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I. HYRJE
Në jetën tonë të përditshme, jemi të rrethuar nga një sërë mikroorganizmash, shumica e të
cilave janë të padëmshëm. Qenia njerëzore do të ishte e pamundshme pa këto
mikroorganizma, duke qenë se ato luajnë role te rendesishme në proceset, si: fotosinteza,
përqendrimi i azotit, prodhimi i vitaminave në organizmin e njeriut dhe tretja e lëndëve
organike. Ato janë tabani, riciklimi i vërtetë në planetin tonë. Mikroorganizmat janë edhe
forcat madhore e shtimit pas zhvillimit të jetës. Ato zhvilluan fotosintezën dhe
frymëmarrjen, qe qysh atëherë është fituar nga ekuariotet e sotshëm dhe ndërmjetësuan
rindërtimet gjenike në qelizat bartëse të infektuara. Nga një këndëveshtrim i thjeshtësuar
më të saktë, mikroorganizmat mund të quhen si mekanizma të vegjël që shumëzohen. Në
fakt, kjo është ajo që ata bëjnë më mirë. Stili i jetës i këtyre mikroorganizmave është lidhur
ngushtë më mjedisin që na rrethon, qoftë ky trupi i njeriut ose sipërfaqet e ndotura. Disa
mikroorganizma më të specializuar u janë përshtatur kushteve më të ashpra të hapësirave
oqeanike të nxehta, rezervuareve të naftës ose reaktorëve bërthamorë; të tjerët gjenden në
mbeturina. Disa të tjerë joshen nga mikroogranizma më të lartë, të paisur me rezerva të
pasura, siç janë bakteri i kolonizuar në rrënjët e bimës dhe flora e jonë intestinale vetjake.
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1.1. Metodat e parandalimit parësor - mbrojtja specifike

Tre qëllimet kryesore të parandalimit parësor me mbrojtje specifike janë: parandalimi i
sëmundjeve specifike (p.sh. ,duke përdorur vaksinat dhe profilaksi antimikrobik),
parandalimi i gjendjes deficitare specifike (p.sh., duke përdorur kripë të jonizuar për të
parandaluar strumën nga deficiti i jodit dhe duke perdorur fluor për të parandaluar kariesin
dentar) dhe parandalimi i dëmeve specifike dhe ekspozimeve toksike (p.sh. ,duke përdorur
helmeta për të parandaluar dëmtimet e kokës tek punëtoret e ndërtimit, syzet mbrojtëse për
të parandaluar dëmtimin e syve tek punëtorët e makinave metalprerëse, filtra dhe sistemet e
ventilimit për të kontrolluar pluhurin).Vaksinat njihen si metoda specifike te mbrojtjes, me
bazë shkencore.

1.2.

Parandalimi i sëmundjeve me anë të vaksinave

Një sistem normal imunologjik tek një individ i ushqyer mirë dhe i shëndetshëm siguron
mbrojtje bazë ndaj sëmundjeve ngjitëse. Me imunitet normal nënkuptohet se sistemi imun
ishte normal në lindje dhe nuk ka pësuar dëmtime nga një sëmundje , përshëmbull
infeksioni me virusin e pamjaftueshmërisë së imunitetit njërëzor (HIV) ose dëme nga
mjekimet ,siç janë medikamentet e caktuara antikanceroze ose nga përdorimi afatgjatë i
steroideve. Faktet sugjerojnë se depresioni dhe vetëmia mund të ndrydhin funksionimin
normal të sistemit imun. Në mënyrë te ngjashme, kafshët eksperimentale rezistojnë më
shumë ndaj infeksioneve kur janë në prani (por jo të populluar) ne krahasim me kafshet
tjera të të njejtës specie. 1

1

Cassel J. psychological processes and stress: theoretical formulation. International Journal of Health service
4:471-482, 1974. (E përkthyeu nga anglishtja: Mjek Ardit Tela, Kledis Ali, Gentian Ferro)
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1.3. Llojet e imunitetit

Imuniteti pasiv është mbrojtja kundër një sëmundjeje ngjitëse e siguruar nga antitrupa
qarkullues të krijuar në organizma të tjerë. Fëmijet e sapolindur mbrohen nga antitrupat e
nënës të transportuar nëpërmjet placentës para lindjes dhe qumështit të gjirit, pas lindjes.
Nëse një person , së fundmi, ka qenë i ekspozuar ndaj virusit të Hepatitit B dhe nuk është
imunizuar me vaksinën e Hepatitit B, atij ose asaj mund t’i jepen imunoglobulinë
njërzore, te cilet sigurojne imunitet pasiv dhe i cili mbron nga infeksionet e këtij virusi. Në
një emergjencë, një lloj i veçantë antitoksini nëse është i disponueshëm, mund të përdoret
për të ofruar imunitetin pasiv kundër toksinave bakteriale. Antitoksini i difterisë mund të
përdoret në prani të difterisë dhe antitoksini i botiliumit trivalent përdoret në prani të
botulizmit. Imuniteti pasiv siguron mbrotje jo të plotë dhe zakonisht për një kohë të
shkurtër. Vaksinat ofrojnë imunitetin pasiv. Disa lloje vaksinash, siç është vaksina e
inaktivizuar e poliomelitit, bëjnë këtë duke stimuluar mbrojtjen e antitrupave humoral (të
gjakut) me anë të antigenit ndaj vaksinës. Llojet tjera te vaksinave siç është vaksina e
gjallë, por e zbutur e poliomelitit, jo vetëm që stimulojnë këtë përgjigje të antitrupave
humoral, por gjithashtu stimulojnë trupin për të zhvilluar imunitet qelizor. Ky reagim
qelizor ndaj antigjeneve të huaj, që ka bazën ne inde imunologjike, perfshinë mobilizimin e
qelizave vrasëse T. Imuniteti aktiv është më superior ndaj imunitetit pasiv, sepse imuniteti
pasiv zgjat më shumë (për të gjithë jetën në disa raste) dhe stimulohet shpejtë në nivele të
larta në saje të riekspozimit ndaj të njëjtit ose antigjeneve të lidhura ngushtë. Të gjitha
vaksinat e miratuara i sigurojnë personat e imunizuar me një nivel imuniteti individual
ndaj një sëmundje specifike (p.sh. ata janë të mbrojtur). Disa vaksina gjithashtu reduktojnë
ose parandalojnë derdhjen (shpërndarjen) e organizmave te infektuar nga një person i
imunizuar tek të tjerët dhe kjo kontribon në imunitetin grup.2

