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Për përgatitjen e këtij punimi Prof. Assoc Ramush Bejiqi si udhëheqës më ka ndihmuar me
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SHKURTESAT
BCG – vaksina kundër tuberkulozit, (Vaksina Calmete dhe Guerin)
OPV – vaksina e gjalle e dobësuar, kundër paralizës së fëmijëve, (Vaksina kunder Poliomielitit)
DTP – vaksina kundër difterisë, kollës së madhe dhe tetanosit,
MR – vaksina e gjalle, e dobësuar, kundër fruthit, parotitit dhe rubeolës,
DT – vaksina pediatrike kundër difterisë dhe tetanosit,
DT – vaksina kundër difterisë dhe tetanosit për të rritur,
TT – toksoidi i tetanosit.
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Abstrakti:
Hyrja:Me dhjetëvjetsha të tërë është vërtetuar se vaksinimi është një ndër metodat më të mira
dhe më të suksesshme në parandalimin e sëmundjeve infektive. Ky fakt e bën vaksinimin njërin
ndër programet më përfituese të shëndetit publik. Me zbulimin e vaksinave jetëgjatësia e
njerëzimit është zgjatur në mënyrë enorme kurse shumë sëmundje vdekjeprurëse për njerëzimin
janë eliminuar apo janë në eradikim e sipër. Shumë sëmundje ngjitse të cilat në të kaluarën kanë
shkaktuar me miliona vdekje në mbarë botën, me vaksinim janë plotësu kushtet që të paraqiten
vetëm si raste sporadike dhe atë vetëm në vendet ku vaksinimi nuk është në nivelin e dëshiruar.
Varësisht nga përbërja vaksinat mund të jenë: monovalente dhe polivalente.
Vaksinat monovalente përmbajnë vetëm një preparat imunobiologjik (BCG, OPV, Hepatiti B,
etj) kurse ato polivalente përmbajnë disa preparate imunobiologjike ( DTP, MMR etj).

Materjali dhe metoda:
Materiali i përdorur për këtë punim është marr në Qendra e Vaksinimit pranë kujdesit parësor
shëndetësor në Gjakovë.
Materialet e marrura janë data bazë e shënimeve e të gjithë të vaksinuarve gjatë periudhës kohore
Janar – Qershor të vitit 2016.
Hulumtimi është retrospektiv.

Rezultatet:
Në aspektin e vaksinimit Komuna e Gjakovës është shembull i vaksinimit të suksesshëm dhe për
Kosovën. Infermieret që janë të angazhuara në këtë qendër të vaksinimit e kanë mire të
organizuar kartotekën e vaksinimit ku secili fëmijë posedon kartonin e vetë. Po ashtu, të gjitha
planifikimet dhe realizimet e vaksinimit i kanë të regjistruara në databazën elektronike.Duke e
analizuar se nuk ka në çdo fshat punkt shëndetësor si dhe ka fshatra të vogla me pak fëmijë
atëherë në shumë raste vaksinimi bëhet për disa fshatra në të njëjtin vend.
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Përfundimet:
Vaksinimi në fshatrat e Gjakovës ka qenë mirë i planifikuar dhe organizuar duke ju falënderuar
personelit të qendrës së vaksinimit. Arsyeja e numrit të fëmijëve që nuk janë të vaksinuar është
shpërngulja e familjeve në botën e jashtme dhe jashte Regjionit te Gjakoves.
Qendrat e vaksinimit jane të pajisura me liberzat e vaksinimit për qdo fëmijë. Në rast të
shpërnguljes me anë të kësaj libreze ata dëshmojnë për vaksinimin e deritanishëm

dhe e

vazhdojnë procesin e vaksinimit në vendin e vendosjes.
Duke e analizuar rëndësinë e vaksinimit i cili është shumë dimensional në aspektin e :
 preventives se sëmundjeve ngjitëse të cilat janë të rrëzikshme për tërë popullatën,
 uljes së sëmundshmërisë së fëmijëve,
 Uljes apo edhe eliminimin e invaliditetit,
konkludojmë se infermierët të cilët janë të angazhuara në Qendrat e Vaksinimit në Gjakovë në
tërësi janë duke e mbushur obligimin ndaj pjesës më të ndjeshme të popullatës, fëmijëve.
Marrë për bazë angazhimin e stafit të infermierëve si dhe përkrahjes jo të mjaftueshme të
institucioneve përkatëse si konkludimi i arsyeshëm është edhe nevoja e përkrahjes materiale dhe
morale e këtyre infermierëve.
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1. Hyrje
1.1.

Vaksinimi

Me dhjetëvjetsha të tërë është vërtetuar se vaksinimi është një ndër metodat më të mira dhe më të
suksesshme në parandalimin e sëmundjeve infektive. Ky fakt e bën vaksinimin njërin ndër
programet më përfituese të shëndetit publik. Me zbulimin e vaksinave jetë gjatësia e njerëzimit
është zgjatur në mënyrë enorme, kurse shumë sëmundje vdekjeprurëse për njerëzimin janë
eliminuar apo janë në eradikim e sipër. Shumë sëmundje ngjitse, të cilat në të kaluarën kanë
shkaktuar me miliona vdekje në mbarë botën, me fillimin e aplikimit të vaksinimit janë
eleminuar plotesisht ose paraqiten vetëm raste sporadike dhe atë vetëm në vendet ku vaksinimi
nuk është në nivelin e dëshiruar.
Varësisht nga përbërja e tyre vaksinat janë: monovalente dhe polivalente.
Vaksinat monovalente përmbajnë vetëm një preparat imunobiologjik (BCG, OPV, Hepatiti B,
etj) kurse ato polivalente përmbajnë disa preparate imunobiologjike (DTP, MMR etj).
Me stimulimin e sistemit imunitar vaksinat,qoftë mono apo polivalente, ofrojnë shkalle të lartë të
imunitetit ndaj sëmundjes së caktuar infektive1.
Pavarësisht nga roli parandalues i tyre, vaksinimi konsiderohet si intervenim kirurgjik dhe deri
diku edhe traumatizues për fëmijët. Duke pasur parasysh se për fëmijët marrja e vaksinave është
një traumë atëherë kompanitë farmaceutike së bashku me ekspertët mjekësor kanë arritë deri te
prodhimi i vaksinave polivalente ku, me një ampulë, fëmija merr disa lloje të vaksinave, p.sh.
DPT, hepatitis B, Haemophylus influenza, OPV, MMR.
Shpikja e vaksinave dhe dezinfektimi i ujit kanë qenë historikisht dy proceset më të mëdha
intervenuese të shëndetit publik. Në saje të pionerve të shkencës mjekësore siq janë Jenner dhe
Pasteur, shoqëria njerëzore ka shpëtuar nga shumë sëmundje infektive, shkaktare te invaliditetit
dhe vdekshmëri shumë të madhe. Miliona jetë fëmijësh qdo vit i rrëmben vdekja, vetëm nga
neglizhimi i një procedure të vogël dhe ndonjëher të nënvleftësuara, siq është aplikimi i
vaksinave. Është shumë tragjike fakti se rreth dy milion fëmijë vdesin qdo vitë nga sëmundje të
cilat mund të parandalohen me vaksinim.
Që nga aplikimi i vakcinës së parë nga Jenier deri ne vitin 2000??? Deri sot shumë sëmundje të
rëndësishme infektive janë të kontrollueshme me aplikimin e vaksinimit si: Variola, rabiesi,
1

Mehmedali Azemi & Mujë Shala, Pediatria Botimi i I, Prishtinë 2010.
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pertusi, difteria, tetanosi, tuberkulozi, ethja e verdhë, poliomieliti, hepatiti, fruthi, rubeola,
parotiti, varicela, etj.
Pas luftës së dytë botërore teknologjia e prodhimit të vaksinave ka perjetuar hap të ndjeshëm dhe
shtuar numrin e vaksinave si dhe me kombinimin e tyre me prodhimine e vaksinave polivalent.
Duke pasur tash në duar një armë të fortë kundër sëmundjeve të ndryshme infektive, autoritetet e
politikave shëndetësore në shumë vende të botë, përpiluan kalendaret, oraret (skemat) e
imunizimit të cilat u bënë të detyrueshme për të gjithë popullatën varësisht prej moshës dhe
programit të vaksinimit. Me aplikimin rigoroz i tyre foli ulja e rëndësishme e incidencës të
semundjeve të përmendura dhe u minimizua mundësia e zhvillimit të epidemive të sëmundjeve
të shkaktuara nga këta agjens infektiv. Bazuar në këto rezultate OBSH hodhi një hap përpara në
kontrollin e sëmundjeve ngjitëse, deri në qrrenjosje globale të disa prej tyre2.
Viktima e parë e këtij objekti ishte variola e cila u deklarua e zhdukur përfundimisht nga rruzulli
tokësor që në vitin 1979.
Shigjeta e dytë ishte drejtuar ndaj poliomielitit, qrrënjosja e të cilit u objektivizua për vitin 2000.
Po ashtu është planifikua që të bëhet qrrenjosja e fruthin në vitin 2007 dhe tetanosit neonator.
Arritjete gjigante në këtë fushë dhe suksesi në zhdukjen e variolës bëri që OBSH-ja në vitin 1974
të përpiloj “Programin e zgjeruar të imunizimit” (EPI). U quajt i zgjeruar për dy arsye:
a) së pari deri në atë kohë shum programe të vaksinimit të detyrueshme kishin vetëm disa
vaksina si BCG, variolia dhe DTP. EPI ka përfshirë edhe dy sëmundje të tjera. Gjashtë sëmundje
të zgjeruara janë tuberkulozi, difteria, tetanosi, pertusi, poliomieliti dhe fruthi,
b)së dyti, vetë 5 % e popullatës pediatrike të vendeve në zhvillim përfitonin nga ky kalendar.
Synimi ishte që të zgjerohen përmasat e popullatës së vaksinuar. Shum vende janë treguar të
zellshme dhe kanë arritur sukses në zbatimin e EPI-it. Oragnizata si UNICEF dhe Rotary
Internacional po japin një kontribut të madh në këtë drejtim. Aktiviteti i tyre është i ndjeshëm
edhe në vendin tonë.
Po ashtu, favorizohet dhënia simultane e vaksinave me qëllim të përfshirjës së sa më shumë të
fëmijëve për vaksinim. Kjo nënkupton dhënien e disa vaksinave (bazuar në kalendarin e
vaksinimit) përnjëherë si OPV me DTP dhe Hepatitit B, DPBr me OPVr dhe MMR etj.

2

Gj. Kuli – Lito “Vaksinat” Tiarnë 2004.
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Shkalla e imunitetit qe krijohet me dhënien simultane të vaksinave është e njëjtë me shkallen e
imunitetit qe krijohet kur vaksinat jepen te ndara.
1.2.

Kundërindikimet për vaksinim

Programi i zgjëruar i imunizimit rekomandon të gjithë punonjësve shëndetësor që ti shfrytëzojnë
të gjitha mundësit për imunizimin te fëmijëve. Kjo nënkupton vigjilencën, maturinë si dhe
përgjegjësinë e lartë kur vihemi në situatë të përcaktojmë kunderindikimet për fëmijët që duhen
të hiqen nga porogrami i imunizimit.
Organizata Botërore e në raportet e saj zyrtare, refereron se në shume shtete të botës përfshirja
me vaksinim është e pakënaqëshme për këto arsye:


Mosdhënia simultane e vaksinave që do të kishte mundësuar mbulimin e fëmijës me disa
lloje të vaksinave,



Kundërindikimet e rrejshme për imunizim.



