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ABSTRAKTI

Në këtë punim trajtohen karakteristikat themelore të sëmundjes së gripit në rastet kur ajo mund të
shkaktojë epidemi apo pandemi të gripit. Gjatë ndërtimit të strukturës së punimit janë trajtuar
elementet dhe karakteristikat themelore të cilat vendin mund ta dërgojnë në epidemi gripore. Gripi
i zakonshëm është një sëmundje virale, kryesisht i përhapur gjatë stinës së dimrit megjithëse kohët
e fundit për shkak të ndryshimeve klimatike të planetit tonë dhe ndryshimit të menjëhershëm të
temperaturave shfaqet edhe në stinët e tjera. Variacioni antigjenik i gripit i kombinuar me një
përhapje të shpejtë një periudhë inkubacioni të shkurtër dhe një përhapje të kufizuar të vaksinës
në shumë vende, vështirëson përpjekjet për të ndaluar gripin. Përdorimi i vaksinave të gripit është
rruga më efektive për parandalimin e sëmundjes. Duhet theksuar se me kujdes është shqyrtuar edhe
literatura primare dhe dytësore e cila ka trajtuar elementet dhe karakteristikat epidemiologjike,
prevalencën, simptomet e infeksioneve, masat parandaluese dhe kujdesin infermieror në
përgjithësi. Punimi me titull “Karakteristikat epidemiologjike të gripit dhe kujdesi infermieror”
është një material i bazuar në literaturë shkencore-mjekësore të siguruar nga Universiteti i
Mjekësisë në Gjakovë si dhe burime shtesë nga materiale të ndryshme të po të njejtës fushë.
Tema: Karakteristikat epidemiologjike të gripit dhe kujdesi infermieror
Mentori: Prof.Ass.Dr.Haxhi Kamberi
Punimi ka 37 faqe
Fjalët kyçe: infeksioni, viruset, simptomat, epidemiologjia, trajtimi, parandalimi.
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Metodologjia
Rishikimi në hollësi i literaturës mjekësore ka qenë burimi kryesorë në të cilin është realizuar
punimi me titull “Karakteristikat epidemiologjike të gripit dhe kujdesi infermieror”. Literatura
mjekësore eshte siguruar nga bibloteka e Universitetit të Gjakovës, internteti dhe burime tjera.
Zgjedhja e literaturës është realizuar gjithnjë duke u menduar të korespodojë me problematikat që
shtjellohen në punim.
Qëllimi i punimit
Qëllimi i këtij punimi qëndron në zgjerimin e njohurive për semundjen e gripit, shkaktarët e gripit,
diagnostifikimin, kuadrin klinik, komplikimet e mundshme, mjekimin dhe kujdesin infermieor.
Objektivat: Objektivat e punimit tim, më saktësisht temën që e kam përzgjedhur, ka këto
pikësynime: njohjen me karakteristikat epidemiologjike te gripit, masat te cilat duhet te
ndërmerren per parandalimin e epidemive te gripit dhe detyrat e infermierit ne kujdesin infermieror
te te semuret me grip
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HYRJE
Influenca është një infeksion viral që sulmon sistemin e frymëmarrjes-hundën, fytin dhe
mushkëritë e njeriut. Influenca zakonisht quhet grip, por nuk është e njëjtë me viruset e "gripit" që
shkaktojnë diarre dhe vjellje. Për shumicën e njerëzve, virusi i gripit mund të jetë diqka e lehtë por
ndonjëherë, gripi dhe ndërlikimet e tij mund të jenë vdekjeprurëse. Fillimisht, gripi mund të duket
si një ftohje e zakonshme me hundë të lëngshme, teshtimë dhe dhimbje të fytit, por ftohjet
zakonisht zhvillohen ngadalë, ndërkohë që gripi ka tendencë të ndodhë papritmas.
Shumica e njerëzve që preken me virusin e gripit mund ta marrin veten pa kujdes mjekësor duke
shmangur kontaktet me personat që janë të infektuar nga virusi i gripit por ka raste kur kërkohet
kujdes shëndetësor, atëherë duhet kontaktuar mjekun i cili mund të përshkruajë ilaçe për të
ndihmuar trupin të luftojë infeksionin dhe të zvogëlojë simptomat. Marrja e barnave antivirale
brenda 48 orëve të para pas njoftimit të parë të simptomave të gripit mund të zvogëlojë gjatësinë
e sëmundjes dhe të ndihmojë në parandalimin e problemeve më serioze.
Viruset e gripet u identifikuan për herë të parë në vitin 1933, por shpërthime të epidemive që
përhapnin në mënyrë të shpejtë sëmundje respiratore të shoqëruara me ethe të ngjajshme me gripin
janë dokumentuar që prej fillimit të shekullit të XX-të. Termi grip u përdor për herë të parë në
shekullin e XIV kur Buonissequi përshkroj një epidemi si influence e madhe.
Rreth 20% e fëmijëve dhe 5% e të rriturve në mbarë botën, zhvillojnë çdo vit një grip simptomatik
A ose B. Kjo shkakton një varg të gjërë sëmundjesh, nga infeksionet josimptomatike te sindromat
që prekin mushkëritë, zemren, mëlqinë, veshkat dhe muskujt na dërgojnë akoma më tej deri në
pneumoni të rrufeshme.1
Epidemitë sezonale të gripit zakonisht fillojnë nga fundi i vjeshtes deri te muajt e dimrit. Modeli i
epidemisë gripale reflekton disa shkaqe: si niveli i variacionit antigjenik-egërsia dhe përhapja e
virusit, niveli i imunitetit në popullsi -grupe specifike shoqërore që janë të infektuara si dhe faktorët
sezonalë që mbeten të vështirë për tu kuptuar.
Rreziku për ndonjë komplikacion të mundëshëm tek të sëmuarit më grip duke përfshirë të shtrirët
në spitale është rritur kryesisht tek personat e moshës së tretë. Gripi A (H1N1), A (H3N2) dhe
virueset B aktualisht qarkullojnë në mbarë botën dhe çdo vit një virus përfaqësues i një grupi të

1

Agim Kocillari, Kujdesi Infermieror, Tiranë, 2003, fq. 54, 97, 102, 103 ,
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caktuar zgjedhet për tu shtuar në vaksinë. Gripi zakonisht trajtohet nga ana e mjekëve por kërkon
edhe kujdes të veçantë nga ana e pacientit gjatë ditëve të para të infeksionit. Vaksina kundër gripit
është mënyra më efikase për tu mbrojtur nga infeksionet e gripit.
Pandemit Gripore: Pandemia ndodhë kur nje nënlloj i ri i virusit A i gripit, shfaqet dhe përhapet te
njërëzit.Pandemia mund të lidhet me rritje te konsiderushme në mbarë botën të sëmundjeve të
rënda dhe vdekshmërisë.Në shekullin e kaluar u dokumentuan tre pandemi:“Gripi Spanjoll” i vitit
1918, që kishte të bënte me viruset A të gripit,“Gripi Aziatik” i vitit 1957 (gripi A) (H2N2) dhe
“Gripi i Hong Kongut i vitit 1968 (gripi A) (H3N2).2
Pandemitë e shekullit XXI janë emërtuar nga vendi, nga i cili rrjedhin:
● 1918 - 1920 "Gripi spanjoll" ka lënë pas vete 20 - 50 milionë të vdekur.
● 1957 - 1958 "Gripi aziatik" ka lënë pas vete diku 1 milionë të vdekur.
● 1968 - 1969 "Gripi i Hongkongut" ka lënë pas vete diku 1 milionë të vdekur

2

Andrea Gudha “Manual teknik, infermierja në shërbimin spitalor”, fq.25, 27, 102,
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KAPITULLI-I-