2

Epidemiologji, Biostatikë Dhe Mjekësi Parandaluese James F. Jekel, MD, MPH David L. Katz, MD, MPH Joann
G. Elmore, MD, MPH Dorothea M. G. Wild, MD, MPH Faqe 253-266 (E përkthyeu nga anglishtja: Mjek Ardit
Tela, Kledis Ali, Gentian Ferro)
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1.4 Llojet e vaksinave

Disa vaksina janë të inaktivizuara (të vrara), disa janë të gjalla, por të zbutura (të
transformuara) të tjerat njihen si anatoksina (eksotoksina të inaktivizuara dhe të
transformuara). Për të reduktuar mundësinë e manifestimit te efekteve anësore negative,
gjithnje e më shumë, antigjenët po përgatiten në një mënyrë joqelizore (acelulare). Vaksinat
tjera përbëhen vetëm nga fragmente antigjenike të organizimit në fjalë (p.sh.,polisakaridi)
zakonisht i konjuguar me një pjesë të padëmshme biologjike. Metoda të tjera genomike
gjithnjë e më shumë lejojnë identifikimin dhe përseritjen e sekuencave antigjenike të çifteve
bazë (epitopet) që njihen nga limfocitet T ose B, të cilat prodhojnë antitrupa. Vaksinat tjera
të pertusit dhe vaksinat e tifos janë shembuj të vaksinave bakteriale të inaktivizuara dhe
vaksina e gripit, vaksinat e inaktivizuara të poliomelitit janë shembuj të vaksinave virale të
inatktivizuara. Vaksina bacile Calmette-Guerin kundër tuberkulozit është një shembull i
vaksinës bakteriale të gjallë por të zbutur dhe vaksina e fruthit e vaksina e poliomielitit
që merret nga goja janë shembuj të vaksinave virale të gjalla, por të zbutura. Vaksinat e
gjalla por të zbutura janë krijuar duke I tranformuar nga organizmat, kështu që ato nuk janë
më patogjenike, por ende kanë antigjenicitet. Vaksinat e difterisë dhe tetanosit janë
shembujt krysorë të anatoksinave (vaksina kundër toksinave biologjike).
Corynebacterium diphtheria, organizmi që shkakton difterinë prodhon një toksinë të fortë
kur është në gjendje lisogjenike me karinobakteriofaget. Clostridium tetani një organizëm
që është pjesë e normale e florave të shumë kafshëve dhe zakonisht gjendet në tokë mund të
shkaktojë tetanozin në individet e paimunizuar me plagë të infektuara. Kjo ndodh sepse C.
tetani prodhon një toksinë të fortë kur rritet në kushte anaerobike, të cilat zakonisht gjenden
në plagët me inde nekrotike. Tetani pothuajse nuk ekziston në popullsi me nivel të lartë të
imunizimit.3

3

Epidemiologji, Biostatikë Dhe Mjekësi Parandaluese James F. Jekel, MD, MPH David L. Katz, MD, MPH Joann
G. Elmore, MD, MPH Dorothea M. G. Wild, MD, MPH Faqe 253-266 (E përkthyeu nga anglishtja: Mjek Ardit
Tela, Kledis Ali, Gentian Ferro)
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1.5. Qëllimet e imunizimit
Strategjia e zhvillimit të programeve për kontrollin e sëmundjeve me anë të përdorimit të
vaksinave varet nga objektivat e fushatës së vaksinimit. Qëllimet mund të jenë çrrënjosja e
sëmundjes (siç është arritur me linë e dhëmbëve), eliminimi rajonal i sëmundjes (siç është
arritur me poliomielitin në Hemisferën Perëndimore), ose komtrolli i sëmundjes me
qëllim, reduktimin e sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë (siç është rasti i lisë së dhëmbëve).
Përpjekjet globale për të çrrënjosur poliomielitin janë duke u zbatuar, megjithëse po hasin
ne vështirësi në fazat e fundit. Çrrënjosja e sëmundjes me anë të imunizimit është e
mundshme vetëm për sëmundjet për të cilat njerëzit janë rezervuarët e vetëm të organizimit
të infektuar. Megjithëse vaksinat janë në gjendje për të parandaluar disa sëmundje me
rezervuarë në kafshë të tjera (p.sh., rubeola, murtaja dhe encefaliti), dhe sëmundje me
rezervuar në mjedis (p.sh., ethet e tifos), këto infeksione nuk janë kandidatë për programe te
çrrënjosjes. Sistemet e mbikëqyrjes për të realizuar çrrënjosjen ose eliminimin rajonal duhet
të jenë shumë të mira dhe çdo program çrrënjosës osë eliminues kërkon më shumë burime,
kohë, mbështetje politike dhe popullore sesa një program për kontrollin e sëmundjes. Për
këto arsye, strategjitë imunizuese shpesh janë subjekt i më shumë shqyrtimeve dhe
debateve. Për vite me radhë, ekspertët e imunizimit në Amerikë diskutuan nëse do të
rekomandonin imunizimin rutinë të fëmijëve kundër varicellës (lisë së dhëmbëve). Në
1966, komuniteti i Këshillimit për Praktikat e Imunizimit pranë CDC-së arriti në
përfundimin se vaksina e varicelës ishte efektive dhe përfitimet e nisjes së një programi
rutinë të imunizimit kundër lisë së dhëmbëve i tejkalonin shqetësimet, duke përfshirë nëse
mbrojtja do të zgjasë për një kohë të pa përcaktuar, nëse imunizimi i të rriturve në rast
ekspozimi do të shkaktonte simptoma të rënda të sëmundjes dhe nëse një formë e re dhe
serioze e herpes zosteri mund të rezultonte.
CDC rekomandon se vaksina e gjallë por e zbutur e varicelës, tu jepet fëmijëve gjatë çdo
vizite ose pas një vjetorit. Shumë raporte të fundit dokumentojnë efektshmërinë e vaksinës
së varicelës, duke përfshirë një rënie të shpejtë të vdekjeve, si pasojë e varicelës.
Megjithatë, ka pasur raporte që vertetojnë se sëmundja e varicelës nuk parandalon
shpërthimin e sëmundjes së varicelës në qendër përkujdesi ditor.
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1.6. Nismat e imunizimit në fëmijëri
Në SHBA, për shkak të kërkesave për imunizim tërësor të fëmijëve, para se femijet të
shkojnë në shkollë (rreth moshës 5 vjeçare), ka ardhur deri te ulja drastike e sëmundjeve të
parandalushme nga vaksinat përgjithësisht.

