënave
të uebfaqeve.

■

■

■

■

Verifikoni deklarimin e mbrojtjes
së të dhënave të uebfaqeve, prej
të cilave tregohet se cila prej të
dhënave tuaja personale është ruajtur
dhe për çfarë qëllimi.
Shumë uebfaqe janë të certifikuara
nga organizata të besueshme si
«Fondacioni më i besueshëm Health
On the Net» (= Fondacioni për
Shëndetësi në internet). Certifikata
do të thotë se uebfaqja është e
hapur dhe ka të bëje me delegim,
autoritet të autorit, konfidencialitet,
financim dhe se është në hap
me kohën deri më sot, e drejtë
në trajtimin e reklamave, dhe se
kufizohet qartë nga përmbajtja
editoriale e faqes. Klikoni mbi ikonën
e certifikatës për të verifikuar se
certifikimi është ende i vlefshëm.
Ju mund ta konfirmoni statusin e
certifikimit të një uebfaqe, në të
cilën ju mund ta përdorni menynë
funksionale «HONcode», të cilën
mund ta shkarkoni këtu: http://www.
hon.ch/HONcode/Plugin/Plugins.html
Nëse prapë se prapë keni pak
mëdyshje, kontaktoni me një punëtor
mejekësor.

Në të gjithë Evropën:
HIV Clearinghouse

Internet: www.aidsactioneurope.org
Correlation II Network
Stadhouderskade 159
1074BC Amsterdam
The Netherlands
Tel.: + 31 20 6721192
Fax.: + 31 20 6719694
Internet: www.correlation-net.org
TAMPEP International Foundation

Obiplein 4
1094 RB Amsterdam
Tel: + 31 20 6926912
Fax: + 31 20 6080083
Internet: www.tampep.eu
E-mail: info@tampep.eu

Në shtetin tuaj:

33

Shënime
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Rreth botuesit
Ramazan Salman, sociolog i diplomuar dhe ekspert shëndetësor, ka lindur në vitin 1960 në
Stamboll, dhe në vitin 1966 erdhi në Gjermani si një djalë i një familje turke e emigrantëve
punëtorë (gastarbeiter). Qëllimi i tij kryesor ka qenë gjithmonë të gjej një zgjidhje për problemet
shëndetësore të emigrantëve. Ai e ka themeluar qendrën Ethno-Medizinische e. V. (EMZ), të
cilën ai ende e udhëheq, dhe ku aty ai ka zhvilluar modelin për mediatorë transkulturor, i cili
vjen në përdorim edhe me Mobility Projekt.
Ai është anëtar i komisionit për integrim në parlamentin e Saksonisë së Ulët dhe ishte i ftuar si
një ekspert në mbledhjen për integrim të Qeverisë Federale, është anëtar i këshillit evropian të
«Committee of Experts on Mobility, Migration and Access to Health Care», të forumit World
Economic dhe të European Scietific and Technical Network on Health, Migration and People
Living in Peverty (ENHMP).
Ramazan Salman ka marrë shumë çmime dhe dekorata publike, duke përfshirë edhe çmimin
për «Sipërmarrësi Social Enterpreneur of the Year» nga Fondacioni Schwab në vitin 2008 dhe
Kryqi i Meritës Federale Gjermane në vitin 2009.
Ai gjithashtu punon si lektor në Universitetet si Hannover, St. Gallen, Cyrih, Rennes, Pécs dhe
Heidelberg. Ai ka shkruar shtatë libra mbi integrimin politikën e imigracionit dhe promovimin
e shëndetit për emigrantët.
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Mospranimi
«Ky udhërrëfyes reflekton vetëm opinionin e autorëve. Komisioni Evropian nuk pranon asnjë
përgjegjësi për përdorimin e informatave të ofruara.»
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E mbështetur nga Unioni Evropian sipas programit aksion të
komunitetit në fushën e shëndetit publik 2003–2008.