1. VËSHTRIM I PËRGJITHSHËM I SHKENCËS EPIDEMIOLOGJIKE

Epidemiologjia është shkenca bazë dhe praktika më thelbësore e shëndetit publik dhe e mjeksisë
parandaluse. Epidemiologjia studion shkencat e shëndetit dhe sëmundjet, duke vrojtuar pasojat e
tyre tek individët, me anë të vëzhgimeve laboratorike tek kafshët eksperimentale duke vlerësuar
shpërndarjen e tyre ne populate. Kjo fjalë e ka prejardhjen nga greqishtja, tek e cila “epi” do të
thotë “sipër”, demos do të thotë “populli” dhe forma e kombinuar “logy” do të thotë “studimi I”
Epidemiologjia është studim i diqkaje që shkakton sëmundje (dëmtime) te popullata. Zakonisht
epidemiologjia është përcaktuar si studimi i faktorëve që përcaktojnë shfaqjen dhe shpërndarjen e
sëmundjes në popullsi. Kjo shkencë në fillim jep një pasqyrë të detajuar për përhapjen, shpëndarjen
dhe llojet e sëmundjeve të periudhave kohore të veçanta, të njerëzimit dhe pikave të ndryshme të
sipërfaqes tokësore.3
Epidemiologjia mund të ndahet në epidemiologji të sëmundjeve infektive dhe epidemiologji të
sëmundjeve kronike. Epidemia zakonisht qëndron e kufizuar si nga vendi dhe koha dhe kjo është
arsyeja që këtë shkencë e bën të dallueshme nga endemia ku saktësisht mund të thuhet se epidemia
është një shkallë më e lartë e endemisë për të cilën thuhet se nëse 10% e një popullimi është e
prekur nga ndonjë sëmundje. Mirëpo në rastet kur epidemia ka një shtrirje më të gjërë dhe e njejta
kalon kufijtë e një vendi duke filluar të përhapet edhe në vende të tjera atëherë në vend të termit
epidemi, mjekësia përdor termin pandemi.

1.1 PËRDORIMET E EPIDEMIOLOGJISË

Detyra më e rëndësishme e epidemiologjisë mbetet që brenda njohurive që kemi të mund të
përmirësojmë mënyrën tonë të të kuptuarit mbi konceptin për shëndetin apo për sëmundjen: një
synim i përbashkët ky, për disa degë të shkencave biomedikale. Ishte Morris, i cili përcaktoj shtatë
3

Anne Lacroix dhe Jean-Philippe Assal, Aftësimi për vetëmjekim i pacientëve me sëmundje kronike, Paris, 2003, fq.

57.
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përdorimet e epidemiologjisë që janë: Studimet historike, vlerësimet shoqërore, puna në shërbimet
shëndetësore, rreziqet dhe shanset individuale, plotësimi i tablosë klinike, identifikimi i
sindromave, dhe kërkimi i shkaqeve.

1.2 VEPRIMI EPIDEMIOLOGJIK

Që të paraqitet një sëmundje egzistojnë disa faktorë të cilët janë në varshmëri reciproke. Fillimisht
duhet të bëhet mbledhja e informacionit për analiza në të cilën duhet të adresohen faktorët e
përgjithshëm që ndikojnë në shfaqjen dhe shpërndarjen e sëmundjes, pastaj pasqyrohet një
përshkrim i shfaqjes dhe shpërndarjes së sëmundjes si dhe përpiqet që të gjindet historia natyrale
e asaj sëmundje. Pas marrjes së këtyre informacioneve puna bartet tek hetimet epidemiologjike të
cilat kanë detyrë të bëjnë qartësinë e problemit, vlerësimin kritik, qartësimin e disa hipotezave si
dhe formave për aplikimin praktik të tyre.4

STUDIMI I
SËMUNDJES

PROCESI
EPIDEMIOLOGJIK
Ë

PARANDALIMI

I

Përcaktimi i natyrës dhe shtrirjes së problemit

II

Formulimi i hipotezës së parashikuar gjatë hulumtimeve

III

Analiza e studimit të të dhënave nga teremi

IV

Ndërtimi i planit veprues të kontrollit

V

Zbatueshmëria dhe diciplina në planin veprues

VI

Raportimi i përshtatshëm

VII

Udhëheqja e hulumtimit

Fig.1. Zingjiri i veprimit të epidemiologjisë

4

Behluli Ibrahim, Ligjerata të autorizuara nga Anatomia, Prishtinë, 1997, fq 144.

11

1.3 PREVALENCA DHE INCIDENCA NË EPIDEMIOLOGJI

Nëse një popullatë do të kishte rrezik nga ndonjë sëmundje e mundshme atëherë epidemiologët
duhet të kenë parasysh bashkësinë e individëve bioligjikishtë të aftë për të shprehur ngjarjen e cila
mund të rezultojë në infektim, sëmundje madje edhe në vdekje.
PREVALENCA është bashkësia e të gjitha rasteve egzistence në një moment të caktuar të një
popullate të caktuar. Pravalenca mat praninë e ngjarjes në popullatë duke kuantifikuar
proporcionin e individëve të sëmurë në një popullatë. Prevalenca e një sëmundje apo gjendjeje
patologjike mund të llogaritet edhe nëpërmjet prodhimit të incidences me kohëzgjatjen e
sëmundjes si (Prevalena P-Incidencë I x Kohëzgjatje K) duke konstatuar se prevalenca e një
patologjie rritet me rritjen e kohëzgjatjes së sëmundjes.5
INCIDENCA merret me verifikimin e rasteve të reja duke përfaqësuar proporcionin e individëve
që preken nga sëmundja në një periudhë të caktuar kohore. Ky element mund të trajtohet edhe si
shpejtësia e kalimit nga gjendja e shëndetshme në të sëmurë.

Fig.3. Prevalanca dhe incidenca

Dr.sc. Ismet Humolli, Dr.sc. Isuf Dedushaj “Epidemiologjia e përgjithshme dhe speciale e sëmundjeve ngjitese”
Tiranë, fq.125.
5
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KAPITULLI -II-

2

GRIPI

Gripi është një sëmundje respiratore jashtëzakonisht ngjitëse që shoqërohet me ethe dhe që
shkaktohet nga viruse gripale A dhe B. këto viruse shkaktojnë epidemi vjetore ose thuajse vjetore
të sëmundjeve respiratore me ethe në rajone me klimë të butë dhe epidemi më të rralla në vendet
me klimë tropikale. Shfaqja e një nënlloji të ri te gripi A tek njerëzit mund të shkaktojë një
shpërthim epidemie mbarë botërore e njohur si pandemike, që shkakton një numër shumë herë më
të madh vdekjesh se sa numri i zakonshëm i tyre si edhe kaos në shoqëri. Gripi ka ngjashmëri tё
mёdha me ftohjen e zakonshme. Kёto janё gjendje të cilat japin simptoma lokale nga hunda, fyti
dhe veshi, si edhe simptoma të përgjithshme, temperaturë dhe ethe. Ftohja e zakonshme dhe gripi
mund të paraqiten në disa forma, duke filluar nga ato më lehtat deri te format e rënda. Te ftohja e
zakonshme, simptomat e para paraqiten në fyt dhe mbesin si simptoma kryesore. Ndërsa tek gripi
dominojnë: ethet, dhimbja e trupit, mundimi në stomak, plogështia, si edhe simptomat tjera të
përgjithshme.6
Viruset e gripit klasifikohen ne tipet A, B dhe C, duke u bazuar në gjenotipet e tyre të ndryshme.
Viruset e gripit A, klasifikohen në nëngrupe në bazë të ndryshimeve antigjenike tek dy glikoproteinat sipërfaqësore: hemaglutininë (15 nënlloje H1-H15) dhe neuraminidazë (9 nënlloje N1N9).
Tek njerëzit sjellja epidemiologjike e gripit është e lidhur me dy llojet e variacioneve të
antigjenikëve të glikoproteinave të mbështjella: drejtimi antigjenik dhe zhvendosja antigjenike.
Edhe pse gripi nuk ka veçanëri patogjenike, diagnostikohet në mënyrë të rregullt tek rreth 2/3 e të
rriturve, duke u bazuar në prania e kollës dhe teperaturës 37.8 C ose më e lartë.
Teste të shpejta për gripin, mund të ndihmojnë në menagjinimin klinik: por përshkak të
kompleksitetit që kanë dhe ndjeshmërisë së ulët, dobishmëria e tyre në marrjen e vendimeve nëse
do fillohet një trajtim me medikamente antivirusal është e limituar.