Refuzimi i punonjësve shëndetësor për të hapur flakonin shumë dozash për vaksinimin e një
fëmije.



Mosorganizimi korrekt i vaksinimit



Sipas Programit të zgjëruar të imunizimit, fëmijët të cilët gjenden në spital në periudhën e
paraparë për vaksinim duhet të vaksinohen sa më parë që është e mundur, kur gjendja
shëndetësore e tyre e mundëson atë.

Preferohet dhënia e vaksinës kundër fruthit për ta penguar përhapjen brenda spitalore.
Programi i zgjëruar i imunizimit vë në pah të ashtuquajturat kundërindikimet e përgjithshme, të
cilat patjetër duhet të merren parasysh para së fëmija të vaksinohet3.


Në përgjithësi vaksinat e gjalla, qofshin virusale apo bakteriale nuk duhet tu jepen personave
me sëmundje imunodeficitare (të cilët e kanë sistemin imunitar të suprimuar nga sëmundjet
malinjë, me terapi imunosupresive apo radioterapi),



Vaksinimi nuk aplikohet edhe në raste të reaksioneve alergjike në preparatin vaksinal, me
encefalopati, konvulsionet afebrile si dhe reaksionet tjera anafilaktike,



Gjendjet febrile,



Sëmundjet akute infektive

Përveç kundërindikimeve të përgjithshme merren parasysh edhe disa kundërindikime specifike:
3

Gj. Kuli – Lito “Vaksinat” Tiarnë 2004.
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Fëmija HIV – pozitiv nuk duhet të vaksinohet me BCG – vaksinë,



Fëmija HIV – pozitiv nuk duhet të vaksinohet me OPV vaksinë, por në vend të saj duhet të
përdorët vaksina IPV (vaksina e vdekur e Salk-ut),



Sëmundjet evolutive të SNQ (epilepsia jo e kontrolluar, spazmat infantile, encefalopatia
progresive) janë kundërindikime për dhënien e vaksinës kundër kollës së madhe.
Në këto raste jepet vaksina DT për fëmijë.



Vaksina orale kundër paralizës së fëmijëve nuk jepet deri në 2 jave pas tonsilektomisë
(pas 2 javësh vaksina mund të jepet pa problem),



Alergjia në veze dhe mish të pulës pamundëson dhënien e vaksinës MMR (nëse virusi
kultivohet në membranën karioalantoike të vezës së pulës)4.

Vaksinimi mund të zbatohet në këto raste (nuk ka kundërindikime):


Sëmundjet e lehta siç janë: infeksionet e rrugëve të sipërme të traktit të frymëmarrjës apo
diaret që nuk shoqërohen me temperatura më të larta së 38.5 C,



Fëmijët e lindur para kohe,



Fëmijët me nënushqyeshmëri proteina-energjike,



Fëmijët që në anamnezë të familjës kanë pasur konvulsione, por të cilët vetë nuk e kanë,



Fëmijët qe mjekohen me antimikrobik, doza të vogla të kortikostëroideve dhe stëroideve për
përdorim lokal,



Sëmundjet e lëkurës (dermatozat, ekzema dhe infeksionet e tjera të lëkurës),



Sëmundjet kronike të zemrës, veshkave dhe mëlçisë,



Fëmijët me sindromën Daun (sindromi doën),



Fëmijët qe kanë pasur verdhëzën pas lindjës.

Nëse fëmijës nuk i jepen të gjitha vaksinat në mënyre simultane, të cilat i përgjigjen moshës së
tij, atëherë për shkak të fenomenit të interferencës preferohet që distanca kohore në mes tyre të
jetë së paku 4 jave.

4

Mehmedali Azemi & Mujë Shala, Pediatria Botimi i I, Prishtinë 2010.
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1.3. Vaksinimi në Kosovë
Vaksinimi është e drejtë elementare si dhe obligim i çdo personi për t’u mbrojtur nga sëmundjet
e caktuara infektive.
Në Kosovë, vaksinimi është i rregulluar me Ligjin për Shëndetësi, Ligjin për Shëndetësi Publike
dhe Ligjin për Mbrojtjen nga Sëmundjet Infektive.
Mbështetur në situatën epidemiologjike dhe natyrën e sëmundjeve, vaksinimi ndahet në tre
forma:
1.I obliguar me Ligj (sipas kalendarit të vaksinimit) sipas identifikimeve epidemiologjike dhe
trafikut ndërkombëtar.
2.Vaksinimit sipas ndikimeve epidemiologjike: u nënshtrohen personat të cilët për çfarëdo arsye
mund të bien në kontakt me shkaktarin e ndonjërës nga sëmundjet infektive për të cilat
ekzistojnë vaksinat (tifoja abdominale, tërbimi, gripi, hepatitis B etj)5.
3.Vaksinimi sipas trafikut ndërkombëtar: është i rregulluar me ligjet ndërkombëtare, të cilave u
nënshtrohen të gjithë personat që udhëtojnë në zonat endemike për sëmundje të caktuara.
Vaksinimit të obliguar i nënshtrohen të gjithë fëmijët e Kosovës prej lindjës deri në moshën 18
vjeqare, bazuar në kalendarin e vaksinimit.

Mosha

Vaksina

Aplikimi

Pas lindjes

BCG

Intradermal

Pas lindjes

Hepatiti B

Intramuskular

Muaji i 3-të

DTP

Intramuskular

Muaji i 3-të

OPV

Për oral

Muaji i 3-të

OPV

Për oral

Muaji i 3-të

Hepatiti B

Intramuskular

Muaji i 4-të

DTP

Intramuskular

Muaji i 4-të

OPV

Për oral

Muaji i 5-të

DTP

Intramuskular

Muaji i 5-të

Hepatiti B

Intramuskular

5
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Muaji i 5-të

OPV

Për oral

Muaji i 13-të

MMR

Subkutan

RIVAKSINIMI Mosha

Vaksina

Aplikim

12 Muaj

DTP

Intramuskular

OPV

Për oral

DT

Intramuskular

OPV

Për oral

MMR

Subkutan

DT

Intramuskular

OPV

Për oral

TT

Intramuskular

6 – 7 Vjeç
12 – 13 Vjeç

18 Vjeç

znj. Sabrije Hamza

Tabela 2. Kalendari i rivaksinimit

1.3.1 Vaksinimi kundër tuberkulozit
Është e njohur se tuberkuloza ka qenë njëra ndër sëmundjet që deri para disa dekadave ka
shkaktuar shumë vdekje dhe invaliditet. Tani është arritur ulja e dukshme e kësaj sëmundje,edhe
pse prapë është prezente. Shpeshtësia e paraqitjes së tuberkulozit në Kosovë është 53 të sëmure
në 100.000 banorë.
Kjo është arsyeja kryesore pse vaksinimi kundër tuberkulozit është i obliguar me Ligjet e
njëhesuara të Kosovës.
Vaksina BCG është bakterore, e gjallë, e dobësuar, që e ruan origjinalitetin e bacilit të
tuberkulozit. Shkurtesa është BCG e ka prejardhje nga mikrobiologet Francez të cilët së pari
prodhuan vaksinen kundër tuberkulozit( Bacillus Callmettë-Guerine).
Vaksinat BCG jepen menjëherë pas lindjës, apo sa më parë që është e mundur.
Efikasiteti pasvaksinal është më i lartë nëse fëmija vaksinohet me këtë vaksinë deri në muajin e
tretë të jetës, dhe është vetëtuar së në 75% të këtyre rasteve mbron njeriun deri në moshen 23
vjeqare.
Për këtë arsye, në kalendarin e ri të vaksinimit nuk kemi rivaksinim me BCG vaksinë.
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Vaksina jepet me shiringë special vetëm për BCG vaksinë. Tani në përdorim janë shiringat
vetëshkatërrues, të cilat mundësojnë marrjen e vetëm 0.05 ml të vaksinës, e cila i përgjigjet dozës
së paraparë për vaksinim6.

1.3.2. Mënyra e aplikimit dhe dozimi
Vaksina jepet në një doze prej 0.05 ml (te të porsalindurit dhe latantët) kurse 0.1 ml të fëmijët
tjerë, lart në paralleren e dorës së majtë.
Vaksina BCG jepet rregullisht në krahun e majtë dhe në këtë mënyre, në rast të nevojës së
verifikimit për vaksinim secili e di se ku duhet të kërkohet cikatriksi pasvaksinal.
Dhënia e i vaksinës bëhet me ngritjen e lehtë të lëkurës lartë (jepet në mënyre intradermale) dhe
aplikimin e dozës së parapar. Pas dhënies intradermale të vaksinës , brenda 2-3 javëve krijohet
papulla, e cila në javën 6-të gjegjësisht të 8-të ulçeron dhe shëndërrohet në cikatriks deri në fund
të muajit të tretë.
Pas marrjes së vaksinës BCG, testi i tuberkulinës Protëin Purified Derivatë (PPD) i cili është
reaksion alergjik qelizor, bëhet pozitiv pas 3-4 javë prej dhënjes. Një e dhënë e tillë nuk flet për
shkallë të 100 % të imunitetit kundruall sëmundjes së tuberkulozit, por vaksinimi zvogëlon deri
në 50 % shkallën e rrezikut për tu sëmure.
Fëmijët e vaksinuar, të cilët sëmuren nga tuberkulozi kanë shenja klinike më të lehta të
sëmundjes.
1.3.3. Kundërindikimet për dhënien e vaksinës BCG
Në grupin e fëmijëve të cilët janë të kundërindikuar për vaksinim me BCG vaksinë janë fëmijët e
lindur nga nëna HIV-pozitiv dhe fëmijët me deficit të lindur imunitar.
Derisa nuk vërtetohet mosprania e sëmundjes nga prindërit me HIV, kurse nga të dhënat
anamenstike ka të dhëna së njëri nga anëtaret e ka sëmundjen në fjalë i porsalinduri nuk duhet të
vaksinohet me vaksinën BCG.
I porsalinduri me masë trupore me të vogël së 2500 g., me icterus gravis si dhe pas
eksangvinotransfuzionit i posalinduri i cili merr doza të vogla të kortikostëroideve, mund të
vaksinohet me vaksinen BCG pa asnjë mëdyshje.