Megjithëse tek fëmijët e moshes 2 vjeçare

përqindja e imunizimit është zhgënjyese, imunizimi i përshtatshëm përkufizohet si marrja e
dozave të rekomanduara të vaksinave sipas moshave. Në vitin 2004, përqindja e fëmijëve,
të cilët ishin ndërmjet moshës 19 dhe 35 muajsh kishin nivelë te kenaqshëm të vaksinimit.
Kjo perqindje duket keshtu: 96% për vaksinat e difterisë, tetanosit dhe pertusit (kolla e
keqe) (>3 doza DTP); 92% për vaksinën e poliomielitit (3 doza IPV ose OPV); 93% për
vaksinat e fruthit ( zakonisht 1 dozë MMR); 94% për vaksinën H. Influence tipi B (3 doza
Hib); 92% për vaksinën e hepatitt B (3 doza) dhe 88% për vaksinën e varicelës ( 1 dozë).
Pas nje kohe te shkurter vaksina trivalente kunder rotavirusit është rekomanduar
në Amerikë për vaksinimin e foshnjave të shëndetshme. Mbikëqyrja pas vaksinimit nxori
në pah se foshnjat që ishin vaksinuar me vaksinën e rotavirusit përballëshin më një risk
relativisht më të lartë të obstruksionit nga invaginimi i një pjese të zorrës në tjetrën se sa
fëmijët që nuk ishin vaksinuar. Kjo ishte arsyeja pse vaksina e rotavirusit u hoq nga lista e
vaksinave të rekomanduara.
Në 2006, u raportua studimi i dy vaksinave të reja të rotavirusit, te cilat nuk u
shoqëruan me rritje të riskut nga invaginimi i një pjese të zorrës në tjetrën. Per kete arsye
në 2006, CDC i ka shtuar keto vaksina të reja kunder rotavirusit në programin e vaksinave
të rekomanduara.
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1.7 Arsyet për nivelet e ulëta të imunizimit
Pavarësisht zhvillimeve dhe perparimeve të mëdha në prodhimin e vaksinave
kualitative per imunizimin e fëmijëve në shkallë kombëtare, nivelet e raportuara nuk e
arritën qellimin ne teresi. Disa nga arsyet për këto mungesa do te diskutohen në këtë
seksion.

1.8 Besëtytnitë lidhur me shëndetin
Kërkimet në lidhje me arsyet pse njerëzit nuk mund të kërkojnë imunizim ose masa
të tjera parandaluese për veten e tyre ose për fëmijët e tyre çuan në hulumtimin e një
koncepti, të quajtur modeli i besimit në shëndetësi. Sipas këtij modeli, para se të kërkojnë
masa parandaluese, në përgjithësi njerëzit duhet të binden se:
(1) sëmundja në fjalë, nëse merret, është serioze;
(2) ata dhe fëmijët e tyre janë personalisht në risk për marrjen e sëmundjes;
(3) masa parandaluese është efektive në parandalimin e sëmundjes; dhe
(4) se nuk ka risqe serioze ose pengesa në marrjen e masave parandaluese.
Për më tepër, nevojiten sugjerime për veprime që konsistojnë në dhënien e
informacionit në lidhje me atë si dhe kur t’i marrësh masat parandaluese dhe inkurajimin
ose mbështetjen nga njerëzit tjerë.
Modeli i besimit në shëndetësi rezultoi i vlefshëm në udhëheqjen e apektit edukativ për
programin e imunizimit. Fushata e vaksinimit kundër ‘’gripit të derrave’’ ( gripi viral
H1N1) në 1976 hasi në vështirësi të shumta, pjesërisht për arsye se njerëzit nuk ishin të
bindur nga katër çështjet e lartëpërmendura. Së pari, njerëzit nuk ishin të bindur nëse
sëmundja do të shndërrohej në një pandemi serioze (si në 1918-1919) apo do të ishte vetëm
një shpërthim tjetër gripi dhe nuk kishte asnjë arsye për alarm.
14

