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1. HYRJE
Morbilli paraqet sëmundje akute infektive e grupit të etheve virale me shpërthim puçrrash.
Klinikisht manifestohet me simptome katarrale respiratore dhe me puçrra makulo papuloze nëpër
lëkurë. Sëmundjen e shkakton virus ARN, i cili ka madhësi prej 140 nm dhe bën pjesë në
Paramyxoviridae. Nuk është rezistent në mjedisin e jashtëm, kështu që drita e ditës dhe
temperatura prej 50ºC shpejt e shkatërrojnë. Kultivohet në qeliza të njeriut dhe të majmunit.
Burim i infeksionit janë persona të sëmurë, ndërsa kontagjioziteti zgjat 5-7 ditët e fundit të
inkubacionit, si dhe po aq pas shpërthimit të puçrrave. Sëmundja bartet përmes ajrit, me anë të
pikave, e portë hyrëse është nazofaringu. Sëmuren kryesisht fëmijë të moshës parashkollore dhe
shkollore. Foshnjat deri në 6 muaj kanë imunitet transplacental të trashëguar nga e ëma dhe nuk
sëmuren. Kontagjioziteti është shumë i lartë dhe sillet prej 95-100%. Shfaqin karakteristika
sezonale me shpeshtësi më të madhe në muajt e dimrit në formë të epidemive më të mëdha, ose
më të vogla. Patogjeneza është e ngjashme si te ethet tjera me shpërthim puçrrash. Virusi hyn në
organizëm përmes nazofaringut dhe lokalizohet në mukozat e rrugëve të sipërme respiratore dhe
në gjëndrat regjionale limfatike, ku shumohet. Pastaj shkakton viremi, duke depërtuar në gjak
përmes leukociteve, si parazit intraqelizor i tyre dhe shpërndahen në organet e RES dhe në
organet e brendshme, në të cilët vazhdon të shumohet. Kur shumohet mjaftueshëm, sërish
depërton në gjak dhe shkakton viremi të dytë, gjatë së cilës zhvillohet reagim humoral, ndërsa në
stadiumin e mëvonshëm të sëmundjes edhe reagim imunologjik qelizor. Virusi shpreh tropizëm
kah lëkura dhe organet e brendshme, konjuktivat, sistemi respirator dhe truri. Në shtresat
sipërfaqësore të lëkurës, shkakton vazodilatacion të kapilareve dhe infiltrim me qeliza
monobërthamore në formë të puçrrave makulo papuloze. Sjell edhe deri te hiperemia, eksudimi,
degjenerimi dhe nekroza e epitelit respirator, si dhe formimi i qelizave shumëbërthamore
gjiganto qelizore me inkluzione eozinofile në citoplazmë, enantemë në mukozë, hiperemi të
konjunktivave dhe infl amacion me infiltrim limfoplazmocit në intersticiumin e gjoksit.
Inkubacioni është variabil, prej 10-12 ditë, e më rrallë zgjat edhe deri në ditën 21. Sëmundja, si
edhe të gjitha ethet tjera me puçrra ka rrjedhë ciklike me stadiume katarrale, me puçrra dhe
rekonvaleshent.
Ideja se sëmundja është gjithnjë rezultante e ndërveprimit të ambientit, prejardhjes gjenetike,
gjendjës fizike të individit si dhe pranisë së agjentit të sëmundjes, është një ndër drejtimet shkak8

pasojë që mbështet epidemiologjia e mjedisit në trajtimin e korelacioneve mjedis-shëndet.
Faktorët mjedisorë ndikojnë në shëndetin e njeriut në mënyra të rëndësishme, si pozitive dhe
negative. Faktorët negative mjedisorë janë kërcënim për shëndetin, dhe mbajtja e tyre nën
kontroll është përgjegjësi e politikave mjedisore e të shëndetit publik.
Ato përfshijnë:
a) Kushtet e mjedisit që favorizojnë vektorë të sëmundjeve (vektorë të sëmundjeve
endemike dhe ekzotike);
- biotat invasive ( viruset, bakteret, etj) hostet dhe vektorët e tyre;
- përmbytjet, thatësirat, stuhitë, zjarret, tërmetet me pasoja shkatërrimin dhe
transformimin e ekosistemeve mjedisore;
- Cilësinë e ajrit: ndikuar nga nivelet e ndotjes dhe poleni duke ndikuar në efekte të rënda
shëndetsore të mushkrive ( sëmundje kancerogjene), apo bllokime të rrugëve respiratore;
- Cilësinë e ujrave: kontaminimi me ndotes biotik e abiotik i tyre;
- Monitorimin dhe menaxhimin lokal të mbetjeve agrikultuore, industriale të lëshuara në
mjedis ( gazet, ujrat e përdorura, mbeturinat e ngurta);
b) Ndryshimet antropogjene të mjedisit që krijojnë kushte të favorshme për sëmundje
nëpërmjet:
- lëshimit në mjedis të substancave kimike, komponimet e të cilave në marëdhënie
ndërmjet tyre shndërrohen në përbërje helmuese apo shfaqin ndikime në ndryshimet klimatike;
- krijimit të ishujve të nxehtësie
të përkohshëm (psh, valët e nxehtësisë së
klimës urbane që përkeqësohen nga
ndryshimet klimatike);
- luftrave nukleare apo biologjike,
efekteve të terrorizmit;1

Figura

1.

Faktorët

mjedisorë

që

shprehin ndikim në shëndetin human.

1

Athena Global, (2004),“ Environmental factors affecting health”, Athenaglobal.com.f.1-4
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Krahas faktorëve mjedisorë që shprehin ndikimin e tyre në shëndet, bioklimatologjia vlerëson sa
dhe si variacionet dhe ndryshimet e karakteristikave fizike dhe kimike të atmosferës ndikojnë në
variacionet dhe ndryshimet e organizmave jetësorë. Pa dyshim qëniet humane ndikohen në masë
të gjërë nga karakteristikat atmosferike, negativisht apo në mënyrë nxitëse- stimulative. Në këtë
kontekst, raportet e klimës lidhen me patologji specifike apo komune,vecanërisht elementët
meteorologjikë të saj: temperatura, lagështia, presioni atmosferik, reshjet, të ndikuar dhe nga
faktorët gjeografikë (pozicioni, ekspozimi, gjërësia, distance nga deti, lartësia etj).2
Marëdhëniet klimapatologjike nuk mund të studjohen të ndara nga konteksti i tyre human,
kulturor e ekonomik, gjithashtu nuk mund të ndajmë ndikimin e klimës “natyrore” nga ndotja
atmosferike humane, derisa ata janë të ndërvarura ngushtësisht ndaj njëra-tjetrës.3
Studime të shumta të fushës vërtetojnë që ndryshimet në elementët e motit, të ndikimit të
drejtpërdrejtë e të përditshëm, (në ndryshim nga klima) përbëjnë kushte atmosferike që ndihen
nga njeriu në periudha të ndryshme.4
Perceptimi marëdhënies së bashkëveprimit ndërmjet ndryshimit të kushteve të motit dhe
perceptimit të dhimbjes është regjistruar që nga periudha romake. Hipocrati ishte i pari që 400
vjet p.e.s vërejti se shumë sëmundje ishin të lidhura me ndryshimet sezonale. Të dhëna të shumta
nga folklori citojnë thënie që reflektojnë marëdhënien ndërmjet kushteve të motit dhe dhimbjes,
të tilla si: “Ndjehem sipas kohës”, “Dhimbje të shtuara-shi i afruar” etj. Publikimi i parë
shkencor i dokumentuar në lidhje me ndryshimet e kohës shoqëruar me ndryshimet në
perceptimin e dhimbjes datojnë në vitin 1887 në Revistën Amerikane të Shkencave Mjeksore.
Faktorët e ndryshëm meterologjikë që shprehin ndikim në efektet shëndetsore të dinamikës së
dhimbjes përfshijnë temparaturën e ajrit, presionin atmosferik, reshjet, lagështinë e ajrit, rritjen e
jonizimit të ajrit, etj. Këto faktorë meterologjikë janë vëzhguar në shumë studime e kërkime të
bëra, dhe janë vërtëtuar korelacione statistikisht sinjifikativë për faktorë të vecantë me ndikim të
shprehur në gjëndjen shëndetsore në individë të përcaktuar me diagnoza të ndryshme, (Patberg et
al. 1985; Affleck et al. 1987; Hill 1972; Sibley 1985; Rasker et al. 1986) etj.