6

Gj. Kuli – Lito “Vaksinat” Tiarnë 2004
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1.3.4. Efektet e padëshirueshme postvaksinale
Nëse vaksina aplikohet në mënyre të drejtë, atëherë edhe efektet anësore janë të pakta.
Në vendin e aplikimit menjëherë pas dhënies së vaksinës formohet papula e ngritur, e cila
normalisht zhduket pas 30 minutave. Në rast të aplikimit të parregullt mund të paraqitet abscesi
në vendin e aplikimit. Nuk janë të rralla rastet kur, si pasoje e sasisë me të madhe të preparatit te
aplikuar vaksinal, paraqitet inflamacioni i gjëndrave limfatike regjionale apo BCG-iti7.
1.4. Vaksinimi kundër difterisë
Vaksina kundër difterisë është vaksinë bakterore e gjallë, e dobësuar, e përfituar nga toksina e
Corynobakterium diphteriae. I porsalinduri nuk trashëgon antitrupa nga nëna, prandaj edhe
vaksinimi kundër difterisë fillon porsa fëmija ti ketë mbushur dy muaj (muaji i tretë), kur jepet
doza e parë, doza e dytë jepet në muajin e katërt dhe e treta në muajin e pestë të jetës.
Dhënia e vaksinës bëhet në mënyrë simultane me vaksinën OPV dhe atë si vaksinë e kombinuar
kundër difterisë, kollës së madhe dhe tetanosit (DPT).
Vaksina DPT përbëhet nga 2 komponentë të toksinës së Corynobakterium diphteriae,
Clostridium tetani si dhe bacileve të mbytura të Bordatella përtussis.
Rivaksinimi i parë me DPT bëhet në muajin e 12 së bashku me vaksinën OPV.

1.4.1 Mënyra e aplikimit dhe dozimi
Vaksina DPT jepet në dozë prej 0.5 ml, në mënyrë intramuskulare në pjesën e jashtme të
parallërës së dorës së majtë, me shiringë vetëshkatërruese. Është vertëtuar së pas marrjes së 4
dozave të vaksinës DPT, shkalla e mbrojtjes kundër difterisë arrin vlerën mbi 95%.
Është vërtetuar se toksoidi i difterisë ka efikasitet klinik deri në 97%. Imuniteti pasvaksinal zgjat
5-6 vjet. Autoret anglo-sakson flasin për një imunitet solid pasvaksinal edhe pas 10 vjetëve. Të
difteria, imuniteti që arrihet me vaksinë, është shumë më i gjatë së ai qe fitohet pas kalimit të
sëmundjës.
Pas moshës 4 vjeçare nuk aplikohet vaksina DPT, por DT (difteri, tetanos) për fëmijët.
Vaksina DT jepet derisa fëmija ti mbush 6 vjeç kurse prej moshës 7 vjeçare e tutje jepet vaksina
Td për të rritur. Dallimi në mes të DT dhe Td është në sasinë e anatoksinës së difterisë dhe
tetanosit që është në sasi më të vogël në vaksinën TD.
7
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Kundërindikimet: . Per aplikimin e vaksines se difteris jane: reaksionet e renda alergjike (në
dozat e mëhershme) dhe sëmundjet e rënda evolutive te SNQ . Toksoidi i difteris mund te jepet
gjate shtatezënisë dhe sëmundjeve imunosupresive.
.1.4.2. Efektet e padëshirueshme postvaksinale
Reaksionet postvaksinale janë të rrala dhe zakonisht janë lokale në formë të skuqjës dhe edemës
lokale efektet shfaqen në vendin e injëktimit të cilat merren edhe si të zakonshme. Reaksionet e
rënda alergjike në forme të anafilaksës janë tejet të rralla, por të mundshme.
Rivaksinimi i dytë bëhet në moshën 6 vjeçare me një dozë të vaksinës DT për fëmijë, rivaksinimi
i tretë bëhet në moshën 13-14 vjeçare me një doze të Td. Rivaksinimi i fundit, sipas kalendarit të
vaksinimit bëhet në moshën 18 vjeçare ku jepet vetëm një doze e TT vaksinës (tetanos toksoid).
Pas kompletimit të statusit vaksinal, shkalla e imunitetit është 100% dhe mbron deri në 10 vjet.
Krahas vaksinimit të rregullt ekziston edhe forma tjetër „imunizimi në rast të lëndimit“ që bëhet
në përputhshmëri me doktrinën për mbrojtjën antitetanike në rast të lëndimit që varet në tërësi
nga statusi vaksinal (tabela 17.5)8.

1.5. Vaksinimi kundër tetanosit
Vaksina kundër tetanosit është vaksinë bakterore, e gjallë, e dobësuar, e përfituar nga toksina e
Clostridium tetani. I porsalinduri nuk trashëgon antitrupa nga nëna, prandaj edhe vaksinimi
kundër tetanosit fillon porsa fëmija ti ketë mbushur dy muaj, kur jepet doza e parë, doza e dytë
jepet në muajin e katërt dhe e treta në muajin e pestë të jetës.

Mënyra e aplikimit dhe dozimi
Dhënia e vaksinës bëhet në mënyrë simultane me vaksinën OPV, si vaksinë e kombinuar kundër
difterisë, kollës së madhe dhe tetanosit (DTP). Rivaksinimi i parë me DTP bëhet në muajin e 12
të jetës së bashku me vaksinën OPV. Vaksina DPT jepet në dozë prej 0.5 ml në mënyre
intramuskulare në pjesën e jashtme të parallërës së dorës së majtë dhe me shiringë
vetëshkatërruesë.

8
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Kunderindikimet. Reaksionet lokale ne forme te skuqjes dhe edemes shfaqen ne vendin e
injektimit te cilat merren edhe si te zakonshme. Reaksionet e renda alergjike ne forme te
anafilakses jane tejet te rralla, por te mundshme.

Efektet e padëshirueshme pasvaksinal
Reaksionet lokale në formë të skuqjes dhe edemes shfaqen në vendin e injektimit,por të cilat
merren si të zakonshme. Reaksionet e rënda alergjike, në formë të anafilaksës, janë tejet të rralla
por të mundshme. Si reaksion i padëshirueshëm por jashtëzakonisht i rrallë, përshkruhet
poliradikuloneuriti ose sindroma Guillain-Baarre.

1.6. Vaksinimi kundër kollës së madhe
Vaksina kundër kollës së madhe është vaksinë bakterore e mbytur (Bordetella pertussis).
Është vaksinë e obliguar me Ligj dhe jepet si e kombinuar me toksoidet e difterisë dhe tetanosit.
Krahas kësaj vaksine në qarkullim është edhe vaksina acelulare e kollës së madhe, e njohur me
shkurtesën DTP.
Qëllimi i mjekësisë bashkëkohore është përfitimi i vaksinave të kombinuara (polivalentë).
Andaj vaksinën kundër kollës së madhe mund ta gjejmë të kombinuar jo vetëm me toksoidet e
tetanosit dhe difterisë, por edhe atë të Haemophilus influence, hepatitit B si dhe DaPT-HiBB
(pentavalente)9.
Vaksinimi parësor me vaksinën DTP kompletohet në muajin e pestë të jetës deri kur femija merr
të tri dozat e vaksinës DTP. Rivaksinimi bëhet me një dozë kësaj vaksine, ne moshen12 muajshe.
Vaksina DTP jepet në mënyre simultane me OPV.
Pas kompletimit të statusit vaksinal, krijohet shkalla e imunitetit që arrin vlerën deri në 80% me
disa variacione të vogla.
Pas moshës 4 vjeçare nuk jepet vaksina kundër kollës së madhe, pasi që është vërtetuar së fëmija
pas kësaj moshe ka imunitet të mjaftueshëm ndaj kësaj sëmundje10.

9

Lombard M, Pastoret PP, Moulin AM (2007). "A brief history of vaccines and vaccination". Rev. - Off. Int.
Epizoot. 26 (1): 29–48. PMID 17633292
10
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17

“Roli i infermieres në vaksinimin e fëmijëve në fshatrat e Komunës së Gjakovës”

znj. Sabrije Hamza

Mënyra e aplikimit dhe dozimi
Vaksinimi parësor dhe rivaksinimi bëhet në dozë prej 0.5 ml, në mënyre intramuskulare, në
pjesën e jashtme të parallërës së dorës së majtë. Dhënia e vaksinës bëhet me shiringe
vetëshkatërruesë.

Kunderindikimet për aplikimin e vaksinës kundër kollës së madhe janë: reaksionet e rënda
alergjike në dozat e mëparshme, sëmundjet evolutive të SNQ (epilepsia, encefalopatia) dhe
sëmundjet e rënda akut. Kunderindikime relative për marrje të vaksinës kundër kollës së madhe
mund të konsiderohen katër efekte të padëshirueshme pasvaksinal:
1.Konvulsionet qe shoqërohen me temperaturë të lartë, të cilat paraqitën brenda 3 ditëve pas
marrjes së vaksinës,
2.Kolapsi i njëjtë me shokun brenda 48 orëve pas marrjes së vaksinës,
3.Temperatura e lartë deri në 40.5 celsius brenda 48 orëve pas marrjes së vaksinës,
4.Vaji i fëmijës i pandërprerë për më së 3 ore brenda 48 orëve të para.

Efektet e padëshirueshme postvaksinale
Pas dhënies së vaksinës DPT, në vendin e injektimit paraqitën reaksionet lokale si: skuqja,
edema, dhëmbja në disa raste dhe sekretimi.
Reaksionet e lehta sistemike shfaqen në forme të temperaturës së lartë deri në 40.5 gradë C dhe
krijimi i abscesit (më e shprehur pas rivaksinimit). Reaksionet e mesme deri tek ato të rënda
paraqitën në formë të konvulsioneve që shoqërohen me temperaturë të lartë. Zakonisht paraqitet
brenda 3 ditëve të para pas marrjes së vaksinës. Kolapsi i njëjtë me shok mund të paraqiten
brenda 48 orëve pas marrjes së vaksinës. Temperatura e lartë deri në 40.5˚ C brenda 48 orëve pas
marrjes së vaksinës, vaji i fëmijës i pandërprere për me së 3 ore brenda 48 orët e para.
Encefalopatia akute, me dëmtime të përhershme të trurit, mund të paraqitët në rastet individuale
pas marrjes së kësaj vaksinë.
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1.7. Vaksinimi kundër paralizës së fëmijëve (vaksina kunder poliomielitit)
Në Kosovë vaksinimi kundër paralizës së fëmijëve është i obliguar me Ligj që nga viti 1961.
Vaksina kundër paralizës së fëmijëve është vaksinë virusale e gjallë, e dobësuar, qe në vete ka tre
tipe të viruseve (1, 2 dhe 3) në proporcion 10:13 që njihet me emrin vaksina orale e polios (OPV)
e Sabin-it.
Virusi vaksinal i dhënë për oral në tërësi e imiton sëmundjen, duke u lidhur për receptorët e
qelizave endoteliale të zorrëve dhe në ketë mënyre pamundësonë lidhjen e virusit të egër me të
njëjtit receptor (fenomeni i interferencës)11.
Vaksina orale e polios karakterizohet me shkallë të lartë të imunitetit, imuniteti i përjetshëm nëse
vaksina është ruajtur dhe dhënë sipas standardeve të parapara. Efikasiteti i vaksinës ka bërë që
paraliza e fëmijëve është para eradikimit.
Sot janë vetëm katë vatra natyrore të sëmundjes: India, Pakistani, Afganistani e Nigeria.