6

E. Peka, L. Neçaj, E. Rustami, D. Bego, A. Imami-Lelçaj, M. Çela, A. Dërvishi, V. Zanaj, V. Mane,
Infermieristika Specialiste, Tiranë, 2005, fq.58, 59,60, 61, 124, 125, 164, 165.
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Gjithsesi testet e shpejta të gripit mund të na tregojnë nëse virusi qarkullon në zona të caktuara dhe
mund të jetë një ndihmë e dobishme për programet e kontrollit.
Vaksinimi vjetor kundër gripit A dhe B është metoda më efektive për të parandaluar infeksionin.

2.1. RRUGËT E PËRHAPJES
Parandalimi i infeksionit të traktit respirator ka tre faza: minimizimi i ekspozimit, mbrojtja e
popullsisë së ndjeshme dhe identifikimi e trajtimi i shpejtë i pacientëve. Masat parandaluese të
transmetimit janë mënyra e përhapjes me anë të ajrit, me anë të spërklave dhe me anë të kontaktit.
Gjithashtu duhet të dini se virusi i gripit përhapet në ajër, pasi nëpërmjet grimcave të ajrit viruset
kalojnë në grykë e hundë, ku dhe shtohen. Çdo grip stinor përhapet nga viruse të ndryshme të tij
dhe prek njerëz të ndryshëm në bazë të aftësisë së trupit të tyre për të luftuar infeksionin. Më të
shpeshtit janë virusi A dhe B që përhapen me rrugë ajrore nga njëri person te tjetri nëpërmjet
teshtimave, prekjes së objekteve të përbashkëta, ose kollitja në ambientet publike. Këto janë
mënyrat e përhapjes së gripit që me rrugët respiratore hundë apo gojë, arrijnë në brendësi të
alveolave të mushkërive, më pas hyjnë në kombinacion me to. Mbështjellja proteinike e viruseve,
ngjiten në alveolën e mushkërive, hyjnë në bashkëpunim me qelizën e fillojnë ta shkatërrojnë. 7
 Përhapja me anë të kontaktit
Në disa raste patogjentët respiratorë mund të transmetohen me anë të kontaktit (nga duart drejt
pjesëve të trupit ose nga objektet e prekura nga infeksioni drejt duarve). Masat mbrojtëse
rekomandohen për parandalimin e transmetimit të baktereve rezistente ndaj një numri të shumë
medikamentesh (si S. aureus rezistente ndaj meticilines, enterokoki rezistent ndaj vankomicinës,
pseudomonaset ose acinnetobakteret multirezistente) dhe shumë patogjenë të tjerë virusalë (VSR,
gripi, parainfluenca ose koronavrusi). Punonjësve të shërbimit shëndetësor u kërkohet të vënë
doreza jostrerile gjatë gjithë kontakteve me pacientët dhe përparëset janë të domosdoshme nëse ka
kontakt direkt të konsiderueshëm me pacientin ose me material tjera infective. Idealisht, pacientët
për të cilët nevoitet izolim nga kontaktet e tjera duhet të vendosen në dhoma private ose të
grupohen me pacientët që kanë të njejtin infeksion aktiv ose që janë të kolonizuar nga i njejti

7

Grup Autorësh, Atlasi Bazë I Sëmundjeve Infektive, , Taberhakul, 120, 121, 122,
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patogjen. Sindroma akute respiratore e rëndë (SARS) epidemike dhe përhapja e fuqishme ndërmjet
njerëzve e gripit epidemik të shependëve (H5N1), kanë ndryshuar mënyra se si spitalet
ballafaqohen me masat e përkujdesjes ndaj të izoluarëve, përshkak të shkallës së vazhdueshme të
përhapjes nëpër spitale.8

2.2. MODELET E EPIDEMISË SË GRIPIT
Modelet e epidemisë së gripit variojnë në bazë të klimes dhe rajoneve. Megjithatë raste të rralla
dhe shpërthime epidemie mund të hasen në çdo stinë. Në rajonet tropikale veprimtaria gripale
mund të haset gjatë gjithë vitit dhe mund të rritet gjatë muajve më të ftohtë.
Gjatë stinës së gripit 10-20% e popullsisë mund të infektohen me grip por përqindjet në
institucione shkojnë deri në 40-50%. Në komunitete rastet e të sëmuarëve me grip shpesh shfaqen
midis fëmijëve në moshën e shkollës të cilët zakonisht kanë përqindjet më të larta të këtyre
sulmeve. Megjithatë rreziku i sëmundjeve të rënda mbetet shumë i madh tek të moshuarit, tek të
vegjëlit dhe indivdët që janë nën ndikimin mjekësor.

2.3 AGJENTI ETIOLIGJIK
Gripi është një virus me madhësi mesatare (80-120 nm) që bënë pjesë në familjen ortomiksoviride.
Virusi përbëhet nga segmente me një helikë të vetme të acidit ribonukleik me ndjeshmëri negative
(ARN), i mbyllur në një guackë spirale proteinash, ose nukleokapsid. Virusi është i mbuluar me
një zarf lipoid me proteina të dala në sipërfaqe të cilat përbëhen nga hemaglutina (HA) dhe
neuroanimidasi (NA). Viruset e gripit klasifikohen në bazë të ribonulkleoproteines së tyre (RNP)
në tre lloje të veçanta, A, B, C.
Vetëm llojet A dhge B shkaktojnë epidemi të përhapura gjerësisht tek njerëzit.Viruset A të gripit
janë klasifikuar në nënlloje në bazë të proteinave në sipërfaqen e tyre, hemaglutines, (HA) dhe
neurominidasë (NA).9

8
9

Grup autorësh, Infermieristika specialiste, Tiranë, 2005, fq.52, 53, 54,55,56,85, 89,98, 124.
Ibrahim Behluli, L ligjerata të autorizuara nga Anatomia fq 124.
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Terminologjia për viruset e gripit përfshinë llojin e virusit, origjinën gjeografike, numrin e
referencës së laboratorit dhe vitin kur është përfituar. Për shembull, lloji i parë i shtamës B, I
përfituar në mënyrë laboratorike në Oregon në vitin 1965, do të përcaktohej B/Oregon /1/65.10

2.4 MBIKQYRJA E GRIPIT

Edhe pse viruset A dhe B të gripit qarkullojnë virtualisht çdo dimër në zonat e buta të hemisferave
veriore dhe jugore, mbikqyrja e gripit mbetet akoma në fazën sfiduese. Kontrolli i gripit rrallë
ndodh si tek pacientët e jashtëm, ashtu edhe tek pacientët e shtruar në spital, duke rezultuar me
shumë raste të pavëna re dhe regjistrohet një numër shumë i ulët i rasteve të pasqyruara në raportet
përmbledhëse që bëhen duke pasur si bazë çertifikatat e vdekjes, burime këto që përdoren
vazhdimisht për kryerjen e vëzhgimeve.
Laboratorët bashkëpunues të OBSH dhe sistemi i mbikqyrjes mbi respirimin kombëtar dhe virusin
enteri (SMRKVE) raportojnë numrin e llojeve dhe nënllojeve të viruseve A të gripit, të hasura
gjatë gjithë vitit. Departamentet e Shëndetësisë të shteteve të ndryshme raportojnë një vlerësim të
përgjithshëm të përhapjes së gripit në shtetet përkatëse. Kohët e fundit dy sisteme kontrolli u
krijuan për të dokumentuar shtrimet në spitale, që ishin të konfirmuara në mënyrë laboratorike se
vinin si pasojë e infeksionit të gripit tek fëmijët.