Draci, B., Kraja.Dh, (2010), “Gjeografia mjeksore dhe e shëndetit”,Botime SBBLU, Tiranë. f.87
Po aty.
4
Po aty.
2
3
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1.1.

Sëmundje virale – morbilli

Morbilli paraqet sëmundje akute infektive të grupit të etheve virale me shpërthim puçrrash.
Klinikisht manifestohet me shpërthim puçrrash morbiliforme, ose skarlatiforme dhe me
adenopati. Burim i infeksionit janë persona të sëmurë me manifestim klinik, ose inaparent.
Kontagjioziteti zgjat në 5-7 ditët e fundit të inkubacionit dhe po aq pas shpërthimit të puçrrave. I
sulmon fëmijët parashkollor dhe shkollor. Nëse e ëma paraprakisht e ka kaluar morbillin,
foshnjat deri në 6 muaj shumë rrallë sëmuren. Bartet përmes ajrit me anë të pikave, ndërsa portë
hyrëse është Nazofaringu. Mundet të bartet edhe vertikalisht, prej gruas shtatzëne te fetusi.
Fëmijët e lindur me morbill kongjenitale, virusin e bartin përmes ajrit me anë të pikave, ose e
tajitin përmes urinës për një kohë të gjatë, me muaj. Morbilli ka indeks të kontagjiozitetit deri në
30% dhe shpeshtësi më të madhe sezonale ka gjatë dimrit dhe gjatë pranverës. Morbilli në
përgjithësi është një sëmundje infektive, që mund të lë pasoja tek fëmijët. Ata duhet të mbrohen
nga nëna kur është deri në 9 muaj, në periudhën e mëtejshme ai mund të humb imunitetin e
ruajtjes nga nëna. Problemi është se shumë prindër hezitojnë, vaksina nuk shkakton autizëm, pasi
nuk ka asnjë vlerë shtyrja e saj. Ka prindër që nuk kanë vaksinuar fëmijët, por duhet t’i
vaksinojnë menjëherë. Jo të gjithë fëmijët të dërgohen në spital, morbilli është sëmundje virale
që shpërndahen përmes ajrit. Rreth 70% e fëmijëve që ishin të pavaksinuar, janë prekur nga
morbilli. Morbilli jep shenja si temperaturë dhe anoreksia, është një dobësi e skajshme. Pastaj
janë shenjat, e rrjedhjes së hundëve dhe skuqja të mukozave të hundës. Shfaqen në gojë kokrra
rëre, që zakonisht janë të skuqura. Nuk ka vend për panik, pasi nuk jemi në një prag epidemi. Ne
kemi mjek pediatër shumë të mirë, infeksionistë dhe po përpiqemi të trajnojmë.
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Figura 2. Disa forma të Morbillit.

1.2.

Etiologjia

Sëmundjen e shkakton virusi ARN, i cili ka madhësi prej 140nm dhe bën pjesë në
Paramyxoviridae. Nuk është rezistent në mjedisin e jashtëm, kështu që drita e ditës dhe
temperatura prej 50ºC shpejt e shkatërrojnë. Kultivohet në qeliza të njeriut dhe të majmunit.

1.3.

Epidemiologjia

Burim i infeksionit janë persona të sëmurë, ndërsa kontagjioziteti zgjat 5-7 ditët e fundit të
inkubacionit, si dhe po aq pas shpërthimit të puçrrave. Sëmundja bartet përmes ajrit, me anë të
pikave, e portë hyrëse është nazofaringu. Sëmuren kryesisht fëmijë të moshës parashkollore dhe
shkollore. Foshnjat deri në 6 muaj kanë imunitet transplacental të trashëguar nga e ëma dhe nuk
sëmuren. Kontagjioziteti është shumë i lartë dhe sillet prej 95-100%. Shfaqin karakteristika
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sezonale me shpeshtësi më të madhe në muajt e dimrit në formë të epidemive më të mëdha, ose
më të vogla.5

1.4.

Infektive

Mënyrat e shfaqjes, modelet e zhvillimit klinik dhe të spektrit të rëndesës janë të shumta. Kjo
është planifikuar për t’i familjarizuar këta praktikantë me mënyrat e paraqitjes, të dhënat klinike
e radiologjike, në mënyrat që këtu të njihen e të trajtohen sa më herët. Ekzantemat infektive janë
të shumta, hasen shpesh dhe janë burim konfuzioni klinik për shkak të ngjashmërive ndaj tyre.
Në vënien e diagnozës, klinicisti duhet t’i kushtojë kujdes jo vetëm karakterit bazë të
ekzantemës, por edhe mënyrës së përhapjes, të shtrirjes, evolucionit të lezionet dhe simtomave të
ndryshme shoqëruese. Në disa nga këto sëmundje, për përcaktimin e diagnozës është mjaft e
rëndësishme prania e një enanteme karakteristike orale.6

1.5.

Ekzantemat virale

Tri ekzantemat: morbilli, rubeola dhe varicela, së bashku me shytat vazhdojnë ende të quhen në
të gjithë botën si “sëmundjet e zakonshme të fëmijërisë”. Imunizimi ndaj tyre ka qenë shkaku i
një rënie të shënueshme të incidencës së morbillit, shytave dhe rubeolës, krahasuar me
incidencën e tyre në periudhën para përdorimit të vaksinës, megjithatë ende hasen raste të
morbillit (më rrallë të shytave) te fëmijët e paimunizuar, ose tek ata që imunizimi fillestar ka
sjellë një imunitet të papërshtatshëm. Përdorimi i vaksinës së varicelës ka ulur shpeshtësisnë e
saj dhe ka ndryshuar shfaqjet në lëkurë, megjithëse kjo sëmundje vazhdon të mbetët një sëmindje
e zakonshme.7

1.6.