Së dyti, njerëzit nuk ishin të sigurt nëse ishin personalisht të rrezikuar. Pak njerëz
ishin bartës të virusit H1N1, por nuk ishte e qartë nëse do të shpërndahej në masë.
Së treti, ekspertët debatuan se sa efektive do të ishtë vaksina në parandalimin e
gripit nëse virusi H1N1 do të perhapë ne mase te gjerë infeksionin.
Së katërti, ekziston histori kontradiktore rreth efekteve anësore të mundshme nga
përdorimi i vaksinës.
Në rastin e vaksinës së kollës së keqe, debatet dhe shqetësimet e vazhdueshme rreth
mundësive për efektet anësore serioze detyruan popullsinë Britanike për të hequr dorë nga
përdorimi i vaksinave dhe, si pasojë, atje e lajmëruan epidemitë e pertusit. Gjithashtu, këto
shqetësime ishin të pranishme në Amerikë, por në një shkallë më të vogël se në Britaninë e
Madhe. Shumica e shqetësimeve në popullsinë Amerikane u pakësuan nga përmisimi i
vaksinës së pertusit acelular (aP), e cila tani është bashkangjitur në një vaksinë të trefishtë
kundër difterisë, tetanosit dhe pertusit (vaksina DTaP). Kjo vaksinë shoqërohet me një
përqindje më të ulët të reagimeve tw padeshirushme dhe ka efektshmëri të mirë
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1.9. Paditë e lidhura me vaksinat
Sasia e pakët e disa vaksinave ka shkaktuar shqetësim rreth sasisë të vaksinave.
Shumë më pak kompani tashmë prodhojnë vaksina për Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Arsyet përse ndodh kjo janë:
(1) çmimi dhe risku i bërjes, realizimit të vaksinave;
(2) një procedurë më e rregullt dhe më e rreptë e prodhimit, dhe
(3) risku i besueshmërisë ndaj kompanive.
Për sa i përket besushmërisë, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, numri i padive
lidhur me përdorimin e vaksinave është rritur nga 1 padi ne vitin 1978 në 219 padi në vitin
1985 dhe dëmet e pretenduara u rriten nga 10 milionë dollar në më shumë se 3 bilionë
dollar. Si pasojë e padive, shumë prodhues vaksinash ndaluan prodhimin e tyre. Për t’i
dhënë përgjigje këtij problemi, qeveria federale themeloi programin për Kompensimin
Kombëtar të Dëmeve ndaj Vaksinave. Ky program mbulon difterinë, tetanosin, pertusin
,fruthin, shytat dhe vaksinat e inaktivizuara dhe vaksinat që jepen nga goja të poliomieliti.
Programi kufizohet në pretendime për të dëmtuarit ose të vdekurit që i atribohen vaksinave
të dhëna qe nga 1 tetori 1988. Pretendimet për dëmtime regjistrohen brenda 3 vjetëve nga
shfaqja e simptomave të para (p.sh., shoku anafilaktik, poliomieliti paralitik, konvulsionet
ose encefalopatia). Programi kryesisht mbron prodhuesit e vaksinave nga paditë mbi
besueshmërinë, nëse nuk mund të demonstrohet se vaksina e tyre ndryshon nga kërkesat
federale. Gjithashtu, ai lehtëson procesin ligjor, redukton çmimin për njerëzit që bëjnë një
kërkesë dhe pothajse të gjitha çmimet e programit dhe pagesat e pacientëve përballen nga
qeveria federale ( dhe nga taksapaguesit). Një problem tjetër, si pasojë e faktit që pak
kompani duan të prodhojnë vaksina, është reduktimi mbarëbotëror i aftësive për të prodhuar
sasi të mëdha vaksinash në një kohë të shkurtër, në raste emergjente. Është raportuar se do
të duheshin të paktën 6 muaj që nga koha kur shtama e virusit të gripit pandemik H5N1 të
izolohet deri atëherë kur sasi të konsiderueshme të vaksinës do të prodhohen. Mirepo, nëse
ndodh përhapja e një gripi pandemik (epidemik mbarëbotërore), kjo do të ishte më shumë
se e kënaqshme.
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1.10. Mundësitë e humbura
Në SHBA, nivelet e imunizimit tentojnë të jenë më të ulëta në grup-popullata më të
varfra. Arsyet për këtë jane niveli i ulët i edukimit ndër këto grupe, përkujdesja
shëndetësore jo e përshtatshme dhe vërshtirsësitë ekonomike që nuk i lejojnë këto shtresa të
popullsisë ta konsiderojnë imunizimin si diçka prioritare. Sistemi i përkujdesit mjekësor
dhe mjekët klinicistë kanë dështuar në përshtatjen e praktikave imunizuese për të plotësuar
nevojat e veçanta të të varfërve dhe kanë humbur shumë mundësi në imunizimin e fëmijëve
të varfër. Janë kryer studime për të përcaktuar se çfarë mundësish të humbura për
imunizimin ndodhin në kontekstin e përkujdesit shëndetësor, veçanerisht gjatë vizitave të
fëmijeve të sëmurë. Zakonisht, mjekët klinicistë nuk i vaksinojnë fëmijët që kanë
infeksione të rrugëve te siperme respiratore , edhe pse ndër arsyet e vizitës së tyre mund të
ketë qenë vaksinimi.
Direktivat më të fundit kanë theksuar se fëmijët duhet të marrin vaksinen e përshtatshëm,
pavaresisht infeksioneve të buta. Shpesh, vëllezërit ose motrat e një fëmije , te cilet po
vizitohet nga doktori ose infermierja sillen nga prindërit dhe këto vëllezër duhet të
vaksinohen nëse të dhënat e imunizimit të tyre nuk janë të përditësuara, megjithëse kjo nuk
ndodhë rrallë. Këto dy skenarë janë më të zakonshme në vizitat ambulantore dhe
depertamentet e emergjencës. Në këtë të fundit, veçanërisht, mundësitë mund të humben
gjatë mbledhjes së të dhënave, sepse nuk i kanë këto të dhëna, kohën dhe marrëdhëniet me
pacientët. Fëmijëve dhe të rriturve, të shtruar në spital, të dhënat e imunizimit tek të cilëve
nuk janë përditësuar, duhet t’u jepet vaksina e përshtatshme në rast se nuk ka
kundërindikime të qarta. Zakonisht, mjekët janë të keqinformuar rreth kundërindikimeve.
Të poshtëshënuarat nuk konsiderohen kundërindikime në imunizimin e fëmijëve: një
reagimin i zbutur ndaj një doze të mëparshme DTP-je ose DTaP-je, që konsiston në skuqjen
dhe fryrjen e vendit të injektimit ose në një temperaturë më pak se 40.5 C (<105 F) ose të
dyja,; prania e alergjive jospecifike,; prania e një sëmundje të lehte infektive ose diarresë
subfebrile tek një fëmijë. Deri atëherë i shendeteshem