Mënyra e aplikimit dhe dozimi
Vaksinimi sipas kalendarit të vaksinimit në Kosovë fillon po sa fëmija ti ketë mbushur 2 muaj në
tri doza (në moshen3, 4 dhe 5 muajsh). Rivaksinimi i parë bëhet në muajin e 12 të jetës kurse
rivaksinimi i dytë dhe i tretë në moshën 6 – 7 vjet gjegjësisht 12 – 13 vjeçare. Vaksinimi dhe
rivaksinimi bëhet në dozë prej 0.1 ml apo 2 pika, të cilat jepen drejtpërdrejtë në gojë.
Vaksina OPV jepet në mënyre simultanë me atë DTP.
Krahas vaksinës orale të gjallë ekziston edhe vaksina e vdekur tre tiplojëshe e polios, e njohur si
vaksina e Salkut (IPV). Vaksina e vdekur e Salkut (IPV) jepet me rrugë intramuskulare, me
ç’rast krijohet imunitet humoral, por jo edhe ai lokal sikur të vaksina orale e gjallë.
Kjo nënkupton se pas marrjes së vaksinës së vdekur të Salkut ekziston mundësia e infeksionit të
sërishëm me virusin e „egër“ të polios.
Pas deklarimit të Evropës „E lire nga Polio“ shume shtete kanë filluar të përdorin IPV-në në
vend të OPV-së.

11

Mehmedali Azemi & Mujë Shala, Pediatria Botimi i I, Prishtinë 2010.

19

“Roli i infermieres në vaksinimin e fëmijëve në fshatrat e Komunës së Gjakovës”

znj. Sabrije Hamza

Kunderindikimet për aplikimin e OPV janë: reaksionet e rënda alergjike në preparatin vaksinal
dhe adjuvansët e tij, sëmundjet e renda akute, imunodeficienca, shtatzënësia, laktacioni dhe
gjendja dy jave pas tonsilektomisë. Në këto raste në vend të vaksinës së gjallë mund të jepet
vaksina e vdekur e polios (IPV).

Efektet e padëshirueshme postvaksinale
I vetmi efekt i padëshiruar pasvaksinal pas marrjes së OPV vaksinës është paraliza e fëmijëve e
shkaktuar nga preparati vaksinal (PFPV). PFPV vjen si pasojë e mutacionit të virusit të gjallë
vaksinal në formë neurotrope. Paraliza e shkaktuar nga virusi vaksinal është e njëjtë me atë të
shkaktuar nga virusi i „egër“ dhe mund të jetë e përhershme.
Një fenomen i tillë është tejet i rralle, 1 rast në 2.4 milion doza të dhëna.

1.8. Vaksinimi kundër fruthit
Në Kosovë vaksinimi kundër fruthit 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 fruth – parotit – rubeolë (MMR).
Vaksina kundër fruthit 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 fruthit 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 fruthit dhe 98% e
atyre që janë rivaksinuar. Në rast të rrezikut të shpërthimit të epidemisë, vaksina kundër fruthit u
jepet fëmijëve prej moshës 6 muajshe me kusht qe të marrin edhe një dozë rikujtuese në muajin e
13 të jetës12.

12
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Mënyra e aplikimit dhe dozimi
Vaksina e kombinuar kundër fruthit, 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 fruthit janë reaksionet e rënda alergjike në
preparatin vaksinal apo komponentet e tjera të vaksinës (xhelatinë, neomicin).
Nëse vaksina kundër fruthit 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.

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 fruthit nuk ka bazë shkencore.
Shenjat e para të autizmit zakonisht paraqiten në moshën një vjeqare që korrespondon me
kohën e vaksinimit kundër fruthit.

1.9. Vaksinimi kundër parotitit (shytave)
Vaksinimi i obliguar kundër parotitit në Kosovë ka filluar në vitin 1981 si vaksinë e kombinuar
fruth-parotit. Vaksina kundër parotitit është virusale, e gjallë, e dobësuar.
Sot jepet si vaksinë e kombinuar tre tipëshe fruth – parotit – rubeolë e njohur si vaksina MMR.
Komponenta e parotitit është e tipit Uraba dhe ka treguar efikasitet të lartë.
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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 fruthit).
Shkalla e imunitetit pasvaksinal është solid. Sipas disa autorëve sillet deri në 10 e më shumë vjet.
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.

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 fruthit 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.

1.10. 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 fruthit (MR) apo edhe si polivalente fruth-parotit-rubeolë (MMR).

Mënyra e aplikimit dhe dozimi
Vaksinimi i fëmijëve me këtë vaksinë (MMR) bëhet në fund të muajit të 12 të jetës në një dozë
prej 0.5 ml, në mënyrë subkutane, në pjesën e jashtme të parallërës së dorës së majtë. Jepet në
mënyrë simultane me dozat rikujtuese DPT dhe OPV.
13
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Një dozë rikujtuese e vaksinës MMR jepet në moshën 6-7 vjeçare (tabela 17.10).
Pas marrjes së dozës së parë të vaksinës 95% e fëmijëve të vaksinuar krijojnë antitrupa dhe më
shumë së 90% e fëmijëve të vaksinuar me dy doza krijojnë imunitet që mbron deri në 15 vjet.
Sipas të dhënave të disa autorëve, reinfeksioni me virusin e rubeolës dhe paraqitja e virusemisë
ndodh të fëmijët që kanë zhvilluar shkallë të ulët të imunitetit.
Kunderindikimet për aplikimin e kësaj vaksine janë:sëmundjet akute infektive dhe reaksionet
alergjike akute,imunodeficienca,personat që kanë marrë imunoglubelina apo gjak brenda tre
muajve.
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 fruthit.


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.

1.11. Vaksinimi kundër hepatitit B
Shpeshtësia e lartë e hepatitit B në botë ka bërë që institucionet shëndetësore ndërkombëtare të
kërkojnë nga qeveritë e shteteve të aplikojnë vaksinën e hepatitit B,si vaksinë të obliguar me ligj.
Në Kosovë vaksina kundër hepatitit B është futur në kalendarin e rregulltë të vaksinimit në vitin
2003. Para kësaj kohe, vaksina është dhenë sipas ndikimeve epidemiologjike vetëm grupeve të
caktuara të popullatës.
Vaksina kundër hepatitit B është përfituar me teknologjinë me bashkëkohore-inxhinieringun
gjenetik. Materiali i koduar gjenetik për antigjenin sipërfaqësor HbsAg bartët në qelizat e mykut
Sacharomyces cerevisiae, me ç’rast pason shumimi dhe përfitimi i një sasie më të madhe të
antigjenit sipërfaqësor (Recombinat hepatitis B vaksinë).
Vaksina kundër hepatitit B jepet menjëherë pas lindjës në mënyrë simultane me vaksinën BCG.
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Derisa vaksina BCG jepet në krahun e majtë, vaksina e hepatitit B jepet në kofshë (tek të
porsalindurit ky muskul është më i zhvilluar). Doza e dytë e vaksinës kundër hepatit B jepet në
muajin e tretë në mënyrë simultane me dozën e parë të vaksinave OPVB dhe DPT, kurse doza e
tretë në muajin e katërt në mënyrë simultane me dozën e tretë të vaksinave OPV dhe DPT.
Te fëmijët, të cilët kanë kompletuar statusin vaksinal dhe kanë sistem imunitar në gjendje
normale, nuk rekomandohet dhënia e dozave rikujtuese por vetëm përcaktimi serologjik i titrit të
antitrupave14.

Mënyra e aplikimit dhe dozimi
Pas marrjes së tri dozave të vaksinës në mënyrë intramuskulare, të mbi 95% e fëmijëve të
vaksinuar krijohet shkallë e lartë e imunitetit. Vaksina është tejet efikase dhe në 80-100% të
rasteve parandalon infeksionin dhe paraqitjen klinike të sëmundjes. Vaksina kundër hepatitit B
jepet në dozë prej 0.5 ml (doza për fëmijët) në mënyrë intramuskulare në pjesën e sipërme të
kofshës dhe me shiringë vetëshkatërruese (tabela 17.11).

Kundërindikimet për aplikimin e vaksinës kundër hepatitit B janë: reaksioni alergjik akut pas
marrjes së dozës së parë (është shumë i rrallë) dhe sëmundjet e rënda akute. Vaksina kundër
hepatitit B nuk përmban virus të gjallë, prandaj edhe mund të aplikohet të fëmijët me
imunodeficiencë.

Efektet e padëshirueshme pastvaksinale
Në 3-9% të fëmijëve të vaksinuar, në vendin e injektimit shfaqet dhembja (reaksioni i tillë është i
pritur). Ankesat sistematike të lehta si: vjellja, dhëmbja e kokës, irritimet etj, janë shumë të
rralla.

1.12. Vaksinat që ende nuk janë të obliguara me ligj në Kosovë
Kësaj kategorie i takojnë vaksinat që u jepen fëmijëve, të cilët vuajnë nga ndonjë sëmundje
kronike dhe infeksionet përkatëse do t’ua keqësonin edhe më tej gjëndjen shëndetësore.

14
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Varësisht nga situata epidemiologjike këto vaksina do të bëhen të obligueshme dhe të futën në
kalendarin e rregullt të vaksinimit, siç është rasti me vaksinën kundër Haemophylus influenza
tipi b,meningokokut të cilat në shumë shtete aplikohen si të obliguara15.

1.13. Vaksinimi kundër Haemophylus influenzae, tipi b.
Bakteri Haempphylus influenzae e tipit b është një nga gjashtë tipet e inkapsuluara të kësaj
baktere. Të gjashtë tipet e bakteries Haemphylus influenzae kanë këto karakteristika:


Janë të pranishme në mukozën e hundës dhe fytit dhe zakonisht nuk shkaktojnë sëmundjen
(bartës të shëndoshë).



Kur sëmundja zhvillohet (zakonisht preken fëmijët më të vegjël së 5 vjeç) bakteret përmes
gjakut shpërndahen në tërë organizmin duke shkaktuar infeksion sistemikë dhe rastet shpeshë
përfundojnë me vdekje.

Bakteri Haemophylus influenzae e tipit b është shkaktari më i shpeshtë (mbi 90%) i infeksionit te
latantët dhe fëmijët e vegjël.Te të rriturit infeksionet me bakterin Haemophylus Influenzae janë
të rralla.
Rezultatet e studimeve të shumta kanë treguar së 1/3 e rasteve të rënda të Meningjitit bakteror
akut ndër fëmijët nën 5 vjeç janë të shkaktuara nga Haemophylus influezae. Pavarësisht nga
mjekimi i drejtë me antimikrobik, 3-25% e fëmijëve nën 5 vjeç me Meningjit bakteror
përfundojnë me vdekje.
Studimet po ashtu tregojnë së bakteri Haemphylus influenzae (HiB) të fëmijët e moshës nën 5
vjeç shkakton forma të rënda të infeksionit të mushkërive (nga numri i gjithëmbarshëm i
pneumonive bakterore, 1/4 e tyre janë të shkaktuara nga Haemphylus influenzae) dhe 2/3 e
këtyre rasteve janë të fëmijët nën moshën 18 muajshe.
Ekziston vaksinë e sigurtë dhe efikase kundër infeksionit me bakterin Haemophylus influenzae e
cila parandalon infeksionet e rënda (përfshire Meningjitin dhe Pneumoninë).
Në shumë shtete është duke u aplikuar si vaksinë e obliguar dhe është parë se rreziku nga format
invazive të sëmundjes te fëmijët nën 5 vjeç është zvogëluar për 90%.