2.5 SIMPTOMATOLOGJIA-KUADRI EPIDEMIOLOGJIK
Si epidemi e gripit ose grip i rëndë merret kur 10-20 % e popullsisë së një regjioni janë të infektuar.
Bartësit më aktivë dhe njëherit kryesor të infektimit janë fëmijët. Shkaktarë të epidemisë
dhe pandemisë janë viruset epidemike të grupit (A) dhe rrallë herë të grupit B. Këta virus janë në
gjendje të ndërrojnë gjatë kohës molekulat antigjene të sipërfaqes: Hemaglutin (H) dhe
Neuraminidase (N) dhe më këtë gjatë një ri-infektimi depërtojnë në sistemin e imunitetit të njeriut.
Gripi si një sëmundje virale aerogene, përhapet me anë të ajrit dhe, për këtë arsye, në vendet ku
janë të përqendruar një numër i madh personash (shkolla, reparte apo zyra me shumë punonjës)

10

Isuf Dedushaj, Ismet Humolli. Epidemiologjia Speciale e sëmundjeve ngjitëse, Prishtinë, 2005, fq.128,129
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shtohet në mënyrë progresive mundësia që virusi të përhapet më shpejt sesa në ambiente me pak
njerëz.11
Nëpërmjet teshtitjes apo kollitjes, personi i infektuar mund të përhapë në ajër virusin, i cili mund
të bjerë menjëherë në kontakt me hundën, sytë apo gojën e personit të shëndoshë. Për të mos u
prekur nga sëmundjet virale, këshillohet larja e shpeshtë e duarve me sapun, sidomos nëse
ndodheni në ambiente me persona të sëmurë. Jetëgjatësia e virusit në sipërfaqe të caktuara varion;
kështu në objekte si metale apo plastikë ai mund të mbijetojë deri në dy ditë, por mund të mbijetojë
vetëm 15 minuta në sipërfaqe letre dhe 5 minuta në lëkurë.
Zakonisht simptomat e para të gripit shfaqen brenda 24 orëve, pasi organizmi është prekur nga
virusi dhe ato vazhdojnë rreth 5-7 ditë. Gjendja gripale paraqitet më e theksuar ditën e dytë dhe të
tretë pas infektimit, ditë kur zakonisht shfaqen edhe ethet e temperatura e lartë. Në shumicën e
rasteve gjendjet virale neglizhohen nga të prekurit, pasi mendojnë se është një sëmundje që kalohet
lehtë. Por kujdes, pasi gripi mund të shoqërohet me komplikacione të rënda shëndetësore, të cilat
mund të përkeqësohen aq shumë saqë të çojnë deri në vdekjen e të sëmuarit. Në rastet kur gripi
prek një person me imunitet të dobët apo që vuan nga sëmundje kronike, duhet pasur shumë kujdes,
pasi mund të përballemi me pasoja shumë të rrezikshme. Virusi i gripit, kur prek organizmin,
tenton të godasë organet me imunitet më të dobët e për pasojë, një grip i thjeshtë mund të krijojë
dëme të shumta, duke rrezikuar dhe jetën e njeriut. Ka mjaft raste gripi që, kur nuk marrin
mjekimin e duhur, kalojnë në ftohje e deri bronkopneumoni, që kërkojnë një mjekim mjaft të
kujdesshëm dhe shumë më të gjatë.12
Simptomat fillojnë nga një deri në katër ditë pasi virusi futet në organizëm. Personat të cilët mund
të jenë të infektuar nga gripi konsiderohet se mund të kenë edhe komplikime të tjera siq ndodh me
sëmundjet e veshit (OTIT), sëmundjet e bronkit, sëmundjet e rrugëve të frymarrjes, pneunomi,
inflamacion të hundës, faringut apo inflamacion të bronkeve.
Agresiviteti klinik i infeksionit mund të variojë nga infeksion asimptomatik në pneumoni virale
primare dhe vdekje. Sëmundja e rëndë mund të zgjasë përgjithësisht një javë, megjithëse këputja
dhe kolla mund të vazhdojë deri në 2 javë ose më shumë. Ndërlikime të shpeshta të infeksionit të
gripit përfshijnë pneumoni bakteriale sekondare dhe rëndim i kushteve shëndetësore kronike; si

11

James Jakel, David Katz, Joann Elmore, Dorothea Wild, Epidemiologji, Biostatistikë, dhe Mjekësi Parandaluese,

Taberhakul.
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Johnathan Cohen, William G. Powderly, “Sëmundjet infektive” Vëllimi 1, fq.25, 124
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dhe otit në fëmijët. Ndërlikime të rralla përfshijnë miositis, miokarditis, sindroma shock-toksike
dhe sindroma Reye, e cila në përgjithësi është e lidhur me përdorimin e aspirinës dhe barnave të
tjera me përmbajtje sialicilike në fëmijë dhe adoleshentë më sëmundje të ngjashme me gripin.

2.6 PERSONAT QË MUND TË ATAKOHEN ME GRIPIN
Çdo njeri mund të preket nga virusi i gripit stinor dhe ta përhapë atë tek të tjerët sepse gripi është
sëmundje që prek të gjitha grupmoshat e sidomos moshat e reja, nxënësit e shkollave pasi në
ambientet e mbyllura mundësia e përhapjes është më e madhe, personeli mjekësor shitëset
e dyqaneve, lokalet pasi mundësia e kontaktit me njerëz të sëmurë është më e madhe të gjithë
jemi të rrezikuar nga gripi por një grup popullate është më në rrezik se të tjerët për arsye se e
kalojnë më rëndë sëmundjen dhe janë më të prirur për të bërë ndërlikimet e gripit.
Në rrezik më të madh janë:


Fëmijët e vegjël nën 5 vjeç, sidomos deri në 2 vjeç



Personat e moshës së shtyer, 65 vjeç e sipër



Gratë shtatëzëna.