Patologjia

Pas depërtimit në organizëm, virusi shumohet në epitelin e mukozës në rrugët e sipërme
respiratore dhe në gjëndrat limfatike regjionale. Hyn në gjak, duke shkaktuar vireminë e parë dhe
vjen në organet e RES, ku vazhdon të shumohet. Pastaj sërish kthehet në gjak dhe shkakton
Трајков И. Инфектологија здраствена струка, Просвветно дело,1991
Atlasi i diagnoses së ekzaminimit pediatrik, grup autorësh, Tiranë, 2002.
7
Po aty.
5
6

13

vireminë e dytë. Shpreh tropizëm ndaj lëkurës në të cilën shkakton hiperemi të enëve të gjakut në
dermë, që manifestohet me shpërthim puçrrash, e në mukozën e sistemit respirator, enantemë dhe
katarr lehtësisht të shprehur. Te personat të cilët nuk janë të vaksinuar, ose nuk kanë kaluar
morbillin, mundet ta kalojë barrierën transplacentale dhe të sjell deri te fetopatia intrauterine.
Dëmtimet te fetusi janë më të mëdha, nëse deri te infeksioni vjen në periudhën e organogjenezës
në 3 muajt e parë të shtatzënisë.
Nga besimi fillestar që nuk ka rrezik lidhur me frekuentimin e ujrave balnearë me përjashtim të
atyre të kontaminuar nga nivele të larta përqëndrimi bacterial me origjinë fluviale, 8 është
konsoliduar mendimi se rreziku është i vërtetë, pavarësisht se i limituar në patologjitë e tipit
orofekal, të indikuar nga shkalla e ngarkesës bakterologjike të ujrave balnearë.9
Korelacione sinjifikative vërehen në shfaqen e patologjive gastrointenstinale dhe prezencës së
indikatorëve të kontaminimit fekal.10
Infeksioni përhapet nëpërmjet pikave të pështymës nga personi në person. Periudha e
inkubacioni deri në shfaqjen është rreth 14 ditë dhe shenjat prodromale fillojnë 1 – 3 ditë më
herët. Mundësia e trasmetimit të infeksionit është maksimale gjatë periudhës prodromale,
megjiëse pacientët konsiderohen si burim infeksioni 4 ditë para, deri në 4 ditë pas shfaqjes së
rashit.
Pas infeksionit, shumimi fillestar ndodh në epitelin respirator me përhapje lokale nëpërmjet
enëve infatike dhe viremia primare ndodh 2 – 3 ditë pas infeksionit. Më vonë, pas 3 – 4 ditësh,
ndodh viremia sekundare e cila zgjat deri në 7 ditë. Niveli më i lartë i viremisë përkon me
shenjat prodromale. Rashi ndodh si pasojë e reaksionit imunologjik midis antigjenëve viral dhe
antitrupave të stresuesit, ku përfshihen dhe muret e kapilarëve. Nuk ka prova bindëse për
infeksionin intrauterin. 11

Public Health Laboratory Service.(1959). “ Sewage contamination of coastal bathing waters in England and Wales:
a bacteriological and epidemiological study”. Journal of Hygiene;57(4): f.435-72
9
Cabelli, VJ. ( 1983).” Health effects criteria for marine recreational waters”,US Environmental Protection Agency.
10
Kay,D., Dufour,A. (2000),: Epidemiology” in Monitoring Bathing Waters - A Practical Guide to the Design and
Implementation of Assessments and Monitoring Programmes, WHO.fq 298-299
11
Sëmundjet infektive, grup autorësh, Tiranë, 2003.
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Patogjeneza është e ngjashme si te ethet tjera me shpërthim puçrrash. Virusi hyn në organizëm
përmes nazofaringut dhe lokalizohet në mukozat e rrugëve të sipërme respiratore dhe në gjëndrat
regjionale limfatike, ku shumohet. Pastaj shkakton viremi, duke depërtuar në gjak përmes
leukociteve, si parazit intraqelizor i tyre dhe shpërndahen në organet e RES dhe në organet e
brendshme, në të cilët vazhdon të shumohet. Kur shumohet mjaftueshëm, sërish depërton në gjak
dhe shkakton viremi të dytë, gjatë së cilës zhvillohet reagim humoral, ndërsa në stadiumin e
mëvonshëm të sëmundjes edhe reagim imunologjik qelizor. Virusi shpreh tropizëm kah lëkura
dhe organet e brendshme, konjuktivat, sistemi respirator dhe truri. Në shtresat sipërfaqësore të
lëkurës, shkakton vazodilatacion të kapilareve dhe infiltrim me qeliza monobërthamore në formë
të puçrrave makulo papuloze. Sjell edhe deri te hiperemia, eksudimi, degjenerimi dhe nekroza e
epitelit respirator, si dhe formimi i qelizave shumëbërthamore gjiganto qelizore me inkluzione
eozinofile në citoplazmë, enantemë në mukozë, hiperemi të konjunktivave dhe infl amacion me
infiltrim limfoplazmocit në intersticiumin e gjoksit.

1.7.

Manifestimi (shenjat) klinike

Definicioni – Morbilli paraqet sëmundje akute infektive e grupit të etheve virale me shpërthim
puçrrash. Klinikisht manifestohet me simptome katarrale respiratore dhe me puçrra makulo
papuloze nëpër lëkurë.
Pasqyra klinike: Inkubacioni është variabil, prej 10-12 ditë, e më rrallë zgjat edhe deri në ditën
21. Sëmundja, si edhe të gjitha ethet tjera me puçrra ka rrjedhë ciklike me stadiume katarrale,
me puçrra dhe rekonvaleshent.
Format klinike: Morbili mund të manifestohet me forma të lehta dhe të rënda klinike.
Format e lehta paraqiten te fëmijët të cilët kanë imunitet të pjesërishëm, gjatë mbrojtjes me
imunoglobuline, ose në gjashtë muajt e parë pas lindjes, nëse trashëgojnë imunitet tranplacental
prej të ëmës. Pasqyra klinike është me simptome të shprehura lehtë, të cilat munden me qenë
abortive, ose të mitiguara.
Format e rënda klinike manifestohen me forma hiperpiretike në të cilat dominon temperatura e
lartë; forma ataksodinamike me simptome neurologjike dhe neurovegjetative; sufokante me
dispne, cianozë, asfiksi, bronkopneumoni dhe hemorragjike me gjakderdhje, petehie, shpërthim
të gjakut, hematoma, etj. Nëse nëna sëmuret në muajin e 9-të të shtatzënisë, fëmija lind me
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imunitet të përjetshëm pa puçrra, ndërsa nëse sëmuret para lindjes, me formë të lehtë klinike, pas
të cilës mbetet imunitet i përjetshëm.
Diagnoza: Përcaktohet me trijasin e rëndomtë: pasqyra klinike, anketa epidemiologjike dhe
ekzaminimet laboratorike. Në pasqyrën klinike simptome patognomike janë maska qarëse,
njollat e Koplik-ut, katarr i sistemit frymëmarrës dhe puçrra makulopapuloze. Të dhënat
epidemiologjike më së shpeshti udhëzojnë në këtë sëmundje te personat pa imunizim. Izolimi i
virusit bëhet me strisho nga hunda dhe goja, ndërsa identifikimi bëhet me kultivim. Në mukozën
e rrugëve respiratore mund të zbulohen qeliza gjigante me më tepër bërthama me inkluzione. Në
analizën serologjike përdoren RVK, RiH, ELISA, etj. Analiza hematologjike tregon leukopeni
me limfocitozë në pasqyrën e gjakut.
Diagnoza diferenciale: Në stadiumin katarral duhet të përjashtohen infeksionet virale respiratore
me etiologji të ndryshme, ndërsa në stadiumin e puçrrave: rubeola, urtikariet medikamentoze,
sëmundja e serumit, skarlatina, ekzantema, subitum, tifoja ekzantematike, etj.