që është i programuar për t’u

vaksinuar, terapia me një ilaç antibacterial te fëmija që po rimerr veten; ushqyerja me gji e
një foshnje të programuar për t’u imunizuar; ose shtatzëna e dikujt tjetër në shtëpi.
18
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II. QËLLIMI I PUNIMIT

Qëllimi kryesor i punimit, që në fillim, ka qenë analizimi i karakteristikave bazike të
pacientëve të vaksinuar në Spitalin Rajonal ''Isa Grezda'' Gjakovë dhe në Qendren Kryesore
të Vaksinimit Gjakovë, për muajin Shtator 2017.
Qëllimet e punimit janë edhe:
-

Të shiqohet vaksinimi në 4 qendra në komunen e Gjakovës,

-

Analizimi i numrit të pacientëve të vaksinuar në muajin Shtator,

-

Analizimi i numrit të pacientëve te vaksinuar sipas vendbanimit,

-

Analizimi i numrit të pacientëve të rivaksinuar, dhe

-

Të shiqohet arsyetimi i mosvaksinimit.
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III. METODOLOGJIA
Materiali i përdorur për këtë punim është siguruar në Spitalin Rajonal ’’Isa Grezda’’
Gjakovë dhe në Qendren Kryesore të Vaksinimit në Gjakovë.
Nga këto institucione janë marrë të dhënat e pacientëve të vaksinuar për muajin
Shtatorë të vitit 2017. Nga këto i kemi grumbulluar keto të dhëna : numri i përgjithshëm i të
vaksinuarve për këtë periudhë, llojet e vaksinave sipas moshës, vendbanimit dhe
rivaksinimi i fëmijëve.
Metoda e këtij hulumtimi është retrospektive.
Rezultatet janë shprehur me numra absolut dhe me përqindje.
Paraqitja e rezultateve është bërë me tabelë dhe me grafikone.
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IV. REZULTATET
Në Spitalin Rajonal ’’Isa Grezda’’ në Gjakovë dhe në Qendren Kryesore të Vaksinimit në
Gjakovë janë nxjerr të dhënat per vaksinim të obligueshëm si në vazhdim (Tab. 1)
Tabela 1. Numri i pacientëve të vaksinuar sipas institucioneve shëndetsore
QKMF-GJAKOVË

QKV

QKMF

BCG-SPITALI

95

0

HEP-B-SPITALI

95

BCG-entet e huaja

QMF

QMF

SKIVJAN

ROGOVË

0

0

95

0

0

0

95

48

0

0

0

48

HEP-B-entet e huaja

48

0

0

0

48

BCG-këshilltorja

32

0

0

0

32

HEP-B-këshilltorja

32

0

0

0

32

HEP-B- Të rritur

12

0

0

0

12

POLIO

I

64

20

4

7

95

POLIO

II

40

12

3

5

60

POLIO III

51

8

6

2

67

DTP-HEP-HIB I

64

20

4

7

95

DTP -HEP-HIB II

40

12

3

5

60

DTP-HEP-HIB III

51

8

6

2

67

MMR-V

45

15

6

7

73

POLIO RE I

32

11

5

7

55

DTP--RE I

32

11

5

7

55

POLIO RE II

6

2

10

0

18

DITEAL (DT)

6

2

10

0

18

MMR- RE

6

2

10

0

18

POLIO RE III

2

0

0

0

2

DITEPRO (Dt)

2

0

0

0

2

DITE PRO 18 vjeqar
GJITHSEJT

GJITHSEJT

0

0

0

2

2

803

123

72

51

1049

Nga data 01.09.2017 e deri me datën 30.09.2017 nëpër QMF-të e lartëpërmendura janë
gjithsej 1049 fëmijë të vaksinuar.
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QKV
BCG-SPITALI

HEP-B-SPITALI

BCG-entet e huaja

HEP-B-entet e huaja

BCG-këshilltorja

HEP-B-këshilltorja

HEP-B- Të rritur

POLIO

POLIO II

POLIO III

DTP-HEP-HIB I

DTP -HEP-HIB II

DTP-HEP-HIB III

MMR-V

POLIO RE I

DTP--RE I

POLIO RE II

DITEAL (DT)

MMR- RE

POLIO RE III

DITEPRO (Dt)