Personat me sëmundje kronike

2.7 KARAKTERISTIKAT KLINIKE
Gripi përhapet kryesisht nga një person tek tjetri, kur një individ i infektuar kollitet ose teshtinë
lëshon pikla që përmbanë një virus. Transmetimet ndodhin në shumicen e rasteve me anë të piklave
të mëdha, edhe pse mund të ndodhë edhe transmetimi me anë të aerosolit.
Periudha e inkubacionet për viruset është 1 deri 4 ditë. Virusi mund të qëndrojë i fshehur te
individët përafërsisht një ditë para se simptomat të shfaqen deri në 4 ditë pas fillimit të sëmundjes.
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Fëmijët, veqanarisht fëmijët e vegjël mund të mbajnë të fshehur virusin për një periudhë më të
gjatë. Sëmundja fillestare jo e rëndë e gripit shpesh fillon papritur me ethe të dridhura, lodhje,
dhimbje koke, dhimbje te muskujve, anoreksi, dhe një kollë të thatë.13
Fillimisht personave me grip ju këshillohet: regjim shtrati (pushim), terapi simptomatike
(paracetamol, brufen), vitaminë C, pika për hundë (tretje fi ziologjike 0.9 %), të pihen sa më shumë
lëngje (sidomos çaj) dhe mjekimi i komplikimeve (nëse paraqiten)
Shenjat kryesore të gripit janë;


Temperaturë e lartë, kollë, dhimbje fyti, dhimbje muskulore, dhimbje të artikulacioneve,
dhimbje mesi, dhimbje koke, dobësi e theksuar, skuqje, lotim , teshtima, mungesë oreksi,

Por mund të shoqërohet dhe me shenja të tjera klinike sidomos tek fëmijët; mund të kemi lodhje,
të përzjera, diarre, të vjella, dhimbje barku, rrjedhje të hundëve, marrje mendsh, kollë e thatë ose
me mucus, etj. Zakonisht gripi zgjat 3 deri 7 ditë por lodhja dhe dhimbjet muskulare vazhdojnë
më gjatë:

TEMPERATURË
E NGRITUR

SHENJAT
KLINIKE

KOKËDHEMBJE

KOLLË TË
THATË

DHEMBJE
MUSKUJSH

Fillimi është i shpejtë me
simptome të
përnjëhershme

ANOREKSI

PLOGËSHTI

Fillimisht sygjerohet
regjim shtrati

Fig.4.Shenjat klinike të gjendjes gripoze

13
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Shenjat paralajmëruese për emergjencë janë:
Fëmijët shfaqin:
 Temperaturë të lartë mbi 39 dhe që ulet më vështirësi
 Frymarrje e shpejtë, ose probleme me frymëmarrjen
 Ndryshim të ngjyrës së lëkurës
 Nuk konsumon lëngje të mjaftueshme
 Nuk ka gjallëri ose nuk bashkëvepron
 Bëhet nervoz aq sa fëmija nuk dëshiron të mbahet as në krahë
Të rriturit shfaqin:
 Vështirësi në frymarrje apo gulçim
 Dhimbje apo presion në gjoks apo bark
 Marramendje e papritur
 Konfuzion mendor
 Të vjella të menjëhershme ose të vazhdueshme temperaturë e lartë më shumë se 5 ditë
 Kollë e fortë

Imuniteti
Zhvillimi i antitrupave kryesisht ndaj HA-S, por gjithashtu edhe NA-S është përgjigja më e
rëndësishme imune mbrojtëse ndaj infeksionit nga virusi i gripit dhe vaksinimit. Shumë njerëz të
infektuar nga gripi prodhojnë antikorpuse specifike brenda dy javësh. Antikorpet kundër një
shtame me një virus A specifik të gripit, mundësojnë një mbrojtje të paqëndrueshme kundër një
shtame tjetër që varet nga shkalla e ngjajshmërisë antigjenike.14

14

Robert B. Wallace, Shëndet Publik dhe Mjekësi Parandaluese, fq.85, 86, 87,
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2.8 EFEKTE ANËSORE
Rreziku për komplikacione përfshi këtu shtrimet në spitale të shkatuara nga gripi është rritur te
personat që janë 65 vjeçarë ose më të moshuar, te fëmijët e vegjël, si dhe te personat te çdo moshe
që ndodhen në trajtim të vazhdueshëm mjekësor.
Gratë shtatëzëna dhe personat me imunitet të dobësuar, kanë një rrezik të lartë për komplikacione
të shkaktuara nga infeksionet e gripit. Të moshuarit janë më shumë të rrezikuar, në krahasim me
çdo grup tjetër nga vdekja e shkaktuar nga gripi.
Komplikacionet e zakonshme të rënda të sëmundjes së gripit përfshijnë përkeqësimin e
sëmundjeve kronike kardiopulmunare dhe zhvillimin e pneumonisë bakteriale sekondare.
Pacientët me sëmundje kronike të bllokimit të mushkërive, asmë dhe dobësim të rrahjes së zemrës
mund të rëndohet kur këta persona preken dhe nga gripi.

Personat me një rrezik të lartë për komplikacione:
 Persona të moshës mbi 65 vjeç
 Tezidentë të azileve dhe ambienteve të tjera
 Të rriturit dhe fëmijët që kanë çrregullime të vazhdueshme
 Të rriturit dhe fëmijët që mund të jenë në gjendje jo të mirë shëndetësore
 Fëmijët dhe adoleshentët
 Gratë shtatëzëna
 Fëmijët nga 6-23 muaj
 Personat nga 50-64 vjeç
 Punonjësit e azileve dhe të rezidencave tjera

2.9. DIAGNOSTIFIKIMI I PACIENTËVE
Ndërsa diagnoza e gripit shpesh prodhohet vetëm në mjedise klinike, gjatë periudhave me një
veprimtari tepër të lartë të gripit, konfirmimet laboratorike mbi gripin mund të ndihmojnë në
menagjimin klinik kur frekuenca e shfaqjes së gripit është e ulët.
Kur gripi është i përhapur brenda komunitetet, simptomat e një kombinimi të kollës dhe
temperaturës tregojnë një rritje të mundësisë së gripit te të moshuarit. Përhapja institucionale e
sëmundjeve respiratore duhet të përcaktohet vetëm me anë të analizave për të zbuluar etiologjinë
e saj, kështuqë mund të ndërmerren masat e duhura për kontrollin e saj.
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Teste të shumta laboratorike për gripin janë të disponueshëm: kultura virale, imunoflorishenca
(direkte dhe indirekte), diagnoza të shpejta, zbulimi i acidic nukleik viar (ARN) dhe aerologjia.
Kaviet për bërjen e analizave përfshijnë materialet e marra nga fyti, temponë dhe material i marrë
me thithje nga nazofaringu, materialet e marra nga faring i hundës dhe lëngjët hundës, si dhe
gëlbazat. Testet e shpejta janë testet më të përdorura në ambiente klinike. Testet aerologjike
kërkojnë studim të kombinuar të serumeve, si atij konvaleshent, ashtu edhe atij akut, për të treguar
një rritje të konsiderueshme (katërfish ose më shumë) në nivelin e antitrupave dhe megjithatë nuk
janë të suksesshëm për diagnoza të rrepta klinike dhe për kurimin e pacientëve por përdoren shpesh
në studimet epidemiologjike.15
Diagnoza përcaktohet në bazë të pasqyrës klinike dhe të dhënave epidemiologjike. Virusi në ditët
e para mund të izolohet prej gjakut me anë të sputumit, ose me strisho, ndërsa identifikimi bëhet
me kultivim, zakonisht në embrion të pulës ose në qeliza embrionale të njeriut, por në praktikë
rrallë herë vertetohet.
Me analizë serologjike me RVK, reaksione në hemaglutinim dhe neutralizim, test i
imunofluoreshencës, etj. Në analizën hematologjike ekziston limfoplazmocitoza.
Diagnoza diferenciale-Gripi duhet të diferencohet në aspektin etiologjik me shumë sëmundje me
etiologji virale, bakteriale, rikecioze dhe etiologji tjetër te e cila dominojnë simptoma të ngjashme.

2.9.1 PARANDALIMI DHE TRAJTIMIT
Variacioni antigjenik i gripit i kombinuar me një përhapje të shpejtë, një periudhë inkubacioni të
shkurtër dhe një përhapje të kufizuar të vaksinës në shumë vende vështirëson përpjekjet për të
ndaluar gripin.
Përdorimi i vaksinave të gripit është rruga më efektive për parandalimin e sëmundjes. Mjekimet
antivirale janë një alternativë e vaksinës së gripit për kurimin dhe kemioprofilaksinën e gripit.

