
KUR PUNONJËSIT 
SHËNDETËSORË JANË NË 
PUSHIM MJEKËSOR, MUNGON 
EDHE  PËRKUJDESJA NDAJ 
PACIENTËVE

Mungesa e stafit gjatë sezonit të gripit mund të ketë 
një efekt negativ në kujdesin ndaj pacientëve dhe 
mund të rrisë shpenzimet e kujdesit shëndetësor. 
Nëse një numër i madh i punonjësve të shëndetësisë 
duhet të rrijnë në shtëpi për shkak se janë të 
sëmurë me grip, kjo gjë mund të pakësoj shërbimet 
shëndetësore, duke përfshirë edhe rastet urgjente. 

OBSH-JA REKOMANDON QË 
TË GJITHË PUNONJËSIT E 
SHËRBIMIT TË KUJDESIT 
SHËNDETËSOR TË VAKSINOHEN 
ÇDO VJESHTË KUNDËR GRIPIT 
SEZONAL 

Vaksinohuni!

Mbroni veten 
dhe pacientët 
tuaj nga gripi

www.euro.who.int/en/fluaware

Vaksinimi 
është i 
sigurtë



Punonjësit shëndetësor kanë një rrezik më të lartë 
për tu sëmurë me gripin sezonal në krahasim me 
popullsinë e rritur në përgjithësi, si pasojë e natyrës 
së punës që ata kanë. Nëse jeni një punonjës 
shëndetësor, ju mund të infektoheni me virusin e 
gripit si nga kolegët ashtu edhe nga pacientët tuaj.
Disa studime kanë treguar se gjatë epidemive që 
paraqiten në objektet shëndetësore, më shumë se 
gjysma e punonjësve shëndetësorë gjatë kujdesit 
ndaj pacientëve me grip mund të infektohen me 
virusin e gripit. Vaksinimi çdo vit kundër gripit është 
mënyra më e mirë për të mbrojtur veten nga gripi.

Studimet kanë treguar se punonjësit shëndetësorë 
mund të transmetojnë gripin tek pacientët, sidomos 
tek ata që janë të ndjeshëm ndaj komplikacioneve. 
Gripi është i rrezikshëm veçanërisht për foshnjat, 
për të moshuarit dhe për individët që janë të sëmurë 
kronik dhe me imunitet të kompromituar.

PUNONJËSIT SHËNDETËSORË 
JANË PERSONA TË DEDIKUAR NDAJ 
PROFESIONIT, PRANDAJ ATA SHPESH 
VIJNË NË PUNË EDHE KUR JANË TË 
SËMURË, DUKE RRITUR KËSHTU 
RREZIKUN E TRANSMETIMIT

Përveç kësaj infeksioni i gripit shpesh është 
pa shenja klinike, prandaj mund të infektoni të 
tjerët edhe kur nuk ndiheni të sëmurë. Në një 
studim, gjysma e punonjësve shëndetësorë 
të cilët ishin të sëmurë me grip nuk ishin në 
dijeni që e kishin virusin. Vaksinimi siguron që 
ju të keni më pak  mundësi për të infektuar 
pacientët e pambrojtur.

NËSE JENI PUNONJËS SHËNDETËSOR JU KENI 
RREZIK MË TË LARTË PËR TU EKSPOZUAR NDAJ 
GRIPIT SEZONAL KRAHASUAR ME POPULLATËN E 
PËRGJITHSHME

KUR JENI ME GRIP, JU MUND TË 
INFEKTONI PACIENTËT TUAJ