DITE PRO 18 vjeqar

3.99%

3.99%

0.75%
0.75%

0.25%
0.75%

5.60%

I

0.25% 0.00%

11.83%
11.83%

6.35%
4.98%

5.98%

7.97%

5.98%
6.35%
4.98%

7.97%
3.99%
3.99%
1.49%

Grafikoni 1. Vaksinimi i fëmijëve në QKV
Në QKV janë vaksinuar gjithsej 803 fëmijë (Graf.1). Me BCG-SPITALI jane 95 (11.83%)
fëmijë të vaksinuar, me HEP-B-SPITALI jane 95 (11.83%), me BCG te huaja jane 48 (5.98%), me
HEP-B-entet e huaja 48(5.98%), me BCG-këshilltorja jane 32 (3.99%), me HEP-B-këshilltorja jane
32 (3.99%), me HEP-B- të rritur jane 12 (1.49%), me POLIO I jane 64 (7.97%) , me POLIO II jane
40 (4.98%), me POLIO III jane 51 (6.35%), me DTP-HEP-HIB I jane 64 (7.97%), me DTP -HEPHIB II jane 40 (4.98%), me DTP-HEP-HIB III jane 51 (6.35%), me MMR-V jane 45 (5.60%), me
POLIO RE I jane 32 (3.99%), me DTP--RE I jane 32 (3.99%), me POLIO RE II jane 6 (0.75%), me
DITEAL (DT) jane 6 (0.75%), me MMR- RE jane 6 (0.75%), me POLIO RE III jane 2 (0.25%), me
DITEPRO (Dt) jane 2 (0.25%), dhe me DITE PRO 18 vjeçar nuk ka të vaksinuar.
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QKMF
BCG-SPITALI

HEP-B-SPITALI

BCG-entet e huaja

HEP-B-entet e huaja

BCG-këshilltorja

HEP-B-këshilltorja

HEP-B- Të rritur

POLIO

POLIO II

POLIO III

DTP-HEP-HIB I

DTP -HEP-HIB II

DTP-HEP-HIB III

MMR-V

POLIO RE I

DTP--RE I

POLIO RE II

DITEAL (DT)

MMR- RE

POLIO RE III

DITEPRO (Dt)

DITE PRO 18 vjeqar

I

1.63%
1.63%

1.63%

0.00%

0.00%
16.26%

8.94%

8.94%
9.76%

12.20%

6.50%

6.50%

16.26%
9.76%

Grafikoni 2. Vaksinimi i fëmijëve në QKMF
Në QKMF janë vaksinuar gjithsej 123 fëmijë (Graf.2). Me BCG-SPITALI nuk ka fëmijë të
vaksinuar, me HEP-B-SPITALI 0, me BCG

e huaja 0, me HEP-B-entet e huaja 0, me BCG-

këshilltorja 0, me HEP-B-këshilltorja 0, me HEP-B- Të rritur 0, me POLIO I jane 20 (16.26%) , me
POLIO II jane 12 (9.76%), me POLIO III jane 8 (6.50%), me DTP-HEP-HIB I jane 20 (16.26%), me
DTP -HEP-HIB II jane 12 (9.76%), me DTP-HEP-HIB III jane 8 (6.50%), me MMR-V jane 15
(12.20%), me POLIO RE I jane 11 (8.94%), me DTP--RE I jane 11 (8.94%), me POLIO RE II jane
2 (1.63%), me DITEAL (DT) jane 2 (1.63%), me MMR- RE jane 2 (1.63%), me POLIO RE III 0, me
DITEPRO (Dt) 0, dhe me DITE PRO 18 vjeçar 0II 2(1.63%), me DITEAL (DT) 2(1.63%), me MMRRE 2(1.63%), me POLIO RE III 0, me DITEPRO (Dt) 0, dhe me DITE PRO 18 vjeqar 0.

24

QMF SKIVJAN
BCG-SPITALI

HEP-B-SPITALI

BCG-entet e huaja

HEP-B-entet e huaja

BCG-këshilltorja

HEP-B-këshilltorja

HEP-B- Të rritur

POLIO

POLIO II

POLIO III

DTP-HEP-HIB I

DTP -HEP-HIB II

DTP-HEP-HIB III

MMR-V

POLIO RE I

DTP--RE I

POLIO RE II

DITEAL (DT)

MMR- RE

POLIO RE III

DITEPRO (Dt)

DITE PRO 18 vjeqar

0.00%

I

0.00% 5.56%
4.17%

13.89%
8.33%

5.56%

13.89%
4.17%
8.33%

13.89%
8.33%

6.94%

6.94%

Grafikoni 3. Vaksinimi i fëmijëve në QMF SKIVJAN
Në QMF SKIVJAN janë vaksinuar gjithsej 72 fëmijë (Graf.3). Me BCG-SPITALI nuk ka
fëmijë të vaksinuar, me HEP-B-SPITALI 0, me BCG e huaja 0, me HEP-B-entet e huaja 0, me BCGkëshilltorja 0, me HEP-B-këshilltorja 0, me HEP-B- Të rritur 0, me POLIO I jane 4 (5.56%) , me
POLIO II jane 3 (4.17%), me POLIO III jane 6 (8.33%), me DTP-HEP-HIB I jane 4 (5.56%), me
DTP -HEP-HIB II jane 3 (4.17%), me DTP-HEP-HIB III jane 6 (8.33%), me MMR-V jane 6 (8.33%),
me POLIO RE I jane 5 (6.94%), me DTP--RE I jane 5 (6.94%), me POLIO RE II jane 10 (13.89%),
me DITEAL (DT) jane 10 (13.89%), me MMR- RE jane 10 (13.89%), me POLIO RE III 0, me
DITEPRO (Dt) 0, dhe me DITE PRO 18 vjeçar 0.