2.9.2 VAKSINAT E GRIPIT
Vaksinat aktuale prodhohen nga viruse të rritura në vezët e shëndetshme të pulës dhe aktivizohen
nga formaldeidët ose nga propiolaktoni-b. Ato konsistojnë në një virus të plotë, në produkte të
15
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ndara dhe të pastruara me larëz ose hemaglutininë e pastruar dhe formulime të antigjenit
sipërfaqësor neuraminidazë, me tre shtamet e viruseve të rekomanduara ËHO.
Vaksina e parë e gripit u miratua në mënyrë komerciale në vitin 1945 e bazuar në studime të
shumta të suksesshme dhe efikase të bëra te të rekrutuarit ushtarakë, duke përdorur viruse inactive
gripale.
Aktualisht vaksina me virus gripi të gjatë të zbutur lejohet të përdoret vetëm për përsona nga mosha
5-49 vjeçarë. Viruset e gripit, si ato të vaksinave të inaktivizuara, ashtu edhe ato me virus gripi të
gjatë të zbutur, fillimisht rriten në vezët embrionale të pulave.

Studimet kanë treguar se vaksina e inaktivizuar e gripit mund të reduktojë gripin me rreth 70-90%
te të rriturit e shëndetshmë të moshës 65 vjeç, ose më të rinjë, kur shtamet e virusit që gjenden në
vaksinë përputhen me shtamet që qarkullojnë te popullsia
Studimet e rastësishme të cilat përdorin metoda të ndryshme (serokonversionin, gripin përftuar me
mbjellje, sëmundje të diagnozuara klinikisht), gjithashtu kanë treguar se vaksina e inaktivizuar
është efektive në parandalimin e infeksioneve te fëmijët dhe të rriturit.
Tek të rriturit e shëndetshëm që janë në punë është treguar se vaksinimi ul numrin e mungesave
në punë me rreth 29-43% dhe zvogëlon numrin e vizitave mjeksëore me rreth 42-44%, kur
përbërësit e vaksinës së gripit përputhen me shtamet gripale mbizotëruese në komunitet.
Vakninimi kundër gripit mund të reduktojë koston e shëndetit mjekësor dhe rënien e prodhimtarisë
që vinte si pasojë e infeksioneve me grip.
Vaksinimi primar bëhet me dhënien e dy dozave të vaksinës së mbytur virale, në dozë prej 05 ml,
me rrugë subkutane me dallim kohor në mes të dozave, prej 30 ditësh
Vaksina antigrip përmban rreth 5-6 lloje virusesh virale që janë shfaqur në vende të ndryshme të
planetit tone një vit më parë.
Bërja e vaksinës nuk të bën imun ndaj gripit, pra nuk nënkupton se nuk do të prekeni nga gripi,
por garanton një prekje më të lehtë nga virusi. Nëse një person që nuk e ka bërë vaksinën i ndjen
pasojat e gripit përreth 4-5 ditë, një person i vaksinuar i ndjen ato përreth 1-2 ditë. Tek fëmijët 03 vjeç duhet të injektohet vetëm gjysma e dozës që merr një person i rritur.
Efekte anësore te vaksinat: Efekti anësor që haset më shpesh, i shkaktuar nga vaksina e inaktivizuar
e gripi zgjatë më pak se dy ditë. Temperatura, humbja e fuqisë, dhe dhimbja e muskujve shfaqen
më rrallë gjatë vaksinimit, sesa kur bëjmë analizat.
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Reaksione alergjike akute, përfshi këtu anafilaksinë, mund të ndodhin rrallë pas bërjes së vaksinës
së inaktivizuar të gripit te peronat që kanë reaksione ndaj vezëve ose imoglubinë e (IgE) të
dokumentuar-dhe një hiperndjeshmëri të ndërmjetësuar ndaj vezëve

2.9.3. MJEKIMI

Personat e prekur nga gripi këshillohet të pushojnë, të qëndrojnë në shtëpi për 1-2 ditë, të pijnë
shumë lëngje, të evitojnë pirjen e alkoolit apo duhanit dhe të përdorin paracetamol për të ulur
temperaturën dhe për të pushuar dhimbjen e muskujve. Fëmijët dhe adoleshentët që shfaqin
simptomat e gripit duhet të evitojnë përdorimin e aspirinës, pasi ajo mund të shkaktojë sindromën
Reye, një sëmundje shumë e rrezikshme për mëlçinë.
Mjekimi bëhet me mjete simptomatike: antipiretikë, pika vazokonstriktore, analgjetikë, rihidratim
me pije të nxehta, çaj, qumësht, lëngje, limon, pemë, vitamina të grupit C dhe B, etj.
Antibiotikët përdoren vetëm në rastet kur influenca virale është e shoqëruar me komplikacione,
por dhe në këto raste rekomandohet gjithnjë vizita më parë tek mjeku, i cili është i vetmi person
që mund të rekomandojë përdorimin e një antibiotiku të caktuar për kurimin e sëmundjes.
Për shkak të mundësisë për infeksione sekondare bakteriale, çdo prolongim i sëmundjes pas 7
ditësh duhet të parandalohet me antibiotikë, sidomos te personat të cilët janë të sëmurë prej
sëmundjeve kronike, kardiovaskulare dhe sëmundjeve malinje, imunodeficienrave, etj.
Konsultimet me mjekun gjatë kohës së jeni të infektuar nga virusi i gripit konsiderohen të jenë të
domosdoshme për mjekim të rregullt. Zakonisht mjekimi i gripit është siptomatik domethënë në
varësi të shenjave klinike që pacienti ka vetëm në rastet e rënda të gripit ata me ndërlikime apo të
sëmurët kronike mund të mjekohen me Antiviralët të cilët mund të përdoren vetëm nëse personi
është i sëmurë me grip dhe duhen të merren brenda 48 orëve nga fillimi i sëmundjes.

KAPITULLI-III
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3. KUJDESI INFERMIEROR TE GRIPI

Kujdesi infermieror definohet si përkujdesi, impenjimi, dedikimi për të plotësuar nevojat e
shëndetit në baza fiziologjike, psikologjike dhe sociale të individit të sëmurë nga cilado sëmundje.
Roli dhe bashkëpunimi mes punëtorëve shëndetësorë dhe të sëmuarëve konsiderohet të jetë një
element shumë i rëndësishëm dhe thelbësorë për arritjen e rezultateve të suksesshme të kujdesit
infermieror. Infermierët të cilët mbi sypët e tyre detyrohen të bartin një përgjegjësi shumë të madhe
ligjërisht dhe moralisht atyre u kërkohet të ndihmojnë pacientët duke ju ofruar mirësjellje dhe
sinqeritet bazuar në punën që ata bëjnë në raport me sëmundjen e pacientit.
Egzistojnë disa parime të cilat ndikojnë në rritjen e cilësisë së kujdesit infermieror në raste të
ndonjë epidemie të mundshme nga ndonjë sëmundje eventuale siq janë:


Cilësia dhe performanca



Adminsitrimi i shërbimeve infermierore



Menaxhimi me kujdes i situatave



Standardet profesionale dhe procesi infermieror në përgjithësi

Si një proces i rëndësishëm në sistemin shëndetësor është një procedurë e cila ndërtohet nga vetë
i sëmuari duke u zbatuar nga ekipi i kujdesit infermieror.
Obligimi infermieror është kujdesi dhe siguria e pacientit ashtu që njerëzit duhet të jenë në gjendje
që

të

i’u

besojnë

jetën

dhe

shëndetin

e

tyre

kur

janë

në

gjendje

gripoze.