1.8.

Komplikimet

Prognoza: Morbilli është një prej etheve më të rënda
me shpërthim puçrrash. Për shkak të prirjes për anergji,
shpesh paraqiten komplikime sekondare bakteriale dhe
infeksione të bashkuara. Në prognozë ndikojnë edhe
pesha e sëmundjes, mosha, sëmundjet themelore dhe
dhënia e terapisë në kohë të duhur.
Imuniteti: Pas kalimit të sëmundjes mbetet imunitet
solid i përjetshëm.
Terapia: Mjekimi bëhet me terapi simptomatike,
ndërsa të sëmurët i nënshtrohen regjimit specifik
higjieniko dietal. Ordinohen antipiretikë, antitusikë,
ekspektoransë, vitamina të grupit B dhe C, rihidratim
parenteral dhe oral, etj.

Figura 3. Urtikarie – Morbilli

Gjatë paraqitjes së infeksioneve sekondare bakteriale, sugjerohet dhënia e antibiotikëve. Regjimi
higjieniko dietal dhe përkujdesja janë të orientuara kah izolimi, rihidratimi, pushimi, ushqimi,
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pastrimi i konjunktivave, mukozës së gojës dhe rrugëve të frymëmarrjes, përcjelljes së funksionit
të traktit respirator, infeksioneve sekondare bakteriale, komplikimeve neurologjike (encefaliti),
etj.12
Preventiva: Preventiva bëhet me imunizimin me vaksinën MPR (morbili, parotitis, rubeola), e
cila te ne është e obligueshme, ndërsa ordinohet. vaksinë e atenuuar (përzierje e tre viruseve të
gjallë të atenuuar) marrë në përgjithësi, u jepet fëmijëve në moshë një vjeçe, me rivaksinim para
se të fillojnë të shkojnë në shkollë. Veprojnë volitshëm edhe imunoglobulinat nëse ordinohen në
fillim të sëmundjes. Paraqitja e sëmundjes dhe izolimi i të sëmurëve janë të obligueshme dhe
kontribuojnë për pengimin e morbillit në mjedis.

1.9.

Menaxhimi

Te personat e ndjeshëm dhe ata që kanë rrezik për zhvillimin e ndërlikimeve sidomos fëmijët e
imunokompromentuar dhe gratë shtatzëna, i ndikohet profilaksia me imunoglobulinë humane
normale pas ekspozimit ndaj virusit. Një nga përfitimet më të mëdha që synohet nga pakësimi
ose çrrënjosja e morbillit në vendet e zhvilluara ka të bëjë me fëmijët e imunokompromentuar, në
të cilët morbilli paraqet një rrezik të madh. Në situata epidemike, te persona imunokompetentë
mund

të

merret

në

konsidertatë

profilaksia me vaksinën e fruthit pasi
mundëson

zhvillimin

e

shpejtë

të

mbrojtjes. Vaksina duhet të bëhet brenda
3 ditësh nga kontakti.
Rastet

me

trajtohen

në

morbill
mënyrë

të

pandërlikuar
simptomatike,

kushtohet dhe vitamina A për fëmijët e
kequshqyer.
Figura 4. Vaksinimi

12

Behrman Nelson, (1977), Textbook of Pediatrics, fourteenth edition, UK, fq.791
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Në rastet kur dyshohet mbi vendosja e infeksionit bakterial është i ndikuar përdorimi i
antibiotikëve aktiv ndaj Streptococcus pnneumoniae dhe Hemophilus influenzae. Te personat me
ndërlikime të rënda, si pneumonia te të imunokompromentuarit, mund të jetë e fektshme terapia
intivirale specifike me ribavirinë por ky trajtim nuk ka vlerë për SSPE-në.13

2. KUJDESI INFERMIEROR TE MORBILLI
Infermierja e kontrollit të infeksionit duhet të jetë e aftë të veprojë si infermiere especializuar
klinike. Detyrat e infermieres së kontrollit të infeksioneve janë parimisht të ndërlidhuara me
praktikat e kontrollit të infeksioneve, me përgjegjësitë veçantë për problemet e infermierisë dhe
të edukimit. Nëpër spitale të mëdha, infermierja e kontrollit të infeksioneve mund t’i
trajnojëinfermieret “ndërlidhëse”. Këto infermiere më tej kanë përgjegjësinë e veçantë për
vazhdimësinë e mbarëvajtjes së praktikave adekuate për kontrollin e infeksionevedhe për
edukimin e mëtejmë nëpër klinikat e tyre. Këto persona janë “lidhje” ndërmjet infermiereve të
kontrollit të infeksionit dhe të reparteve të tjera dhendihmojnë për identifikimin e problemeve,
zgjidhjen e tyre dhe për mbajtjen e komunikimeve. Në bazë të klasifikimit themelor, në pozitën e
infermieres për kontroll tëinfeksioneve duhet të përzgjidhet një infermiere me shkollë të lartë të
infermierisëqë ka përvojë klinike dhe administrative. Me rëndësi në përzgjedhje është
edheaftësia për komunikim, edukim dhe shkollimi prestigjioz.
Procesi infermieror është një procedurë që ndërtohet nga vetë i sëmuri dhe zbatohet nga
infermierja dhe ekipi i kujdesit. Gjithashtu shikohet si një proces problem zgjidhës që punon
sipas një përkujdesje infermierore të individualizuar. Marrja e anamnezës siguron të dhënat për
sa i përket siptomave që ndihmojnë në diagnostifikim dhe mjekimin e pacientit.
Procesi i kujdesit infermieror dhe sigurimi i pacientit (të menduarit kritik) përfshin:
o Vlerësimin infermieror
o Diagnozën infermierore
o Planifikimin infermieror
o Zbatimi infermieror
o Vlerësimi i arritjes së kujdesit infermieror.