15

Lombard M, Pastoret PP, Moulin AM (2007). "A brief history of vaccines and vaccination". Rev. - Off. Int.
Epizoot. 26 (1): 29–48. PMID 17633292
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Mënyra e aplikimit dhe dozimi
Vaksina kundër Haemophylus influezae jepet në mënyrë simultane me vaksinat tjera DPT, OPV
dhe hepatitit B.Ipet në 3 doza dhe dallimi kohor ndërmjet dozave duhet të jetë 4 javë.
Kështu doza e parë e vaksinës jepet në muajin e tretë të jetës, doza e dytë në muajin e katërt dhe
doza e tretë në muajin e pestë të jetës. Edhe pse nuk preferohet, rivaksinimi mund të bëhet pas
muajit të 12 të jetës, me kushtë që dallimi kohor mes dozës së tretë dhe rivaksinimit të jetë jo më
i shkurtër se 8 muaj.
Fëmijëve më të rritur së 12 muaj vaksina u jepet vetëm në një dozë, për shkak se pas kësaj moshe
rreziku për tu infektuar bie në mënyre të shpejtë.
Vaksina e konjuguar kundër Haemophylus influezae e tipit b jepet në mënyrë intramuskulare në
pjesën anterolaterale të muskulit deltoid, qoftë si vaksinë e kombinuar me vaksinat tjera apo e
vetme. Vaksina jepet në 3 doza, në dozë 0.5 ml, duke përdorur shiringat vetëshkatërruese.

Efektet e padëshirueshme pastvaksinale.
Deri me tani administrimi i vaksinës kundër Haempohylus influenzae e tipit b nuk është
shoqëruar me asnjë efekt të rënda të padëshirueshëm pasvaksinal.Reaksionet e lehta, si skuqje
dhëmbje në vendin e dhënies etj, mund të paraqitën te 25% e fëmijëve që e kanë marrë vaksinën.
Këto reaksione të lehta zakonisht paraqitën 1-3 ditë pas marrjes së vaksinës.

1.14. Vaksinimi kunder meningokokut.
Meningjiti meningokoksik është sëmundje e rëndë akute purulente e cipave të trurit, e cila
shkaktohet nga Neisseria meningitis e tipit ACW135 Meningjiti meningokoksik është ndër
shkaktarët më të shpeshtë të vdekshmërisë së fëmijëve në vendet në zhvillim.
Vaksina kundër meningokokut ka gjetur aplikim në shumë shtete të botës, por tani për tani jo
edhe në Kosovë.Vaksina e konjuguar kundër meningokokut u jepet fëmijëve mbi moshën 2
vjeçe.
Vaksina e konjuguar kundër meningokokut duhet t̕ u jepet të gjithë fëmijëve të moshës 11-12
vjeç. Po ashtu vaksina duhet t̕ u jepet edhe fëmijëve të moshës 15 vjeç nëse nuk janë të vaksinuar
me parë me ketë vaksinë.
Vaksina jepet në 1 dozë prej 0.5 ml në mënyrë intramuskulare me shiringë vetëshkatërruese.
Efekti i mbrojtjes pasvaksinale është i kënaqshëm (deri në moshën 8 vjeçare).
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Kundërindikime specifike për aplikimin e kësaj vaksinë nuk ka. Vaksina e konjuguar kundër
meningokokut nuk jepet në rast të reaksioneve alergjike në preparatin vaksinal, sëmundjet e
rënda infektive dhe të gjitha sëmundjet tjera që përcillen me suprimimin e imunitetit.
Efektet e padëshirueshme pasvaksinale janë të karakterit lokal dhe të lehta: skuqja, dhembja në
vendin e injektimit e në disa raste edhe kruajtja. Këto shenja zhduken brenda 48 orëve.

1.15. Vaksinimi kundër variçelës
Variçela(lija e ujit) është sëmundje infektive akute e fëmijëve. Sipas disa hulumtimeve fëmijët
deri në moshën 7 vjeçare e kalojnë variçelën. Në disa shtete janë regjistruar raste të rënda të
sëmundjës dhe kanë filluar aplikimin e gjërë të obliguar të kësaj vaksine. Në Kosovë si dhe në
shumë shtete të rajonit kjo vaksinë nuk aplikohet ende.
Vaksina kundër Variçelës është virusale e gjallë, e dobësuar që karakterizohet me shkallë të lartë
të imunitetit. Kjo vaksinë, fëmijëve deri në 12 vjeç u jepet në dozë të vetme me 0.5 ml në mënyre
subkutane, kurse më të rriturve në dy doza, me dallim kohor prej një muaji. Shkalla e imunitetit
pasvaksinal arrin deri në 97% të fëmijëve të vaksinuar. Imuniteti i krijuar është jo vetëm
humoral, por edhe qelizor.

Kundërindikimet për aplikimin e vaksinës kundër variçelës janë: imunodeficienca e lindur apo
e fituar( përfshirë edhe atë jatrogjene) terapia me kortikosteroide, leukemia etj.
Efektet e padëshirueshme pasvaksinale janë të lehta dhe paraqitën në formë të skuqjes, dhembjës
në vendin e injektimit dhe edemës. Të me pak së 1% e fëmijëve të vaksinuar, pas një muaji nga
marrja e vaksinës paraqitët ekzantema e lehtë makuloze apo vezikulare.

1.16. Vaksinimi kundër tifos abdominale
Vaksinimi kundër tifos abdominale nuk është i obliguar.Duhet të vaksinohen të gjithë ata që
udhëtojnë në vendet ku sëmundja është e pranishme, së paku një javë para udhëtimit.
Vaksina kundër tifos abdominale (salmonelës) është vaksinë bakterore e vdekur dhe u jepet të
gjithë personave më të rritur se 2 vjeç në mënyre intramuskulare. Jepet në një dozë prej 1ml me
shiringë vetëshkatërruese.
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Kundërindikimet për aplikim të vaksinës kundër salmonelës janë: mosha më e re se 3 vjeç dhe
më e vjetër se 60 vjeç, shtatëzanat, gjidhënja, diabeti, melit i pakontrolluar, sëmundjet evolutive
të SNQ, personat që vuajnë nga tromboza,si dhe reaksionet alergjike në dozat e mëparshme të
vaksinës.
Efektet e padëshirueshme pasvaksinale janë lokale dhe të përgjithshme. Reaksionet lokale
shoqërohen nga edema, skuqja, dhembja etj. Kurse reaksionet e përgjithshme paraqiten në formë
të gjendjës febrile, shqetësimit, dhëmbjes së kokës, pagjumësisë dhe diaresë.

1.17. Vaksinimi kundër pneumokokut
Vaksina kundër pneumokokut është polisakaridike, kapsulare, e purifikuar. Vaksina e parë e
përfituar dhe e licencuar në SHBA në vitin 1977 përmbante 14 serotipe të ndryshme të
pneumokokut. Në vitin 1983 është përfituar vaksina tjetër kundër pneumokokut e cila përmban
23 serotipe të ndryshme. Sot përdoret vaksina 23-serotipëshe.
Vaksina kundër pneumokokut në mënyrë rutinore u jepet të gjithë personave 65 vjet e më të
vjetër. Vaksina mund t̕ u jepet të gjithë fëmijëve mbi 2 vjeç që vuajnë nga ndonjë sëmundje
kronike: kardiovaskulare, të mushkërive,diabeti melit, alkoolizmi, cirroza e mëlçisë, limfoma
Hodgkin, asplenia etj.
Vaksina jepet në një dozë prej 0.5 ml në mënyrë intramuskulare në pjesën e pasme të parallërës
me shiringë vetëshkatërruesë. Rivaksinimi bëhet pas pesë vjetëve te personat me sëmundje
kronike.
Efektet e padëshirueshme pasvaksinale janë shumë të rralla dhe kryesisht janë të karakterit lokal
në formë të skuqjes, edemës dhe dhëmbjes në vendin e injektimit.

1.18. Vaksinimi kundër rotavirusit
Fëmijë infektohen me rotavirus kryesisht para moshës 5 vjeçare. Deri vonë është menduar se
higjiena e mirë është kushti themelor për parandalimin e infeksionet me rotavirus, por me vonë u
pa se kjo ishte e pamjaftueshme. Prandaj viteve të fundit në përdorim është vaksina kundër
rotavirusit,e cila është vaksinë orale dhe nuk mbron edhe nga shkaktarët e tjerë të diaresë. Rrethë
98% e fëmijëve të cilët e marrin vaksinën kundër rotavirusit mund të sëmuren nga forma e lehtë
e diaresë dhe 74% e tyre fare nuk sëmuren nga diarreja e shkaktuar nga rotavirusi. Vaksina
kundër rotavirusit jepet në 3 doza dhe atë sipas skemës.
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Doza e parë jepet në muajin e dytë të jetës, doza e dytë në muajin e katërt dhe doza e tretë në
muajin e gjashtë të jetës.
Doza e parë duhet të jepet ndërmjet javës së 6 dh 12 të jetës dhe të tri dozat duhet të merren deri
në javën e 32 të jetës. Vaksina kunder rotavirusit mund të jepet në të njëjtën kohë me vaksinat e
tjera dhe pas vaksinimit fëmija mund të ushqehet normalisht si më parë.

Kundërindikimet për aplikimin e vaksinës kundër rotavirusit janë: reaksionet e rënda alergjike
në dozat e mëparshme, sëmundjet e traktit tretës, sëmundjet e rënda infektive që shoqërohen me
diare dhe vjellje, HID/AIDS, mjekimet e gjata me kortikosteroid si dhe të sëmuret të cilët
mjekohen prej sëmundjeve malinje. Efektet e padëshirueshme pasvaksinale janë shume të rralla
dhe mund të paraqiten në formë të reaksioneve alergjike të rënda.

1.19. 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 fruthit 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.
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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.

1.20. Imunizimi pasiv
Imunizimi pasiv është dhënie e antitrupave të gatshëm dhe u bëhet:
a. Fëmijëve me sistem imunitar të dobësuar, i cili mund të jetë i lindur apo i fituar.
b. Për shkak të situatës epidemiologjike kur nuk ka kohë të pritet krijimi i imunitetit aktiv.
c. Kur ende nuk është zbuluar vaksina kundër asaj sëmundje.
d. Kur veprimi i ndonjë helmi parandalohet më shpejt me dhënien e antitrupave të gatshëm,
p.sh. në rast të kafshimit të gjarprit.
e. Në rast se janë paraqitur shenjat e para të sëmundjes dhe dhënia e antitrupave do të
parandalonte veprimin e toksinës (botulizmi, tetanosi, difteria).
Imunizimi pasiv bëhet duke shfrytëzuar tri lloje të serumeve:
1. Imunoglobulinat humane,
2. Imunoglobulinat humane specifike
3. Imunoglobulinat e përfituara nga antigjeni specifik apo toksoidet.
Imunoglobinat humanë: Përfitohen me procesin e fraksionet me alkool të plazmës së gjakut të të
rriturve. Imunoglobulinat humane përmbajnë 95% IgG dhe 5%IgA dhe IgM. Kjo është tretje
proteinike sterile, kur 17.5% e saj është pjesë aktive. Për t̕ u përfituar imunoglobulinat humane
shfrytëzohet gjaku i 1000 dhuruesve. Përmes imunoglobulinave humane nuk bartët virusi HIV
dhe ai i hepatitit B. Imunoglobulinat humane jepen në mënyrë intramuskulare, por mund të jepen
edhe në mënyrë subkutane e assesi intradermale e intravenoze. Maksimumin e veprimit e arrijnë
48-72 orë pas marrjes, kur gjysmë kohën e veprimit e ka në 3-4 javë.