Komunikimi i mirë mes infermierëve dhe pacientëve është thelbësor për arritjen e rezultateve të
suksesshme të kujdesit infermieror. Për të arritur këtë, infermierëve u kërkohet ligjërisht dhe
moralisht që të ndihmojnë pacientët e tyre, duke treguar mirësjellje, mirësi dhe sinqeritet.
Konsultat e vazhdueshme me infermierët do të parandalonin shumë gjëra të cilat do ta
përkeqësonin shëndetin. Është shumë e rëndësishme që të merret terapia adekuate dhe të
respektohen me kohë të gjitha këshillat e marra nga infermieri.
Komunikimi pacient-infermier


Praktika e punës së një infermieri kërkon jo vetëm njohuri shkencore, por fokusohet edhe
në shërbim të nevojave të njeriut si një qenie me nevoja fizike dhe shpirtërore.



Komunikimi me pacientin duhet të jetë i kuptueshëm dhe i qartë.
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Pacienti shpesh ndjen frikë dhe shqetësim prandaj janë infermierët ata që japin
informacionin e saktë, me maturi dhe delikatesë

Pacientët duhet që gjithmonë kur ka simptome të gripit të konsultohen paraprakisht me mjekun
sepse mjekimi i gripit është siptomatik domethënë në varësi të shenjave klinike që keni vetëm në
rastet e rënda të gripit ata me ndërlikime apo të sëmurët kronike mund të mjekohen me Antiviralët.

3.1.ROLI I STAFIT INFERMIEROR NË RASTET EPIDEMIOLOGJIKE DHE ME
PACIENTËT ME GRIP

Institucionet spitalore vazhdimisht duhet të kenë kontakte me stafin mjeksor duke filluar nga
mjekët, epidemiologët dhe të gjitha njësitë tjera spitalore të cilat duhet ti menaxhojnë sa më mirë
rastet epidemiologjike.
Roli i stafit infermieror në situata të tilla është shumë i rëndësishëm i cili duhet me saktësi të
implementojë të gjitha praktikat që duhet ndjekur gjatë kujdesit për pacientin në mënyrë që të
parandalohet rritja e numrit të sëmuarëve dhe trajtimi sa më adekuatë i atyre egzistues.
Infermierët vazhdimisht duhet të përmirësojnë teknikat infermierore duke mbikëqyrur trajtimin e
masave të duhura në kohë reale.

të vë në
dispozicion
ekperiencën e
tij

Ti raportojë
mjekut

INFERMIERI

të kontrollojë
pacientin sa
herë që
kërkohet

të sigurojë
higjenë dhe
klimë pozitive në
repart

të identifikojë
përkeqësimet e
rasteve kur nuk
është mjeku

të jetë
përgjegjës për
të gjitha
detyrat e
caktuara
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Stafi infermieror në rrethana të ndonjë epidemie të mundshme duhet të tregohet shumë i kujdesshm
duke menduar dhe punuar në mënyrë kritike për të gjitha situatat e krijuara.
Puna e tyre duhet të jetë shumë parimore duke krijuar egzaminim me kohë, diagnozë të saktë
infermierore, planifikim, zbatim dhe vlerësim në kohë reale.


Ekzaminimi nga ana e infermierëve bëhet duke krijuar diskutimin e të dhënave dhe
gjetjeve në bazë të tyre duke bërë vlerësimin e nevojave të klientit.



Diagnoza infermierore është analiza e diskutimit të të dhënave për të përcaktuar
problemet shëndetësore aktuale dhe potenciale nga infermieria.



Planifikimi infermieror është zhvillimi i planit të veprimit për të zvogëluar apo
parandaluar problemet e mundshme dhe planifikuar veprimet e infermieres.



Zbatimi dhe vlerësimi janë zhvillimi i kujdesit infermieror, kryerja e intervenimeve të
planifikuara infermierore. Pastaj bëhet mbledhja e të dhënave në lidhje me klientin duke
krijuar përcaktim të efektshmërisë së planit të kujdesit.

E ftohura dhe gripi janë sëmundje që zakonisht zgjasin nga tre deri në shtatë ditë, megjithatë, ka
raste që ato zgjasin deri në dy javë. Në rastet kur kohëzgjatja është jo normale e të ftohurës shpesh
është subjekt i disa faktorëve që nuk duhen injoruar. Prandaj konsultat e vazhdueshme me
infermierët janë shumë të rëndësishme për këtë periudhë. Infermierët zakonisht përpiqen ti
qëndrojnë afër pacientëve me gjendje gripoze duke i stimuluar ata që të bëjnë më shumë pushime
ku gjumi i tyre të jetë më thelbësor për një imunitet më të forte.
Infermierët gjithashtu luajnë një rol të rëndësishëm në raport me pacientët duke ju mundësuar atyre
informata sa më të detajuara lidhur me largimin e stresit i cili e rëndon sistemin imunitar të tyre.
Një tjetër detyrë e infermierit është që sipas mundësive dhe kohës që ka në dispozicion të ju ofroj
hidratim pacientëve me gjendje të rënduar të gripit duke ju ofruar edhe ndonjë banjo me avull.
Specialistët e kujdesit infermieror angazhohen çdo ditë që bartësit e uniformave të bardha të
krijojnë sa më shumë shërbime të cilat u ofrojnë lehtësi pacientëve të sëmurë, sidomos në rastet
kur kemi ndonjë epidemiologji e cila edhe mund të reflektojë keq dhe të ngjallë pasiguri tek
pacientët e infektuar nga ndonjë sëmundje.
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Në raste të tilla pacientëve krahas shërbimeve të nevojshme shëndetësore duhet tu ofrohet edhe:
Barazi, mirëkuptim
*Respekt për preferencat e tyre
* Respekt për dinjitetin dhe intimitetin
* Informim dhe llogaridhënie
* Suport emocional
* Efikasitet dhe efektivitet

PACIENTI

INFERMIERI

Vlerësimin e të dhënave

Rrit efikasitetin në punë

Verteton diagnozat infermierore

Avancon në ngritjen profesionale

Konfirmon ndërhyrjet dhe rezultatet

Siguron marrëdhënie kuptimplotë mes
pacientit dhe infermierit

Merr pjesë në zbatimin e kujdesjeve

Krijon klimë pozitive dhe frytdhënëse
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KAPITULLI-IV-

4.1.PËRFUNDIM

Si epidemi e gripit ose grip i rëndë merret kur 10-20 % e popullsisë së një regjioni janë të infektuar.
Personat më aktivë dhe njëherit kryesor të infektimit janë fëmijët. Shkaktarë të epidemisë
dhe pandemisë janë viruset epidemik të grupit A dhe rrallë herë të grupit B. Këta virus janë në
gjendje të ndërrojnë gjatë kohës molekulat antigjene të sipërfaqes: Hemaglutin (H) dhe
Neuraminidase (N) dhe më këtë gjatë një ri-infektimi depërtojnë sistemin e imunitetit të njeriut.
Në kuadër të sistemit epidemiologjik, epidemiologët duhet vazhdimisht të krijojnë zhvillim të
planeve strategjike duke u përpjekur të zvogëlojnë incidencën dhe vdekshmërinë e sëmundjeve
ngjitëse dhe parazitare. Në rastet epidemiologjike kujdesi infermieror është shumë i rëndësishëm
sepse definohet si përkujdesi, impenjimi, dedikimi për të plotësuar nevojat e shëndetit në baza
fiziologjike, psikologjike dhe sociale të individit të sëmurë nga cilado sëmundje. Roli dhe
bashkëpunimi mes punëtorëve shëndetësorë dhe të sëmuarëve konsiderohet të jetë një element
shumë i rëndësishëm dhe thelbësorë për arritjen e rezultateve të suksesshme të kujdesit
infermieror. Studimet tregojnë se të gjitha rastet epidemiologjike natyrshëm janë të lidhura me
kujdesin infermieror i cili duke u bazuar në kriteret që posedon gjen forma më të avancuara për
secilin rast i cili pretendohet të jetë epidemiologjik.