13

Sëmundjet infektive, grup autorësh, Tiranë, 2003.
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Qëllimi i një pozicionimi të mirë tek këta pacientë është i lidhur pikërisht me faktin për të arritur
një komfort të pacientit dhe për të ndalur komplikacionet e mëtejshme.
Planifikimi Infermieror dhe ndërhyrjet infermierore:
1. Shpjegimi i trajtimeve, testet që do i bëhen dhe procedurat pacientës, dhe kujdesi për
pacientën dhe familjen e saj.
2. Sjellje dhe bashkëpunim sa më të mirë me pacienten në mënyrë që të mos e ndiej veten të
frikësuar.
3. Matja e shenjave vitale dhe marrja e gjakut dhe urinës për analiza laboratorike.
4. Përgaditja psiqike e pacientit për ekzaminime radiologjike.
5. Kujdesi për ushqimin dhe higjienën e pacientës.
6. Parandalimin e komplikacioneve.
7. Dhënia e rregullt e terapisë.
8. Kujdesi për imobilizimin dhe vendosja ne dhomë (sigurimi i komfortit).
9. Menagjimi i dhimbjes (duke përfshirë pushimin,pajisjet mbështetëse dhe agjentët fizike).

Kujdesi për ushqim
 Inkuarjimi i pacientës që të ushqehet sipas vakteve rregullisht.
 Të i japim pacientës një kohë të mjaftueshme për vaktin e ngrënies.
 Kujdesi që pacientia të marrë të gjitha përmbatjet e duhura gjatë ditës, si dhe
inkurajojeni që të rrisë marrjen e kalciumit, proteinave dhe vitaminës D.
 Pozicionimi i pacientës në një pozicion sa më përshtatës gjatë ngrënies.

Rezultatet kryesore të kujdesit:
1. Pacienta do të përjetojë rritje rehatia dhe dhimbje më të pakëta.
2. Pacientia shpreh ndjenjat pozitive për veten e saj.
3. Pacienta do të kryejë aktivitetet e përditshme të jetesës brenda kufijve normale.
4. Pacienta ushqehet në mënyrë të mjaftueshme të ushqimit të shëndetshëm.
5. Pacientia iu nënshtrohet ushtrimeve dhe ndihet më e qetë.
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2.1.

Masat e parandalimit te morbilli

Mënyra e të ushqyerit nuk ka qenë vlerësuar në të kaluarën. Ushqimi për kohën ka qënë bazuar
në njëanshmërinë e produkteve të përdorura. Mungesa e ushqimeve me bazë proteinike, apo
marrja në sasi të pakta e tyre nga masa e popullatës shprehte ndikimin e saj në uljen e rezisencës
e shfaqen e sëmundjes. Predispozicioni i bartësit ndaj infeksionit rritet nga mënyra e të
kequshqyerit. Në literaturën botërore është vërtetuar korrelacioni ndërmjet kequshqyerjes së
fëmjëve dhe rritjes së rriskut të vdekshmërisë nga diahrrea, infeksionet akute të traktit respirator
dhe malaries.14
Kequshqyerja redukton rezistencën e bartësit ndaj infeksionit dhe dëmton pothuaj të gjithë
barrierat fiziologjke të organizmit që pengojnë deri diku përhapjen e agentëve infektivë. Këto
përfshijnë lëkurën, membranat mukotike, aciditetin gastrik, kapacitetin absorbues, florën
intenstinale, imunitetin qelizor, funksionet e qelizave fagocituese si dhe prodhimin e citokinës.15
Madje jo vetëm kequshqyerja, por edhe mungesa e një vitamine apo minerali në organizëm,
mund të ndikojë në reagimin e sistemit autoimun. Kështu, mungesa e Vitamines A rrit ndjeshëm
rriskun e sëmundshmërisë madje dhe vdekjes nga infeksione banale në moshën e fëmijrisë, sic
mund të jetë semundja e diarreas apo morbillit, duke ulur rezistencën e bartësit ndaj infeksionit të
marrë. Thomas McKeown shpjegon, “...përgjigjja për sëmundjet infektive varet nga gjendja e
shëndetit të individit dhe se gjendja e shëndetit është e ndikuar fuqimisht nga të ushqyerit.”16
Është vërtetuar se qelizat fagocitare (qeliza të cilat kërkojnë dhe shkatërrojnë mikrorganizmat
invadues) në individë bartës të kequshqyer veprojnë me 10-30% të efikasitetit normal.17

2.2.

Vaksinimi kundër morbillit

Në Kosovë vaksinimi kundër morbillit është i obliguar me Ligj që nga viti 1971 si monovaksinë
(M). Me aplikimin më të gjerë të vaksinës kundër parotitit dhe rubeolës sot në përdorim është
vaksina e kombinuar polivalentë morbilli – parotit – rubeolë (MMR).

Smolinkski.S M., Lederberg.J.,( 2003), “Microbial thereats to health: Emergence, Detection, and Response”, USA
National Academy of Science, f.65
15
Po aty, f.63-64
16
McKeown.T., (1991),” The origin of Human Desease”, J.Wiley and Son Press,Ltd. f.55
17
Po aty.
14
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Vaksina kundër morbillit është virusale e gjallë e dobësuar. Vaksina është e kultivuar në qelizat
diploide humanë (soji Edemondson-Zagreb) dhe mund të aplikohet të fëmijët që kanë alergji në
vezë të pulës.
Për shkak të pranisë se antitrupave të trashëguara nga nëna, vaksina kundër morbillit jepet në
fund të muajit të 12 deri në muajin e 15 të jetës.
Jepet në mënyrë simultane njëkohësisht me dozat rivaksinimit DPT dhe OPV.
Nga fëmijët e vaksinuar në këtë moshë 95 % krijojnë imunitet kundër virusit të morbillit dhe
98% e atyre që janë rivaksinuar. Në rast të rrezikut të shpërthimit të epidemisë, vaksina kundër
morbillit u jepet fëmijëve prej moshës 6 muajshe me kusht qe të marrin edhe një dozë rikujtuese
në muajin e 13 të jetës.18