Për shkak të mundësisë së paraqitjeve të reaksioneve lokale, imunoglobulinat humane jepen në
dozë prej 5 ml, kurse fëmijëve të vegjël në dozë prej 3 ml. Janë shumë të rralla situatat kur duhet
të jepen në dozë prej 20 ml. Sasia e imunoglobulinave humane prej 5-10 ml mbulon nevojat e
fëmijës.

30

“Roli i infermieres në vaksinimin e fëmijëve në fshatrat e Komunës së Gjakovës”

znj. Sabrije Hamza

Janë prodhuar edhe imunoglobulinat humane për përdorim intravenoz dhe përmbajnë 95% të
fraksionit IgG, kurse IgA dhe IgM gjendën në gjurmë. Indikimet për aplikim të imunoglobulinës
humane janë:
1. Terapia zëvendesuse e të sëmurëve me çrregullim të krijimit të antitrupave të këta të sëmurë
jepet një dozë e imunoglobulinës humane, një herë në muaj prej 0.66 ml/kg të masës trupore.
2. Parandalimi i paraqitjes së ekzantemës Nëse imunoglobulina humane jepen brenda gjashtë
ditëve prej momentit të ekspozimit ndaj infeksionit, shenjat e sëmundjes janë shumë më të
lehta dhe në disa raste edhe nuk paraqiten fare. Më të rrezikuar janë fëmijët deri në 1 vjeç.
Dhënia e imunoglobulinës humane e fëmijëve në spitale është tejet e dëshirueshme.
Në këto raste imunoglobulina humane jepet në dozë prej 0.2-0.3 ml/kg të masës trupore në
mënyrë intramuskulare. Vaksinimi bëhet pas tre muajsh te fëmijët e moshës 15 muaj e tutje
ose kur nuk ka ndonjë kundërindikim.
3. Parandalimi i hepatitit A bëhet te të gjithë personat brenda 14 ditëve prej momentit të
ekspozimit të infeksionit ose te personat që udhëtojnë në zonat endemike me këtë sëmundje.
Në këto raste imunoglobulina humane jepet në doze prej 0.02 ml/kg të masës trupore, nëse i
janë ekspozuar infeksionit dhe dozë më e madhe jepet nëse udhëtojnë në zonat endemike.
4. Parandalimi i hepatitit B bëhet me imuno-globulina specifike të hepatitit B dhe rrallë herë me
imunoglobulina humane në dy doza prej 0.12 ml/kg të masës trupore, në interval kohor prej
një muaji. Parandalimi i hepatitit B me imunoglobulina specifike është i dëshirueshëm të
bëhet në të njëjtën kohë me vaksinimin.
5. Hepatitit C apo non A dhe non B mund të jetë më pak i rrezikshëm nëse jepet
imunoglobulina humane. Me gjithë përvojën e paktë mund të thuhet se dhënia e
imunoglobulinës humane parandalon kalimin e formës akute të sëmundjes në atë kronike.
6. Dhënia e imunoglobulinave humane në rast të djegieve parandalon infeksionet e mundshme.
Në këto raste imunoglobulinat humane jepen në doza të mëdha deri në 1 ml/kg të masës
trupore në ditë.
7. Astma dhe reaksionet e tjera alergjike nuk janë indikime për dhënie të imunoglobulinave
humane.
8. Infeksionet bakterore dhe ato virusale të cilat përsëriten shpesh (të traktit të frymëmarrjes,
sepsa, infeksionet me enterovirus) nënushqyeshmeri nuk mund të parandalohen me dhënien e
imunoglobulinave humane.
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Gjatë dhënies së imunoglobulinave humane duhet pasur shumë kujdes sepse mund të paraqiten
reaksione alergjike. Personave, të cilët njëherë kanë pasur reaksion alergjik, imunoglobulina
humane u jepet në muskujt me të zhvilluar, madje me shumë kujdes.
Është vërtetuar së imunoglobulina humane nuk e bart infeksionin me HIV. Të personat të cilët
kanë sasi të vogël të IgA, dhënia e imunoglobulinës humane mund të shkaktoj reaksion të
padëshirueshëm.
Imunoglobulina humane e cilat jepet në mënyrë intravenoze, aplikohet të këto sëmundje:
1. Purpura trambocitopenike idiopatike, Sindro-ma Wiscott-Aldrich jepet në dozë prej 40 mg të
masës trupore për 3-5 ditë apo 1 g/kg në një dozë nëse trombocitet janë nën 20x10g.Nëse
numri i trombociteve nuk rritët brenda 48 orëve, doza duhet të përsëritët dhe kombinohet me
pronison derisa numri i trombociteve të rritët në 50x 10 g.
2. Te sëmundja Kawasaki jepet në dozë prej 40˚ mg/kg të masës trupore çdo ditë në infuzion
për 2 orë, 4 ditë rresht. Mjekimi duhet të fillojë brenda 10 ditëve kur janë paraqitur shenjat e
para të sëmundjes.
3. Si terapia zëvendësuese në gjendje të imuno-deficiences jepet njëherë në muaj në dozë prej
150-200 mg/kg të peshës trupore. Nëse infeksionet janë të pranishme edhe gjashtë muaj pas
marrjes së imunoglobulinave, atëherë doza duhet të rritet në 400-500 mg/kg të peshës
trupore.
4. Te fëmijët me AIDS, por për ta nuk ka të dhëna të mjaftueshme sa i përket rezultatit të
terapisë.
5. Te fëmijët me peshë të vogël trupore dhe te të porsalindurit parakohe me qëllim të
parandalimit të infeksioneve duhet dhënë katër ditë në javë nga 0.5 g/kg të peshë trupore.
Dhënia e imunoglobulinës humane në mënyrë intravenoze duhet të bëhet me shumë kujdes për
shkak të mundësisë së paraqitjes së reaksioneve të padëshirueshme, si: anafilaksia, irritimi e
kokëdhembja, tahikardia, dhembja në kraharor, ethet, vjellja etj.
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2.QËLLIMI I PUNIMIT
1. Hulumtimi i rolit të infermierëve në vaksinimin e fëmijëve në fshatrat e Gjakovës.
2. Analizimi i nivelit të vaksinimit të fëmijëve në fshatrat e Gjakovës.
3. Krahasimi i planifikimit dhe realizimi i vaksinimit në secilin fshat në menyrë të veqantë.
4. Paraqitja në menyrë tabelare e të gjitha vaksinimet dhe rivaksinimet, e të gjitha llojeve të
vaksinave për secilin fshat në veq e veq.
5. Analizimi i nivelit të vaksinimit të fëmijëve në Gjakovë gjatë periudhës janar – qershor
2016
6. Rëndësia e vaksinimi në eliminimin e sëmundjeve ngjtëse.
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3. MATERIALI DHE METODA

Materiali i përdorur për këtë punim është marr nga Qendra e Vaksinimit në Qendren Kryesore të
Mjekësisë Familjare në Gjakovë. Është shfrytëzuar baza e shënimeve e të gjithë të vaksinuarve
nga fshatrat e kesaj komune gjatë periudhës Janar-Qeshor të viti 2016.
Hulumtimi është retrospektiv.
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4.REZULTATET
Sa i përket vaksinimit komuna e Gjakovës është shembull i vaksinimit të suksesshëm në
Kosovë.Suksesi i vaksinimit është i lartë jo vetëm në qytet por edhe në fshatra. Sherbimi i
infermierët që është i angazhuar në qendër të vaksinimit e kanë në mënyrë perfekte të organizuar
kartotekën, ku secili fëmijë e ka kartelen e vetë të vaksinimit. Po ashtu, të gjitha planifikimet si
dhe realizimet i kanë të regjistruara në databazën elektronike.Vaksinimi për disa fshatra(ato të
cilat nuk kanë punkte shëndetësore ose numër të vogël të fëmijëve) bëhet në të njëjtin vend.P.sh.
Korenic-Nec-Meje.(Tabela 3)

Fëmijët e planifikuar
Vendbanimet
QMF-PONOSHEC
QMF-SKIVJAN
QMF-ROGOVA
QMF-CËRMJAN
QMF-DARDANIA
Koreni-Nec-Meje
Sheremet-Dobrosh
Ramoc
Guskë-B.bokës
Brekoc=Vogovë
Dol-Goden-Zylfaj
Marmull
Bishtazhin
Pnish-Ujz
Smaq-Kushavec
Damjan
Mshehut
Blinisht
Gërqin
Doblibare
Berdosan
Bec-Zhdrell-Lug.Bunar
Koloni
Ja.Pa.Tr.Op.SOPOT
Rakovin - Meqe

0-11muaj
86
80
81
82
87
11
16
12
25
31
15
10
10
32
10
50
32
10
11
12
10
26
35
23
5

12-24muaj
68
67
60
98
60
12
25
14
26
35
19
6
6
42
2
62
17
15
23
15
4
34
29
13
7

Tabela 3. Planifikimi i vaksinimit për secilin fshat.
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Fëmijët e planifikuar
1224muaj
60
67
70
111
30
7
10
4
14
27
8
3
2
23
3
15
12
11
7
8
4
18
22
6
5

Kl. I-rë
75
98
70
86
85
8
25
9
20
22
14
8
5
46
8
37
30
15
30
7
2
24
26
15
5

Kl.VI
108
115
85
99
95
12
21
6
30
23
32
11
9
66
10
50
24
21
27
16
7
47
30
18
8

Viti IV
99
112
85
93
65
35
40
9
50
50
30
15
9
45
13
49
25
23
31
36
11
41
19
26
10
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4.1 Planifikimi dhe realizimi i vaksinimit te fëmijët nga lindja e gjerë në moshën 1 vjeçare.
4.1.1 Vaksinimi kundër tuberkulozit.Tuberkuloza deri para disa viteve ishte një sëmundje e
cila shkaktonte invaliditet të lartë e në shumë raste edhe vdekje. Mirëpo fal ngritjes së nivelit
ekonomiko – social, edukimit të pacientëve e posaçërisht, vaksinimit të suksesshem niveli i
sëmundshmërisë tani është më i ultë.
Në qendrën e vaksinimi në Gjakovë i kushtohet një vëmendje e posaçme vaksinimit me BCG.
Në tabelen 4 janë prezantuar numri i dozave të planifikuara dhe realizuara për fëmijët nga lindja
deri 1 vjet nëpër fshatra me BCG dhe OPV vaksinë.Vaksinimi nuk është realizuar 100% pasi
janë marrë të dhënat vetëm për 6 muaj.