4.2. DISKUTIMI

Gripi është sëmundje që atakon më shumë moshat e reja sidomos nxënësit e shkollave pasi në
ambientet e mbyllura mundësia e përhapjes është shumë më e madhe, pastaj fëmijët dhe moshën
e shtyer sidomos. Zakonisht gripi zgjat 3 deri 7 ditë por lodhja dhe dhimbjet muskulare vazhdojnë
më gjatë.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike gjatë mbikëqyrjes permanente të sëmundjeve ngjitëse
në Kosovë, përmes sistemit të mbikëqyrjes të situatës epidemiologjike në raportin përmbledhës të
gjashtë mujorit të parë të vitit 2018 kanë konstatuar intensitet të shtuar të rasteve të gripit sezonal.
Gjatë pjesës së parë të 2018, në Kosovë janë raportuar 15.451 raste të gripit (Incidenca=353,7
/100.000), që paraqet rritje prej 55.5% krahasuar me vitin e kaluar, derisa krahasuar me periudhën
e njëjtë të viteve tjera ka rritje të numrit të përgjithshëm të rasteve.16
Ndërka sa i përket Shqipërisë të dhënat e raportimit sipas survejancës së infeksioneve akute
respiratore të sipërme dhe të poshtme të sistemit ALERT, survejancës sentinel të sëmundjeve të
ngjashme me Gripin (ILI) në rrethin e Tiranës, dhe survejancës së infeksioneve respiratore akute
të rënda (SRRA) në spitalet kryesore në të gjithë vendin si dhe raportimit rutinë, vërejmë se trendi
i infeksioneve respiratore eshte i qëndrueshëm dhe i njëjtë me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar

16

http://niph-rks.org/
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4.3. REKOMANDIME
Lidhur me kujdesin dhe trajtimin e përsonave të infektuar me virusin e gripit mund të
rekomandojmë:


Vaksinimi kunder gripit;



Vizita te mjeku dhe konsulta per perdorim të mundshme te medikamenteve;



Shmangja e ambienteve te mbyllura dhe me shume njerez;



Dezinfektimi i të gjitha mjediseve ku banoni



Ushqim të shëndetshëm dhe sasi të konsiderueshme të lëngjeve



Mbuloni i hundës dhe gojës kur kollitemi dhe teshtitjme



Larja e duarve shpesh me sapun dhe ujë ose përdorimi i dezinfektuesve.



Shmangja e prekjes se syve, hundës dhe gojës.



Shmangja e kontakteve me njerëz të sëmurë nga gripi.



Organizimi i edukumit shendetesor per mbrojtjen kunder gripit sidomos ne shkolla
dhe komunitet



Raportimi i rasteve.
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4.4. REZYME
Hyrje:
Punimi i diplomës me titull “Karakteristikat epidemiologjike të gripit dhe kujdesi infermieror”
është arritur të realizohet në bashkëpunim të vazhdueshëm me mentorin e punimit prof. Haxhi
Kamberi. Punimi gjithsejt përmbanë 37 faqe të cilat janë të sistemuara në katër kapituj ku secilin
prej tyre jemi përpjekur edhe ta ilustrojmë përmes tabelave dhe grafikonëve shoqërues në përputhje
me elaborimin e bërë. Në kapitullin e pare është dhënë një përshkrim më i detajuar i shkencës
epidemiologjike në përgjithësi duke analizuar me përpikmëri studimet, veçoritë dhe karakteristikat
që ka shkenca epidemiologjike. Në kapitullin e dytë kemi trajtuar karakteristikat epidemiologjike
të gripit sezonal duke u përpjekur të tregojmë edhe rastet kur gripi mund të kaloj në pandemi të
gripit, shenjat klinike, komplikimet, vaksinimin dhe mbledhjen e të dhënave epidemiologjike. Në
kapitullin e tretë kemi elaboruar rëndësinë e kujdesit infermieror në rastet epidemiologjike. Në
kuadër të këtij kapitulli kemi trajtuar rolin e kujdesit infermieror, sigurinë e pacientit si dhe raportet
ndërvepruese të pacientit dhe infermierit. Në kapitullin e katërt kemi analizuar të përbashkëtat dhe
të veçantat e kujdesit infermieror në raport me rastet epidemiologjike. Këtu kemi trajtuar me
përpikmëri edhe procesin e sëmundjes sipas historisë njerëzore dhe mundësitë për parandalimin e
rasteve epidemiologjike.
Qëllimi i punimit:
Përmes këtij punimi synojmë të zgjerojmë njohuritë lidhur me epidemiologjinë e gripit, personat
e atakuar, trajtimin dhe mënyrën e mbrojtjes nga infeksionet e gripit.
Metodologjia:
Në realizimin e këtij punimi, është përdorur metoda e rishikimit të literatures dhe studimit të rastit.
Të dhënat janë marrë në Shtëpitë e Shëndetit në Gjakovë si dhe në Qendren Spitalore “Isa Grezda”
në Gjakovë.
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Rezultatet:
Personat e infektuar me gripin fillimisht janë trajtuar nga mjekët familjarë duke vazhduar trajtimin
në shtëpi, mirëpo ka pasur raste sidomos të fëmijëve të cilët kanë rezultuar në gjendje më të rëndë
dhe kanë vazhduar trajtimin në repartin pediatrik. Duhet theksuar se edhe në repartin e vaksinimit
sidomos të moshuarit janë paisur me vaksinën kundër gripit.
Përfundimi:
Trajtimi me kujdes i personave të infektuar nga virusi i gripit konsiderohet të jetë shumë i
rëndësishëm. Pacientët nuk guxojnë të marrin medikamente pa rekomandimin e mjekut dhe të
njejtit duhet respektuar me përpikmëri këshillat për të parandaluar përhapjen e gripit tek personat
tjerë.

Introduction:
The diploma thesis entitled "Epidemiological characteristics of the flu and nursing care" has been
achieved in continuous cooperation with the mentor of the work prof. Haxhi Kamberi. The work
altogether contains 37 pages which are arranged in four chapters, each of which we have tried to
illustrate through tables and accompanying charts in accordance with the elaboration made. The
first chapter provides a more detailed description of epidemiological science in general by
carefully analyzing the studies, features and characteristics of epidemiological science. In the
second chapter, we have addressed the epidemiological characteristics of seasonal flu, trying to
show even cases when the flu can be switched to flu pandemic, clinical signs, complications,
vaccination and epidemiological data collection. In the third chapter we have elaborated the
importance of nursing care in epidemiological cases. Within this chapter we have dealt with the
role of nursing care, patient safety as well as patient and nursing interaction reports. In the fourth
chapter, we have analyzed the common and special features of nursing care in relation to
epidemiological cases. Here, we have also treated the disease process according to human history
and opportunities for preventing epidemiological cases.
Purpose of the work:
Through this paper we intend to expand knowledge on influenza epidemiology, attacked persons,
treatment and the way of protection from influenza infections.
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Methodology: In the realization of this paper, the method of literature review and case study was
used. The data were taken at the Health Houses in Gjakova and at the "Isa Grezda" Hospital in
Gjakova.
Results:
Infants who were infected were initially treated by family doctors while continuing their treatment
at home, but there were especially cases of children who have been more serious and have
continued treatment in the pediatric ward. It should be emphasized that even in the vaccination
ward, especially the elderly are equipped with the flu vaccine
Completion:
Careful treatment of people infected with the influenza virus is considered to be very important.
Patients should not take medication without a doctor's recommendation and the same should be
strictly athered to to prevent the spread of the flu to other people.
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