25

QMF ROGOVË

0.00%

BCG-SPITALI

HEP-B-SPITALI

BCG-entet e huaja

HEP-B-entet e huaja

BCG-këshilltorja

HEP-B-këshilltorja

HEP-B- Të rritur

POLIO

POLIO II

POLIO III

DTP-HEP-HIB I

DTP -HEP-HIB II

DTP-HEP-HIB III

MMR-V

POLIO RE I

DTP--RE I

POLIO RE II

DITEAL (DT)

MMR- RE

POLIO RE III

DITEPRO (Dt)

0.00%

0.00%

DITE PRO 18 vjeqar
0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00%
0.00%
3.92%
0.00%

0.00%

I

0.00%

13.73%

13.73%

9.80%
13.73%

3.92%
13.73%
13.73%
9.80%

3.92%

Grafikoni 4. Vaksinimi i fëmijëve në QMF ROGOVË.
Në QMF ROGOVË janë vaksinuar gjithsej 51 fëmijë (Graf.4). Me BCG-SPITALI nuk ka
fëmijë të vaksinuar, me HEP-B-SPITALI 0, me BCG e huaja 0, me HEP-B-entet e huaja 0, me BCGkëshilltorja 0, me HEP-B-këshilltorja 0, me HEP-B- Të rritur 0, me POLIO I 7(13.73%) , me POLIO II
5(9.80%), me POLIO III 2(3.92%), me DTP-HEP-HIB I 7(13.73%), me DTP -HEP-HIB II 5(9.80%),
me DTP-HEP-HIB III 2(3.92%), me MMR-V 7(13.73%), me POLIO RE I 7(13.73%), me DTP--RE I
7(13.73%), me POLIO RE II 0, me DITEAL (DT) 0, me MMR- RE 0, me POLIO RE III 0, me
DITEPRO (Dt) 0, dhe me DITE PRO 18 vjeçar 2(3.92%).
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Gjithësej të vaksinuar
QKV

QKMF
6.86%

QMF SKIVJAN

QMF ROGOVË

4.86%

11.73%

76.55%

Grafikoni 5. Gjithsejë të vaksinuar në 4 QMF.
Gjithësejë të vaksinuar në muajin Shtator të vitit 2017 në QMF-të e lartëpërmendura ishin
1049 (Graf. 5). Në QKV numri i të vaksinuarve ishte 803 (76.55%), në QKMF ishin
123(11.73%), në QMF Skivjan ishin 72(6.86%) dhe në 51(4.86%).
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V. DISKUTIMI
Sipas statistikave të lartëcekura Komuna e Gjakovës tregon një sukses të kënaqshëm të
vaksinimit obligativ të fëmijëve. Vetëm në muajin Shtator 2017, në vetëm 4 qendra të
vaksinimit kemi 1049 të vaksinuar. Suksesi qendron në vetëdijesimin e prindërve nga
infermierët për arsyen e vaksinimit dhe dobive të vaksinave në mbrojtjen e shendetit të
fëmijëve.
Arsyeja e mosvaksinimit ishte te keqinformimi i prindërve nga personat e paautorizuar dhe
nga mosinteresimi për rolin e vaksinave në organizëm.
Disa prindër janë të bindur se disa sëmundje të caktuara, vijnë si pasojë e vaksinave,
madje me përmendjen e vaksinës, nuk pranojnë me asnjë kusht vaksinimin e fëmijes së
tyre. Roli kryesor i infermierit te këto raste është bindja e prindërve për lejimin e vaksinimit
të fëmijës, duke i treguar në mënyrë të sjellëshme se ’’VAKSINA NUK KA DËM POR
DOBI’’.
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VI. PËRFUNDIMI
Nga punimi mund të nxirren këto përfundime :


Në muajin Shtator 2017 në 4 qendra të vaksinimit në Komunen e Gjakovës
janë vaksinuar 1049 fëmijë,



Vetëm në QKV janë vaksinuar 803 fëmijë,



Është arritur një nivel i kënaqshëm i vaksinimit të femijëve,



Vetëdijesimi i prindërve për vaksinimin e fëmijëve është në një nivel mjaft
të lartë,



Qendrat e vaksinimit janë të paisura me vaksina dhe asnjëherë nuk ka
mungesë te tyre.