Vendbanimet
QMF-PONOSHEC
QMF-SKIVJAN
QMF-ROGOVA
QMF-CËRMJAN
QMF-DARDANIA
Korenic-Nec-Meje
Sheremet-Dobrosh
Ramoc
Guskë-B.bokës
Brekoc=Vogovë
Dol-Goden-Zylfaj
Marmull
Bishtazhin
Pnish-Ujz
Smaq-Kushavec
Damjan
Mshehut
Blinisht
Gërqin
Doblibare
Berdosan
Bec-Zhdr-Lug.Bunar
Koloni
Ja.Pa.Tr.Op.SOPOT
Rakovin - Meqe
TOTALI

BCG < 1 vjeç
nr.dozave
%
58
67
58
73
62
77
61
74
60
69
10
91
13
81
10
83
19
76
25
81
12
80
8
80
9
90
25
78
8
80
35
70
22
69
8
80
11
100
9
75
8
80
16
62
20
57
13
57
5
100
1005
72

IPV1< 1 vjet
nr.dozave
%
53
62
43
54
60
74
49
60
63
72
5
45
10
63
5
42
13
52
11
35
8
53
4
40
5
50
13
41
2
20
22
44
16
50
10
100
12
109
8
67
4
40
17
65
16
46
7
30
5
100
913
66

Tabela 4. Planifikimi dhe realizimi i vaksinimit me BCG.
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IPV2 < 1vjet
nr.dozave
%
45
52
42
53
55
68
46
56
41
47
7
64
15
94
8
67
14
56
11
35
7
47
6
60
6
60
9
28
5
50
29
58
20
63
10
100
9
82
8
67
8
80
20
77
11
31
6
26
3
60
861
62

IPV3 < 1 vjet
nr.dozave
%
45
52
42
53
55
68
46
56
42
48
5
45
14
88
5
42
14
56
10
32
11
73
5
50
9
90
13
41
6
60
25
50
10
31
10
100
10
91
6
50
5
50
23
88
11
31
9
39
5
100
858
62
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4.2 Vaksinimi kundër difterisë, tetanosit dhe pertusisit.
Vaksina kundër difterisë bëhet në mënyrë simultanë me vaksinën OPV dhe atë si vaksinë e
kombinuar kundër difterisë, kollës së madhe dhe tetanosit DTP1-HiB1. Duke e analizuar
përqindjen e vaksinave të planifikuara si dhe ato të dhëna pothuajse në asnjë fshat nuk është 100
%. Përveq që të dhënat janë për 6 muaj,në këto rrezultate ndikojnë edhe migrimi i popullatës nga
fshati në qytet si dhe vaksinimi i drejtpërdrejt në Qendrën e vaksinimit në QKMF.

Vendbanimet
QMF-PONOSHEC
QMF-SKIVJAN
QMF-ROGOVA
QMF-CËRMJAN
Koreni-Nec-Meje
Sheremet-Dobrosh
Ramoc
Guskë-B.bokës
Brekoc=Vogovë
Dol-Goden-Zylfaj
Marmull
Bishtazhin
Pnish-Ujz
Smaq-Kushavec
Damjan
M. Shehut
Blinisht
Gërqin
Doblibare
Berdosan
Bec-Zhdrell-Lug.Bunar
Koloni
Ja.Pa.Tr.Op.SOPOT
Rakovin - Meqe
TOTALI

DTP1-HiB1
nr.dozave %
53
62
43
54
60
74
49
60
5
45
10
63
5
42
13
52
11
35
8
53
4
40
5
50
13
41
2
20
22
44
16
50
10
100
12
109
8
67
4
40
17
65
16
46
7
30
5
100
913
66

DTP2-HiB2
nr.dozave %
45
42
55
46
7
15
8
14
11
7
6
6
9
5
29
20
10
9
8
8
20
11
6
3
861

Tabela 5.Planifikimi dhe realizimi:vaksinimit kundër difterisë.
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52
53
68
56
64
94
67
56
35
47
60
60
28
50
58
63
100
82
67
80
77
31
26
60
62

DTP3-HiB3
nr.dozave %
45
42
55
46
5
14
5
14
10
11
5
9
13
6
25
10
10
10
6
5
23
11
9
5
858

52
53
68
56
45
88
42
56
32
73
50
90
41
60
50
31
100
91
50
50
88
31
39
100
62
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4.3 Vaksinimi HBV1, HBV2, HBV3, MMR
Në këtë kategori të vaksinimi janë ato vaksina të cilat ipen mbi moshën 1 vjeçare. Edhe në këtë
strukturë të vaksinimit po thuaj se askund nuk është realizuar plani për 100 %. Mirëpo gjithsesi
që pjesa tjetër e fëmijëve të cilët nuk janë vaksinuar në vendbanimet përkatëse, janë të vaksinuar
në qendrën kryesore të vaksinimit po për keta nuk kemi të dhëna
.

Vendbanimet
QMF-PONOSHEC
QMF-SKIVJAN
QMF-ROGOVA
QMF-CËRMJAN
QMF-DARDANIA
Koreni-Nec-Meje
Sheremet-Dobrosh
Ramoc
Guskë-B.bokës
Brekoc=Vogovë
Dol-Goden-Zylfaj
Marmull
Bishtazhin
Pnish-Ujz
Smaq-Kushavec
Damjan
M. hehut
Blinisht
Gërqin
Doblibare
Berdosan
Bec-Zhdrell-Lug.Bunar
Koloni
Ja.Pa.Tr.Op.SOPOT
Rakovin - Meqe
TOTALI

HBV1<1vjet
nr.dozave
%
53
62
43
54
60
74
49
60
63
72
5
45
10
63
5
42
13
52
11
35
8
53
4
40
5
50
13
41
2
20
22
44
16
50
10
100
12
109
8
67
4
40
17
65
16
46
7
30
5
100
913
66

Vaksinimi parësor
HBV2<1vjet
HBV3<1vjet
nr.dozave
%
nr.dozave
%
45
52
45
52
42
53
42
53
55
68
55
68
46
56
46
56
41
47
42
48
7
64
5
45
15
94
14
88
8
67
5
42
14
56
14
56
11
35
10
32
7
47
11
73
6
60
5
50
6
60
9
90
9
28
13
41
5
50
6
60
29
58
25
50
20
63
10
31
10
100
10
100
9
82
10
91
8
67
6
50
8
80
5
50
20
77
23
88
11
31
11
31
6
26
9
39
3
60
5
100
861
62
858
62

Tabela 6. Planifikimi dhe realizimi i vaksinimit me: HBV1, HBV2, HBV3, MMR
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MMR 12-24muaj
nr.dozave
%
55
81
40
60
44
73
46
47
39
65
12
100
21
84
13
93
18
69
18
51
13
68
5
83
5
83
26
62
2
100
37
60
12
71
14
93
11
48
8
53
4
100
18
53
15
52
12
52
5
71
823
72
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4.4. Planifikimi dhe realizimi i rivaksinimit pas moshës 12 vjeqare.
Në këtë kategori të rivaksinimit në shumicen e fshatrave plani është përmbush në 100 %. Kjo ka
të bëjë me siguri me moshën e fëmijëve të cilët kanë mundësi që të shkojnë vetë në qendrën e
vaksinimit,si dhe fakti që shumica e tyre janë nxënës të cilët janë vaksinuar nëpër shkolla gjatë
procesit mësimor.

Vendbanimet
QMF-PONOSHEC
QMF-SKIVJAN
QMF-ROGOVA
QMF-CËRMJAN
QMF-DARDANIA
Koreni-Nec-Meje
Sheremet-Dobrosh
Ramoc
Guskë-B.bokës
Brekoc=Vogovë
Dol-Goden-Zylfaj
Marmull
Bishtazhin
Pnish-Ujz
Smaq-Kushavec
Damjan
M. Shehut
Blinisht
Gërqin
Doblibare
Berdosan
Bec-Zhdrell-Lug.Bunar
Koloni
Ja.Pa.Tr.Op.SOPOT
Rakovin - Meqe
TOTALI

OPV-R3 (12-13v.)
nr.dozave
%
86
80
100
87
70
82
68
69
71
75
12
100
20
95
6
100
25
83
22
96
32
100
11
100
9
100
45
68
8
80
46
92
20
83
21
100
27
100
16
100
7
100
47
100
30
100
18
100
8
100
1582
88

Rivaksinimi 2
dT-R3 (12-13v)
nr.dozave
%
86
80
100
87
70
82
68
69
71
75
12
100
20
95
6
100
25
83
22
96
32
100
11
100
9
100
45
68
8
80
46
92
20
83
21
100
27
100
16
100
7
100
47
100
30
100
18
100
8
100
1582
88

dT-TT (18vj)
nr.dozave
28
63
79
27
24
22
10
9
24
17
17
11
9
20
9
33
15
12
19
18
8
11
8
9
3
1098

Tabela 7. Planifikimi dhe realizimi i rivaksinimit pas moshës 12 vjeqarë.
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%
28
56
93
29
37
63
25
100
48
34
57
73
100
44
69
67
60
52
61
50
73
27
42
35
60
54
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4.5 PARAQITJA GARFIKE.
Në grafikonet në vazhdim është prezantuar planifikimi dhe realizimi i vaksinave sipas fshatrave.

FSHATI PONOSHEC
20%

17%

Fëmijët e planifikuar 011muaj
14%

Fëmijët e planifikuar 1224muaj
Fëmijët e planifikuar 1224muaj
Fëmijët e planifikuar Kl. I-rë

22%
Fëmijët e planifikuar Kl.VI

Fëmijët e planifikuar Viti IV

12%

15%

Grafikoni 1. Planifikimi për fshatin Ponoshec

FSHATI SKIVJAN
Fëmijët e planifikuar 011muaj

15%
21%

Fëmijët e planifikuar 1224muaj
Fëmijët e planifikuar 1224muaj
13%

Fëmijët e planifikuar Kl. I-rë

21%
Fëmijët e planifikuar Kl.VI

12%
18%

Grafikoni 2. Planifikimi për fshatin Skivjan
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Fëmijët e planifikuar Viti IV
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FSHATI ROGOVË
Fëmijët e planifikuar 011muaj

18%

19%

Fëmijët e planifikuar 1224muaj
Fëmijët e planifikuar 1224muaj

13%

Fëmijët e planifikuar Kl. I-rë

19%

Fëmijët e planifikuar Kl.VI
15%
16%

Fëmijët e planifikuar Viti IV

Grafikoni 3. Planifikimi për fshatin Rugovë

FSHATI CERMJAN
16%

Fëmijët e planifikuar 011muaj

15%

17%

Fëmijët e planifikuar 1224muaj
Fëmijët e planifikuar 1224muaj

17%

Fëmijët e planifikuar Kl. I-rë
Fëmijët e planifikuar Kl.VI

15%

20%

Grafikoni 4. Planifikimi për fshatin Cermajn
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Fëmijët e planifikuar Viti IV
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FSHATRAT KORENICË, NEC, MEJE
Fëmijët e planifikuar 011muaj

13%
41%

Fëmijët e planifikuar 1224muaj

14%

Fëmijët e planifikuar 1224muaj
Fëmijët e planifikuar Kl. I-rë
Fëmijët e planifikuar Kl.VI
8%
14%

