Titulli: Vullnetarizmi – ky mision fisnik nga i cili po përfitojnë qindra fëmijë për t’u
vaksinuar
Nëntitulli: Fëmijët nga komunitetet pakicë në Kosovë po përfitojnë nga puna e
vullnetarëve të fushatës derë më derë

Foto: Ferizaj – Prill 2022 / Suzana Shabani & Ruzhdi Bajrami nga OJQ’’Balkan Sunflowers Kosova të
angazhuar në fushatën e vaksinimit të rregullt duke diskutuar për rëndësinë e vaksinimit të fëmijëve dhe sfidave
që po përballen në terren.

Tash e nëntë muaj Suzana Shabani dhe Ruzhdi Bajrami nga Ferizaji, nisin ditën së bashku
duke planifikaur se në derën e cilës familje do të trokasin për t’i njoftuar për fushatën e
vaksinimit të fëmijëve nga komunitetet ashkali, egjiptian dhe rom.
Suzana si mentore dhe Ruzhdiu si vullnetar të cilët janë të angazhuar nga Balkan Sunflowers
Kosova në komunën e Ferizajit, i kanë vendosur një qëllim vetës: përmes fushatës së vizitave
‘derë më derë’të arrijnë te sa më shumë familje që të u tregojnë për rëndësinë e vaksinimit të
rregullt për fëmijët nga 0 deri në 7 vjeç.
‘Vaksinimi është tejet i rëndësishëm për fillimin e një jete të shëndetshme’ shprehet Suzana
gjatë bisedës tonë. Asaj nuk i ndahet për asnjë moment buzqeshja nga fytyra e saj, kjo për
faktin se është e lumtur me rezultatet e arritura për vaksinimin e fëmijëve.

Foto: Fshati Dubravë – Ferizaj, 27 maj / Fëmija një vjeçar duke u vaksinuar nga stafi mjekësor i QKMF-së në
Ferizaj.

Bazuar në të dhënat nga terreni vetëm në Komunën e Ferizajit, Suzana e Ruzhdiu kanë takuar
një numër të konsiderueshëm të personave, nga muaji janar e deri në gusht të 2022 janë
realizuar 6696 vizita nëpër shtëpi.

Foto: Lagjja e Sallahanes – Ferizaj, Maj 2022 / Suzana dhe Ruzhdiu duke folur me një familje për rëndësinë e
vaksinimit dhe ftojnë familjen që t’i dërgojnë fëmijët e tyre për t’i vaksinuar..

Nga këto takime në Ferizaj për periudhën nëntor 2021-gusht 2022 janë vaksinuar 1428
fëmijë, nga të cilët 734 djem dhe 694 vajza. Prej tyre 429 fëmijë arritën të vaksinohen me
vaksinën MMR.
Dezinformatat rreth efekteve anësore dhe mungesa e njohurive për mënyrën se si mund të
arrihet deri te vaksinimi, janë vetëm nga disa arsyet që ndalon prindërit për t’i vaksinuar
pasardhërsit e tyre.
Sipas Ruzhdiut, përkundër përkushtimit të tyre që të arrijnë te sa më shumë familje dhe t’i
bindin ata për t’i vaksinuar fëmijët, sërish hasin në vështirësi në realizimin e këtij synimi.

Për Ruzhdiun që është vetëm 21 vjeç është e rëndë të shohësh që nga komunitetet ashkali,
rom dhe egjiptian që jetojnë në Ferizaj vazhdojnë të kenë refuzime nga familjet për dhënien e
informatave dhe për t’i vaksinuar fëmijët.
“Çdo ditë kemi sfida, sa herë që marrim rrugën për të vizituar familje të ndryshme që ne i
kemi targetuar për fëmijët e tyre që nuk janë vaksinuar. Por gjërat kanë filluar të lëvizin
për mirë falë punës dhe angazhimit tonë në bashkëpunim me punëtorët shëndetësor”
shprehet vullnetari.
Kurse Suzana që studion për infermieri, nënvizon faktin se falë fushatës po arrihet të binden
prindër që deri dje kanë qenë kundër vazhdimit të vaksinimit të fëmijëve.
Për çdo muaj organizojmë ekipe mobile me punëtorët shëndetësor në 3 lokacionet më të
afërta të lagjeve me komunitetet ashkali, rom dhe egjiptian, ne jemi çdo ditë në terren që të
bisedojmë me familje, marrim informata për vaksinimin e fëmijëve, verifikojmë kartonat e
vaksinimit si dhe shpërndajmë ftesat për vaksinim. Çdo ditë jemi afër familjeve.

Foto: Qendra e Mjekësisë Familjare në Ferizaj - mars 2022 / Një fëmijë duke u vaksinuar me vaksinën MMR.

•

Pse ka kaq shumë rëndësi vaksinimi i fëmijëve dhe pse duhet të vaksinohen
fëmijët?

Vaksinimi është pa pagesë, paraqet një mjet të dëshmuar kosto efektiv për kontrollimin dhe
eliminimin e sëmundjeve infektive të rrezikshme për jetën dhe vlerësohet se parandalon prej
2 deri në 3 milionë vdekje çdo vit.
Në Kosovë jetojnë komunitetet ashkali, rom dhe egjiptian, në mesin e të cilëve para disa
viteve kishte shumë fëmijë të pa vaksinuar. Viteve të fundit gjërat kanë filluar të ndryshojnë
për të mirë, pasi që falë fushatës ‘derë më derë’ për vaksinimin e fëmijëve nga këto
komunitete po arrihet që të rritet përqindja e vaksinimit të fëmijëve.
Sipas anketës së Treguesve të Shumëfishtësë (MICS) të UNICEF së Kosovës, të realizuar
gjatë vitit 2019/2020, vetëm 38% e fëmijëve nga këto komunitete janë plotësisht të
vaksinuara.1
Bazuar në të dhënat e raporteve mujore të nxjerra nga BSFK dalin se rreth 50% e këtyre
fëmijëve tashmë janë vaksinuar në ciklin e dytë të kësaj fushate në 14 komuna.
Në 14 komuna që nga Nëntori 2021 - gusht 2022 në terren janë të angazhuar 28 vullnetarë,
nga vizitat derë me derë u vizituan gjithsej 6696 familje, ekipet mobile të vaksinimit nga
Qendrat e Mjekësisë Familjare vaksinuan 1428 fëmijë prej tyre 429 fëmijë u vaksinuan me
vaksinën MMR.
Fushata “derë më derë” mbështetet nga UNICEF në Kosovë me fonde të Qeverisë së
Luksemburgut.
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https://www.unicef.org/kosovoprogramme/media/1911/file/MICS%20Launching%20Presenation%20.pdf