Tabela 1. Kalendari i vaksinave për moshën e zhvillimit.19

18
19

Mehmedali Azemi & Mujë Shala, Pediatria Botimi i I, Prishtinë 2010.
Legjenda:MPR-vaksina e morbillit
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2.2.1. Mënyra e aplikimit dhe dozimi
Vaksina e kombinuar kundër morbillit, parotitit dhe rubeolës (MMR) jepet në një doze prej 0.5
ml në mënyre subkutane në pjesën e jashtme të parallërës së dorës së majtë. Rivaksinimi bëhet
në moshën 6-7 vjeçare. Shkalla e imunitetit pasvaksinal sillet prej 10-17 vjet,edhe pse disa autor
referojnë se imuniteti pas marrjes së vaksinës është i përjetshëm. Çdo kontakt i ardhshëm qoftë
me virusin e “egër” apo vaksinal shpie te rritja e titrit të antitrupave. Kundërindikimet për
aplikimin e vaksinës kundër morbillit janë reaksionet e rënda alergjike në preparatin vaksinal apo
komponentet e tjera të vaksinës (xhelatinë, neomicin). Nëse vaksina kundër morbillit është
kultivuar në embrionin e vezës së pulës, atëherë duhet të merret parasysh alergjia në vezë, pupla
dhe mish të pulës. Sot, kryesisht përdoret soji Edmondson – Zagreb i kultivuar në qelizat
diploide humane. Sëmundjet e rënda akute janë po ashtu kundërindikime për vaksinim.
2.2.2. Efektet e padëshiruara pastvaksinale
Janë rezultat i replikimit të virusit vaksinal,dhe mund të jenë:
 Temperatura e rritur deri në 39.5˚ C që paraqitet 7-12 ditë pas marrjes së vaksinës
MMR dhe zgjat 1-2 ditë.
 Ekzantemat që mund të paraqitën 7-10 ditë pas marrjes së vaksinës.
 Trombocitopenia që është shum e rrallë dhe paraqitet brenda muajve pas vaksinimit.
 Reaksionet alergjike që janë shumë të rralla.
 Konvulsionet, sidomos te fëmijët me epilepsi dhe konvulsione febrile,
 Lidhshmëria e paraqitjes së autizmit dhe vaksinës kundër morbillit nuk ka bazë
shkencore. Shenjat e para të autizmit zakonisht paraqiten në moshën një vjeqare që korrespondon
me kohën e vaksinimit kundër morbillit.
2.2.3. Mënyra e aplikimit dhe dozimi
Kjo vaksinë jepet në dozë prej 0.5 ml në mënyrë subkutane në pjesën e jashtme të parallërës së
dorës së majtë fëmijëve që kanë mbushur 12 muaj.Rivaksinimi bëhet në mënyrë simultanë me
dozat rikujtuese DPT dhe OPB13,te fëmijët e moshës 6-7 vjeç (shih vaksinën kundër morbillit).
Shkalla e imunitetit pasvaksinal është solid. Sipas disa autorëve sillet deri në 10 e më shumë vjet.
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Pas marrjes së dozës së parë të vaksinës 97% e të vaksinuarëve krijojnë antitrupa kundër
sëmundjes së parotitit.
Efikasiteti klinik është vlerësuar të jetë 95% (sillet prej 90-97%).
Kundërindikimet për aplikimin e vaksinës kundër parotitit, krahas kundërindikimeve të
përgjithshme janë: ndryshimet evolutive të SNQ, reaksionet akute alergjike dhe shtatzënia.
2.2.4. Efektet e padëshirueshme pastvaksinale
Komponenta e parotitit me vaksinën MMR është efikase dhe e sigurt. Efektet e padëshirueshme
pasvaksinale, të cilat janë shumë të rralla, i atribuohen komponentës së morbillit dhe rubeolës
(ethet, temperatura etj). Në raste shumë të rralla, dy muaj pas marrjes së vaksinës mund të
paraqiten çrregullime në funksionin e SNQ në formë të shurdhimit.
Po ashtu, mund të paraqitet edhe edema e gjëndrave të pështymës.
2.2.5. Vaksinimi kundër rubeolës
Në Kosovë vaksinimi i obliguar kundër rubeolës ka filluar në vitin 1993. Vaksina kundër
rubeolës është virusale, e gjallë, e sojit RA 27/3, e kultivuar në qeliza diploide humane.
Vaksina mund të gjendet në qarkullim si monovalentë (R) apo e kombinuar vetëm me vaksinën
kundër morbillit (MR) apo edhe si polivalente morbill-parotit-rubeolë (MMR).
2.2.6. Efektet e padëshirueshme pastvaksinale
Vaksina kundër rubeolës është shumë e sigurt. Efektet e padëshirueshme pasvaksinale që
shfaqen pas marrjes së vaksinës MMR i atribuohen komponentit të morbillit.
 Të 5-15% të fëmijëve të vaksinuar, të cilët marrin vaksinën MMR, paraqitet
temperatura në ditën 5-12 pas marrjes së vaksinës.
 Ekzantema zhvillohet në 5% të të vaksinuarve,
 Limofadenopatia paraqitet në raste shumë të rralla.
 Dhëmbjet në kocka mund të paraqitën të 10% e të vaksinuarve prej ditës së 7-21 pas
vaksinimit.
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2.2.7. Vaksinimi sipas ndikimeve të veçanta epidemiologjike
Situata epidemiologjike me sëmundje infektive (kundër të cilave ekzistojnë vaksinat) mund të
kërkoj aplikimin e vaksinave jashtë kalendarit të rregulltë të vaksinimit. Në rastin e Kosovës,
qoftë edhe një rast i vetëm i paralizës së fëmijëve, nënkupton organizimin e fushatave të
imunizimit plotësues ku do të përfshiheshin fëmijët që nga lindja deri në 15 vjeç. Rreziku i
paraqitjës së epidemisë së morbillit shpie te vaksinimi jo vetëm i fëmijëve të ndjeshëm në
sëmundje, por edhe vaksinimin e tyre prej 6 muajsh e tutje. Në rast të rrezikut të paraqitjes së
gripit, vaksinimit kundër gripit duhet që t̕ i nënshtrohen edhe fëmijët e moshës mbi 6 muajsh, të
cilët vuajnë nga ndonjë sëmundje kronike. Vaksinimi i shtatzënave, veçanërisht atyre nga zonat
rurale, me vaksinën kundër tetanosit (TT) bëhet për të parandaluar tetanosin te i porsalinduri.
Nëse hulumtimet laboratorike flasin për prezencë të lartë të ndonjë sëmundjeje kundër së cilës
janë përdorur vaksinat sipas indikimeve epidemiologjike, atëherë me një arsyeshmëri të detajuar,
vaksinimi kundër asaj sëmundje mund të bëhet i rregullt (si vaksinimi kundër hepatitit B).
Vaksinimi kundër tërbimit është formë e vaksinimit sipas indikimeve epidemiologjike.
Vaksinimi kundër tërbimit i nënshtrohen të gjithë fëmijët e kafshuar nga kafsha e tërbuar, e
dyshimtë në tërbim, kafshët endacake apo kafsha e cilat është larguar dhe nuk mund të mbahet
nën mbikqyrje për 10 ditë. Vaksinimi i kësaj kategorie bëhet sipas doktrinës së mbrojtjes
antirabike në rast lëndimi. Vaksinimit kundër tetanosit i nënshtrohen të gjithë fëmijët të cilët
kanë pësuar lëndime dhe kanë plagë tetanogjene. Vaksinimi i tyre bëhet duke u mbështetur në
statusin vaksinal dhe doktrinës antitetanike.20

Tabela 2. Dozat për fëmijë.