Në mënyrë që niveli i vaksinimit të jetë sa më i lartë Qendra e vaksinimit në
Komunen e Gjakovës ka mundësuar që të bëhet vaksinimi i fëmijëve jo
vetëm nëpër punkte shëndetësore por edhe në fshatrat më të thella.
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VII. ABSTRAKTI
Hyrje. Në jetën tonë të përditshme, jemi të rrethuar nga një sërë mikroorganizmash,
shumica e të cilave janë të padëmshëm. Qenia njerëzore do të ishte e pamundur pa këto
mikroorganizma, duke qenë se ato luajnë rolet kryesore në proceset, si: fotosinteza,
përqendrimi i azotit, prodhimi i vitaminave në organizmin e njeriut dhe tretja e lëndëve
organike.
Tre qëllimet kryesore të parandalimit parësor me mbrojtje specifike janë: parandalimi i
sëmundjeve specifike, parandalimi i gjendjes deficitare specifike dhe parandalimi i
dëmeve specifike dhe ekspozimeve toksike.
Imuniteti pasiv (VAKSINA) është mbrojtja kundër një sëmundje ngjitëse e siguruar nga
antitrupa qarkullues të krijuar në organizma të tjerë.
Disa vaksina janë të inaktivizuara (të vrara),disa janë të gjalla,por të zbutura (të
transformuara) dhe të tjerat njihen si anatoksina.
Metodologjia. Materiali i përdorur për këtë punim është siguruar në Spitalin Rajonal ’’Isa
Grezda’’ Gjakovë dhe në Qendren Kryesore të Vaksinimit në Gjakovë.
Nga këto institucione janë marrë të dhënat e pacientëve të vaksinuar në katër për muajin
Shtator të vitit 2017. Nga këto të dhëna u nxjerrën : numri i përgjithshëm i të vaksinuarve
për këtë periudhë, llojet e vaksinave sipas moshës, vendbanimit dhe rivaksinimi i fëmijëve.
Metoda e këtij hulumtimi është retrospektive.
Rezultatet janë shprehur me numra absolut dhe me përqindje.
Paraqitja e rezultateve është bërë me tabelë dhe me grafikone.
Diskutimi. Sipas statistikave të lartëcekura Komuna e Gjakovës tregon një sukses të
kënaqshëm të vaksinimit të fëmijëve. Vetëm në muajin Shtator, në vetëm 4 qendra të
vaksinimit i kemi 1049 të vaksinuar. Suksesi qendron në vetëdijesimin e prindërve nga
infermierët për arsyen e vaksinimit dhe dobive të vaksinave në mbrojtjen e organizmit të
fëmijëve.
Arsyeja e mosvaksinimit ishte te keqinformimi i prindërve nga personat e paautorizuar dhe
nga mosinteresimi për rolin e vaksinave ne organizëm.
Disa prindër janë të bindur se disa sëmundje të caktuara, vijnë si pasojë e vaksinave, madje
me përmendjen e vaksinës, nuk pranojnë me asnjë kusht vaksinimin e fëmiut të tyre. Roli
kryesor i infermierit te këto raste është bindja e prindërve për lejimin e vaksinimit të
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femijës, duke i treguar në mënyrë të sjellëshme se ’’VAKSINA NUK KA DËM POR
DOBI’’.
Përfundimi. Nga punimi mund të nxirren këto përfundime :








Në muajin Shtator në 4 qendra të vaksinimit në Gjakovë janë vaksinuar 1049
fëmijë,
Vetëm në QKV janë vaksinuar 803 fëmijë,
Është arritur një nivel i kënaqshëm i vaksinimit të femijëve,
Vetëdijesimi i prindërve për vaksinimin e fëmijëve është në një nivel mjaftë
të lartë,
Qendrat e vaksinimit janë të paisura me vaksina dhe asnjëherë nuk ka
mungesë te tyre.
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.

31

VIII. REFERENCAT
1. EPIDEMIOLOGJI, BIOSTATISTIKË DHE MJEKËSI PARANDALUESE
James F. Jekel, MD, MPH, David L. Katz, MD, MPH, Joann G. Elmore,
MD, MPH,
Dorothea M. G. Wild, MD, MPH
E përkthyeu nga anglishtja:
Mjek Ardit Tela, Kledis Ali, Gentian Ferro
2. KUBI IMUNOLOGJIK
Thomas J. Kindt, Richard A. Goldsby , Barbara A. Osborne
E përkthyer nga anglishtja Prof. Dr. Xheladin Çeka – specialist imunolog
i. Mjeke Elira Mata
ii. Mjeke Elona stafuka
3. IMUNIOLOGJIA
Dr. Kastriot Shyta
Prof. As. Dr. Xheladin Çeka
4. https://www.google.com/search?hl=en&biw=1600&bih=794&tbm=isch&sa=1&q=
vaccine+cartoon&oq=vaccine+car&gs_l=psyab.3.1.0l4.6071.7264.0.10725.4.4.0.0.0.0.158.457.1j3.4.0....0...1.1.64.psyab..0.4.454...0i67k1.0.sxYhZmNf5Uc#imgrc=7cMC8RzF4hUQ4M:
5. https://www.google.com/search?hl=en&biw=1600&bih=794&tbm=isch&sa=1&q=
vaccine+cartoon&oq=vaccine+car&gs_l=psyab.3.1.0l4.6071.7264.0.10725.4.4.0.0.0.0.158.457.1j3.4.0....0...1.1.64.psyab..0.4.454...0i67k1.0.sxYhZmNf5Uc#imgrc=k35PMjk6cgeWcM:

32

IX. CV e shkurtër e kandidatit
Gentian Zejnaj i lindur me 28-09-1994 në Deçan. Kam përfunduar shkollën fillore ‘’Avni
Rrustemi'' në fshatin Irzniq. Shkollën e mesme të lartë e kam përfunduar në Gjakovë,
përkatësisht në shkollën e mesme të mjekësisë ''Hysni Zajmi'' dhe diplomova në drejtimin
''Assistent i Infermierisë së përgjithshme'' .
Pas përfundimit të shkollës së mesme aplikova për studime bachellor të infermierisë së
përgjithshme dhe e pata fatin të pranohem dhe të vazhdojë me studime në Gjakovë.
Poashtu, kam ndjekur disa trajnime të ndryshme lidhur me degën e infermierisë, ku kam
punuar edhe si infermier vullnetar në spitalin rajonal ''Isa Grezda'' në Gjakovë në repartin e
emergjencës për një periudhë rreth tri vjeqare. Aty me ndihmën e stafit kam fituar një
përvojë të mirë sa i përket punës infermierore.
Nuk ka munguar as praktika rreth katër vjeqare në ambulantën ‘’ Adem ukëhaxhaj’’ Deçan,
si dhe në repartet e spitalit e qytetit të Gjakovës si: reparti internistik, neurologjik,
pulmologjik, ortopedik, psikiatrik,etj.
Nga praktika që kam kryer, kam parë se mundi dhe sakrifica nuk kushton asgjë kur është në
pyetje jeta e pacientit.
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