Fëmijët e planifikuar Viti IV
10%

Grafikoni 5. Planifikimi për fshatrat Korenicë, Nec, Meje

FSHATRAT SHEREMET, DOBROSH
12%
29%

Fëmijët e planifikuar 011muaj
18%

Fëmijët e planifikuar 1224muaj
Fëmijët e planifikuar 1224muaj
Fëmijët e planifikuar Kl. I-rë
Fëmijët e planifikuar Kl.VI

7%

16%

Fëmijët e planifikuar Viti IV

18%

Grafikoni 6. Planifikimi për fshatrat Sheremet dhe Dobrosh

42

“Roli i infermieres në vaksinimin e fëmijëve në fshatrat e Komunës së Gjakovës”

znj. Sabrije Hamza

FSHATI RAMOC
17%
22%

Fëmijët e planifikuar 011muaj
Fëmijët e planifikuar 1224muaj
Fëmijët e planifikuar 1224muaj

11%

Fëmijët e planifikuar Kl. I-rë
Fëmijët e planifikuar Kl.VI
17%

Fëmijët e planifikuar Viti IV

26%
7%

Grafikoni 7. Planifikimi për fshatin Ramoc

FSHATRAT GUSKE, BABAJ TE BOKES
30%

15%
16%

Fëmijët e planifikuar 011muaj
Fëmijët e planifikuar 1224muaj
Fëmijët e planifikuar 1224muaj
Fëmijët e planifikuar Kl. Irë
Fëmijët e planifikuar Kl.VI

18%

9%

Fëmijët e planifikuar Viti IV

12%

Grafikoni 8. Planifikimi për fshatrat Guskë e Babaj të Bokës
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FSHATRAT BREKOC, VOGOVE
16%
27%

Fëmijët e planifikuar 011muaj
Fëmijët e planifikuar 1224muaj
Fëmijët e planifikuar 1224muaj
Fëmijët e planifikuar Kl. I-rë
19%

Fëmijët e planifikuar Kl.VI

12%
14%

12%

Fëmijët e planifikuar Viti IV

Grafikoni 9. Planifikimi për fshatrat Brekoc e Vogovë

FSHATRAT DOL, GODEN, ZYLFAJ
25%

13%

Fëmijët e planifikuar 011muaj
16%

Fëmijët e planifikuar 1224muaj
Fëmijët e planifikuar 1224muaj
Fëmijët e planifikuar Kl. I-rë
Fëmijët e planifikuar Kl.VI

7%
27%

Fëmijët e planifikuar Viti IV
12%

Grafikoni 10. Planifikimi për fshatart Dol, Goden e Zylfaj
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FSHATI MARMULL
19%

Fëmijët e planifikuar 011muaj

28%

Fëmijët e planifikuar 1224muaj
11%

Fëmijët e planifikuar 1224muaj
Fëmijët e planifikuar Kl. I-rë

Fëmijët e planifikuar Kl.VI
6%

21%

15%

Fëmijët e planifikuar Viti IV

Grafikoni 11. Planifikimi për fshatin Marmull

FSHATI BISHTAZHIN
22%

24%

Fëmijët e planifikuar 011muaj
Fëmijët e planifikuar 1224muaj
Fëmijët e planifikuar 1224muaj
Fëmijët e planifikuar Kl. I-rë

22%

15%

5%
12%

Grafikoni 12. Planifikimi për fshatin Bishtazhin
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Fëmijët e planifikuar Kl.VI
Fëmijët e planifikuar Viti IV
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FSHATRAT PNISH, UJZ
18%

13%

Fëmijët e planifikuar 011muaj
16%

Fëmijët e planifikuar 1224muaj
Fëmijët e planifikuar 1224muaj

Fëmijët e planifikuar Kl. I-rë

26%

Fëmijët e planifikuar Kl.VI

9%

Fëmijët e planifikuar Viti IV
18%

Grafikoni 13. Planifikimi për fshatrat Pnish e Ujz

FSHATRAT SMAQ, KUSHAVEC
28%

Fëmijët e planifikuar 011muaj

22%

Fëmijët e planifikuar 1224muaj
4%

Fëmijët e planifikuar 1224muaj
Fëmijët e planifikuar Kl. Irë

7%
22%

Fëmijët e planifikuar Kl.VI
Fëmijët e planifikuar Viti IV

17%

Grafikoni 14. Planifikimi për fshatrat Smaq e Kushavec
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FSHATI DAMJAN
19%

Fëmijët e planifikuar 011muaj

19%

Fëmijët e planifikuar 1224muaj
Fëmijët e planifikuar 1224muaj
Fëmijët e planifikuar Kl. Irë
19%
23%

Fëmijët e planifikuar Kl.VI
Fëmijët e planifikuar Viti IV

14%

6%

Grafikoni 15. Planifikimi për fshatin Damjan

FSHATI MAHALLA E SHEHUT
18%

Fëmijët e planifikuar 011muaj

23%

Fëmijët e planifikuar 1224muaj
Fëmijët e planifikuar 1224muaj
17%

Fëmijët e planifikuar Kl. I-rë
12%
Fëmijët e planifikuar Kl.VI
9%
21%

Fëmijët e planifikuar Viti IV

Grafikoni 16. Planifikimi për fshatin Mahalla e Shehut
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FSHATI BLINISHT
10%

24%

Fëmijët e planifikuar 011muaj
16%

Fëmijët e planifikuar 1224muaj
Fëmijët e planifikuar 1224muaj
Fëmijët e planifikuar Kl. I-rë

12%

22%

Fëmijët e planifikuar Kl.VI
Fëmijët e planifikuar Viti IV

16%

Grafikoni 17. Planifikimi për fshatin Blinisht

FSHATI GËRQINË
9%
24%
18%

5%

Fëmijët e planifikuar 011muaj
Fëmijët e planifikuar 1224muaj

Fëmijët e planifikuar 1224muaj
Fëmijët e planifikuar Kl. I-rë

21%
23%

Grafikoni 18. Planifikimi për fshatin Gerqinë
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Fëmijët e planifikuar Kl.VI
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FSHATI DOBLIBARE
13%

Fëmijët e planifikuar 011muaj

38%
16%

Fëmijët e planifikuar 1224muaj
Fëmijët e planifikuar 1224muaj
Fëmijët e planifikuar Kl. I-rë

9%
Fëmijët e planifikuar Kl.VI
7%

17%

Grafikoni 19. Planifikimi për fshatin Doblibare

FSHATI BERDOSAN
29%

26%

Fëmijët e planifikuar 011muaj
Fëmijët e planifikuar 1224muaj

11%

Fëmijët e planifikuar 1224muaj
Fëmijët e planifikuar Kl. I-rë

18%
11%
5%

Grafikoni 20. Planifikimi për fshatin Berdosan
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Fëmijët e planifikuar Kl.VI
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FSHATRAT BEC, ZHDRELL, LUG BUNAR
21%

14%

Fëmijët e planifikuar 011muaj
18%

Fëmijët e planifikuar 1224muaj
Fëmijët e planifikuar 1224muaj
Fëmijët e planifikuar Kl. I-rë

25%

9%

Fëmijët e planifikuar Kl.VI

13%

Grafikoni 21. Planifikimi për fshatrat Bec, Zhdrellë e Lug Bunar

KOLONIA
12%
Fëmijët e planifikuar 011muaj

22%

Fëmijët e planifikuar 1224muaj

18%

Fëmijët e planifikuar 1224muaj
18%

16%

Fëmijët e planifikuar Kl. I-rë
Fëmijët e planifikuar Kl.VI

14%

Grafikoni 22. Planifikimi për fshatin Koloni
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FSHATRAT JANOSH, TRAKANIQ, OSEK
PASHË, SOPOT
25%

Fëmijët e planifikuar 011muaj

23%

Fëmijët e planifikuar 1224muaj
13%

Fëmijët e planifikuar 1224muaj
Fëmijët e planifikuar Kl. I-rë

18%
6%

Fëmijët e planifikuar Kl.VI

15%

Grafikoni 23. Planifikimi për fshatrat Janosh, Trakaniq, Osek Pash e Sopot

FSHATRAT RAKOVINË, MEQE
Fëmijët e planifikuar 011muaj

12%

25%

Fëmijët e planifikuar 1224muaj
17%

Fëmijët e planifikuar 1224muaj
Fëmijët e planifikuar Kl. Irë
Fëmijët e planifikuar Kl.VI

20%

13%
Fëmijët e planifikuar Viti IV

13%

Grafikoni 24. Planifikimi për fshatrat Rakovinë e Meqe
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5. DISKUTIMI
 Përqindja e vaksinimit të fëmijëve të planifikuar edhe pse është vetëm gjysma e vitit
është tepër e kënaqshme.
 Në të gjitha fshatrat jo vetëm që është arritur 50 % - shi i realizimit të planit, por po
thuajse në shumicën e rasteve është mbi 70 % e në disa vende edhe 100 %.
 Në mënyrë që niveli i vaksinimit të jetë sa më i lartë Qendra e vaksinimit në Gjakovë ka
mundësuar që të bëhet vaksinimi i fëmijëve jo vetëm nëpër punkte shëndetësore por edhe
në fshatrat më të thella.
 Në kampanjen dhe sherbimine vaksinimit rol vendimtar kanë infermierët të cilët i
përpunojnë të dhënat nga librat e regjistrimit të të lindurve dhe te njejtat i plotësojnë me
shënime nga regjistrat e shkollave.
 Infermierët e kanë formuar kartotekën e të gjithë fëmijëve per vaksinim dhe secili
vaksinim apo rivaksinim në mënyrë të përpiktë evidentohet.
 I gjithë planifikimin, organizimin, implementimin dhe raportimin në lidhje me
vaksinimin në Komunën e Gjakovës e bëjnë vetëm infermierët.
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6.PËRFUNDIMI
Vaksinimi në fshatrat e Gjakovës ka qenë mirë i planifikuar dhe organizuar duke ju falënderuar
personelit të qendrës së vaksinimit. Arsyeja që një numer i fëmijëve nuk është vaksinuar është
shpërngulja në botën e jashtme dhe jashte Regjionit te Gjakoves. Qedrën e vaksinimit janë të
pajisura me liberzën e vaksinimit për qdo dfëmijë. Në rast të shpërnguljes së familjes, me anë të
kësaj libreze ata dëshmojnë për vaksinimin e deritanishëm vazhdojnë procesin e vaksinimit në
vendin e vendosjes.
Duke e analizuar rëndësinë e vaksinimit i cili është shumë dimensional në aspektin e :
 preventiven se sëmundjeve ngjitëse të cilat janë të rrëzikshme për tërë popullatën
 uljen së sëmundshmërisë së fëmijëve,
 uljen apo edhe eliminimin e invaliditetit,
konkludojmë se infermierët të cilët janë të angazhuar në Qendrën e Vaksinimit në Gjakovë në
tërësi janë duke e mbushur obligimin ndaj pjesës më të ndjeshme të popullatës, ndaj fëmijëve.
Marrë për bazë angazhimin e tërë stafit të infermierëve si dhe përkrahjes jo të mjaftueshme të
institucioneve përkatse si konkludimi arsyeshëm është edhe nevoja e përkrahjes materiale dhe
morale e këtyre infermierëve.
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DEKLARATË
Deklaroj me plotë përgjegjësi se materiali i përdorur në këtë punim është origjinal dhe u takon
referencave.
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