20

Danilovski D.et Al, Specijalna epidemiologija,2009
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3. REZULTATET
Shpërndarja e Morbillit në Qendra Kosovare e Mjekësisë Familjare (QKMF) - Prishtinë.
Bazuar në numrin e rasteve të reja dhe numrin e rasteve ekzistuese, incidenca mesatare vjetore e
Morbillit në në Qendra Kosovare e Mjekësisë Familjare (QKMF) – Prishtinë, është llogaritur në
rreth 428 banorë për vitin 2017. Për sa i përket shpërndarjes së morbillit sipas karakteristikave
demografike dhe socio-ekonomike në përdoruesit e sistemit të kujdesit shëndetësor parësor në
Qendra Kosovare e Mjekësisë Familjare (QKMF) (Nr.=428), gjatë periudhës 2016-2017, tabela
1, paraqet shpërndarjen sipas gjinisë. Në përgjithësi, ka pasur rreth 240 individë meshkuj ose
(56.1%) të totalit të pjesëmarresve, dhe 188 individë femra ose (43.9%) e të gjithë pjesëmarrësve
në studim.
Tabela 1. Shpërndarja e të sëmurëve me Morbill, sipas gjinisë në Qendra Kosovare e Mjekësisë
Familjare (QKMF) – Prishtinë, gjatë periudhës 2016-2017.
Variabli
Numri
Përqindja
Gjinia
Meshkuj
240
56.1%
Femra
188
43.9%
Totali
428
100.0%
Figura 1 paraqet përqindjen e meshkujve dhe femrave të sëmurë me Morbill, në Qendra
Kosovare e Mjekësisë Familjare (QKMF) – Prishtinë në periudhën 2016-2017, nga ku rezulton
se përqindjen më të madhe e mbulon gjinia mashkullore me rreth 56.1%.
Përqindja e të sëmurëve me Morbill sipas gjinisë së pjesëmarrësve në studim.
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Tabela 2. Shpërndarja e të sëmurëve me Morbill sipas incidencës dhe prevalencës në Qendra
Kosovare e Mjekësisë Familjare (QKMF) – Prishtinë në periudhën 2016-2017. Kjo statistikë i
paraqet rastet e rajonit të viseve rurale dhe urbane.
Variabli
Viset
Rurale
Urbane
Totali

Numri

Përqindja

310
118
428

72.43%
27.57%
100.0%

Në figurën 2 paraqitet në mënyrë ilustrative prevalenca dhe incidenca e rasteve me Morbill te
pjesëmarrësit në studim, nga ku vihet re se rreth 72.43% ishin raste nga pjesa rurale.
Përqindja e rasteve të reja dhe rasteve ekzistuese të Morbillit te pjesëmarrësit në studim.
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Tabela 3. Shpërndarja e të sëmurëve me Morbill sipas nivelit të viteve në shërbimin e kujdesit
shëndetësor parësor gjatë periudhës 2016-2017.
Variabli
Vjeç
0-7
8 – 18
19 - 33
Totali

Numri

Përqindja

258
67
103
428

60.28%
15.65%
24.07%
100.0%

Edhe grafikisht duket qartë se përqindja më e madhe e të sëmurëve kishte nivel të lartë te të
sëmurit me vite nga 0-7 vjeç 60.28%, krahasuar me nivelin e mesëm me 15.65% dhe nivelin e
lartë me rreth 24.07%.
Figura 3. Përqindja e të sëmurëve me Morbill sipas viteve.
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Tabela 4. Shpërndarja e të sëmurëve me Morbill, për gjininë mashkullore sipas gjendjes nëpër
qytete dhe fshatra gjatë periudhës 2016-2017.
Variabli
Qytet/Fshat
Fushë Kosovë
Prishtinë
Lipjan
Ferizaj
Podujevë
Mitrovicë
Skënderaj
Obiliq
Rahovec
Vushtri
Gjakovë
Shtime
Kaqanik
Suharekë
Klinë
Istog
Drenas
Graqanicë
Malishevë
Pa adresë
Totali

Numri
101
46
30
11
11
8
8
5
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
239

Përqindja

23.60%
10.74%
7.0%
2.57%
2.57%
1.87%
1.87%
1.17%
0.7%
0.7%
0.47%
0.47%
0.47%
0.23%
0.23%
0.23%
0.23%
0.23%
0.23%
0.23%
100.0%

Figura e mëposhtme jep detaje mbi gjendjen e të sëmurëve me Morbill, për gjininë mashkullore
sipas gjendjes nëpër qytete dhe fshatra gjatë periudhës 2016-2017.
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Figura 4. Përqindja e të sëmurëve me Morbill, sipas gjinisë mashkullore.
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Tabela 5. Shpërndarja e të sëmurëve me Morbill, për gjininë femërore sipas gjendjes nëpër
qytete dhe fshatra gjatë periudhës 2016-2017.
Variabli
Qytet/Fshat
Fushë Kosovë
Prishtinë
Lipjan
Ferizaj
Podujevë
Mitrovicë
Obiliq
Drenas
Kaqanik
Viti
Gjakovë
Graqanicë
Vushtri
Shtime
Skënderaj
Suharekë
Junik
Preshevë
Totali

Numri

Përqindja

84
26
20
12
11
10
5
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1

19.62%
6.08%
4.67%
2.80%
2.57%
2.34%
1.17%
0.7%
0.47%
0.47%
0.47%
0.47%
0.47%
0.47%
0.47%
0.23%
0.23%
0.23%
100.0%

Figura e mëposhtme jep detaje mbi gjendjen e të sëmurëve me Morbill, për gjininë femërore
sipas gjendjes nëpër qytete dhe fshatra gjatë periudhës 2016-2017.
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Figura 5. Përqindja e të sëmurëve me Morbill, sipas gjinisë femërore.
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4. PËRFUNDIM
Është e qartë se sëmundjeve ngjitëse – morbilli, është shkaku kryesor i sëmundshmërisë
jotrogjene dhe vdekshmërisë te pacientët që kërkojnë kujdes të gjatë në njësitë e kujdesit
intensiv.
Strategjitë për rritjen e higjienës së duarve, parandalimi i kolonizimit të pacientit dhe parandalimi
i sëmundshmërisë, nëse kolonizimi ka ndodhur duhet të jenë në qendër te vëmendjes së
personelit në ICU (Njësia e Kujdesit Intensive) dhe përparësitë e qendrave kërkimore. Rëndësia e
mbartjes së patogjeneve nga duart e personelit të ICU-ve, roli i transmetimit me rrugë ajërore në
ICU dhe infektimi i mjedisit brendaspitalor nga patogjene rezistente duhet të vihen më mirë në
vijë.
Studime më të zgjeruara dhe më të sofistikuara, duke përdorur teknika të ndryshme të analizës
statistikore per përcaktimin e faktorëve të rrezikut, sëmundshmëria dhe vdekshmërise për
sëmundjeve ngjitëse madhore, endemike, spitalore dhe patogjenet në ICU, janë të nevojshme për
të udhëzuar shpërndarjen e burimeve për kontrollin e tyre spitalore të personelit, sidomos për sa i
përket higjienës së duarve, përdorimit aseptik të paisjeve dhe terapise antibiotike, si dhe për të
ushtruar më shpesh masa kontrolli në të gjitha spitalet, do të kishin përfitime të mëdha dhe të
shpejta.
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5. DISKUTIME
Sistemi i integruar i sistemit të vëzhgimit të sëmundjeve të transmetueshme në Kosovë synon një
vëzhgim aktiv.
Sëmundjet infektive ndahen në tri grupe A, B, C sipas shkallës së rëndësisë për shëndetin publik:
Grupi A përfshin sëmundjet infektive me rëndësinë më të madhe për shëndetin publik të cilat i
nënshtrohen një njoftimi urgjent të detyrueshëm brenda 24 orëve nga niveli bazë në nivel
kombëtar, pranë Institutit të Shendetit Publik.
Sëmundjet infektive të listuara ne Grupin B i nënshtrohen një njoftimi të shpejtë brenda 1-3
ditësh nga burimi i të dhënave në nivelin lokal.
Sëmundjet e Grupit C, duhet të njoftohen në një afat një mujor në një mënyrë të thjeshtë bazuar
në rastet.
Aktualisht të gjitha të dhënat janë publike. Për sa i përket ruajtjes së të dhënave, Instituti i
Shendetit Publik përfaqëson menaxherin kombëtar të bankës së të dhënave në nivel vendi
(kombëtar) përgjegjës për mbledhjen e të dhënave, kontrolli i të dhënave dhe hyrjet fillestare,
analiza e të dhënave, përgatitja e raportit (Buletini Epidemiologjik mujor si edhe Raportet
Speciale) shpërndarja e raporteve. Ajo që ne konstatojmë si problematike në tërë këtë sistem dhe
mekanizëm raportimi, është mungesa e dispozitave të qarta që të mbrojnë të dhënat personale të
personave të sëmurë. Raportimi në formën e statistikave është i domosdoshëm, por mbetet për
t’u parë se sa ndërhyjnë statistikat në të dhënat sensitive të personit që merren në mbrojtje në
mënyrë të posaçme në kuadrin e të drejtave të njeriut.
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6. REKOMANDIMET
Kontrolli i sëmundjeve ngjitëse është një përgjegjësi e secilit punonjës në institucionet
shëndetësore. Por, drejtoria e spitalit dhe ekipi për kontrollin e sëmundjeve ngjitëse- morbilli,
mund të sigurojnë profesionalizmin, edukimin dhe përkrahjen për ti mundësuar personelit
përmbushjen e standardeve përkatëse të kontrollit të morbillit me të cilat do ta ulë në minimum
rrezikun nga sëmundja- morbilli.
Duke u bazuar në këto të dhëna, japim këto rekomandime:
 Kontrollimi i vazhdueshëm i të sëmuarit te specialisti i lëmisë përkatëse, për të bërë
diagnostifikimin e hershëm të sëmundjeve ngjitëse- morbilli, kjo ndikon edhe në rrjedhën
e përgjithshme të saj.
 Të ngriten kapacitetet profesionale në çdo repart me mjekë dhe infermierë, duke marrë
parasysh numrin aktual të tyre si dhe trendin në rritje të sëmundjeve ngjitëse- morbilli.
 Të ketë edukim të vazhdueshëm profesional, si dhe trajnime të mjekëve dhe infermierëve
të kësaj lëmie, me qëllim të aftësimit të tyre për trajtimin e sëmundjeve ngjitëse –
morbilli, në përputhje me të arriturat bashkëkohore në mjekësi.
 Përkrahje nga institucionet përkatëse shëndetësore për familjarët e pacientëve të atakuar
me ndonje sëmundjeve ngjitëse, është e domosdoshme. Përkrahja duhet të bëhet si në
aspektin psikologjik ashtu edhe në aspektin material, duke marrë parasysh natyrën e
sëmundjeve ngjitëse – morbilli dhe koston financiare të mjekimit dhe gjendjen
ekonomike në të cilën gjendemi ne si shoqëri.
Institucionet shëndetësore sidomos ato dytësore duhet ti kushtojnë kujdes të veçantë
grumbullimit dhe raportimit të rasteve me sëmundjeve ngjitëse – morbilli.
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7. RESYME
Parandalimi dhe kontrolli i sëmundjeve virale, ngjitëse ose infektive është një detyrim shumë i
rëndësishëm në fushën e shëndetit publik i cili përcakton përgjegjësitë dhe detyrimin e shtetit
nëpërmjet strukturave përkatëse. Ligji aplikohet për sëmundjet virale, infektive, infeksionet dhe
agjentët që përfshijnë mikrobet dhe toksinat e tyre, ose parazitët që mund të shkaktojnë epidemi
dhe mund të përbëjnë kërcënim për shëndetin publik. Një ligj i tillë gjithashtu aplikohet për
ngjarje të papritura dhe të pazakonshme, të cilat mund të shkaktojnë situata shëndetësore
shqetësuese kombëtare dhe ndërkombëtare. Krahas përcaktimit të detyrimit për evidentimin dhe
raportimin e sëmundjeve virale, ngjitësë, strukturat e shërbimit shëndetësor përfshirë ato publike,
private dhe ato kufitare kanë të drejtë të hyjnë në çdo kohë në ndërmarrje, institucion shtetëror
ose privat dhe reparte ushtarake, ndërsa në banesë, vetëm për të shmangur një rrezik të
atypëratyshëm për jetën dhe shëndetin e njerëzve; për të bërë hetimin epidemiologjik, izolimin,
shtrimin në spital, mbikëqyrjen shëndetësore të kontakteve; vaksinimin, depistimin,
dezinfektimin e mjekimin profilaktik. Kur punonjësit e mësipërm hasin pengesa në kryerjen e
detyrës, kërkojnë mbështetjen e organeve të rendit publik. Ky është një moment që kërkon një
trajtim të kujdesshëm nga ligji pasi vihen në balancë detyrimi dhe përgjegjësia për të garantuar
shëndetin publik të personit të infektuar dhe të popullatës dhe nga ana tjetër të drejtat që lidhen
me moscënimin e banesës, të jetës private të individit. Problemi është edhe më delikat në rastet
kur situata epidemiologjike është e tillë që kërkon izolimin e personit të dyshuar ose të
diagnostikuar me sëmundje ngjitëse. Ndërkohë nuk gjejmë rregullim më të hollësishëm lidhur
me proçedurat dhe kriteret që duhet të zbatohen ose disa parakushte sipas të cilëve punonjësit e
shëndetësisë të ndihmuar edhe nga forcat e rendit mund të marrin vendime për izolimin e
personit. Pavarësisht se bëhet fjalë për shkëputjen e kontaktit nga mjedisi dhe njerëzit e tjerë me
qëllim parandalimin e përhapjes së sëmundjes ngjitëse, përsëri në një këndvështrim të caktuar ky
veprim është kufizim i të drejtës për të lëvizuar lirisht. Në këto kushte kemi mendimin se ligji
duhet të përcaktojë më me hollësi që nga përkufizimi i termit “izolim’’ e deri në rastet dhe
proçedurën se si realizohet. Me vend do të ishte edhe përshkrimi i saktë i të drejtave që lidhen
me personin e sëmurë siç mund të jetë e drejta për t’u informuar për sëmundjen, ndoshta për të
vendosur për institucionin shëndetësor ku ai kërkon të ndiqet nga ana shëndetësore etj.
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