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QEVERIVE TË MBËSHTESIN PUNONJËSIT E KUJDESIT 

SHËNDETËSOR TË VIJËS SË PARË KUNDËR CORONAVIRUSIT 
 
Gjenevë, Zvicër, 4 Mars 2020 – Profesionistët botëror të shëndetit ju kanë bërë thirrje qeverive 
të mbështesin personelin e kujdesit shëndetësor në luftën kundër Covid-19 

Aleanca Botërore e Profesioneve të Shëndetit (WHPA), e cila përfaqëson 31 milion profesionistë 
të kujdesit shëndetësor, qëndron në solidaritet me të gjithë punonjësit e kujdesit shëndetësor në të 
gjithë globin, të cilët janë në vijën e parë në luftën për të përmirësuar epideminë aktuale të 
koronavirusit. 

Në të gjithë botën, infermierët, farmacistët, fizio-terapistët, dentistët dhe mjekët po përqëndrojnë 
përpjekjet e tyre në parandalimin, diagnostikimin, përmbajtjen dhe trajtimin e pacientëve me 
Covid-19. 

Ata po e vënë veten në rrezik pasi luftojnë për të mbrojtur komunitetet e tyre, shpesh pa pajisjet e 
kërkuara mbrojtëse personale, siç janë maskat dhe kostumet e materialeve të rrezikshme, të cilat 
mund t’i mbajnë të sigurt nga infeksioni dhe për të qenë të aftë të kryejnë punën e tyre jetësore. 

WHPA po u bën thirrje qeverive dhe organizatave të kujdesit shëndetësor të mbështesin 
punonjësit e vijës së parë shëndetësore në çfarëdo mënyre që munden, por veçanërisht dhe 
urgjentisht përmes furnizimit me pajisje mbrojtëse personale thelbësore. 

Ata gjithashtu duhet të sigurojnë që stafi kryen pushimet e duhura gjatë ndërrimit të turneve dhe 
kohëzgjatjen e pushimit ndërmjet turneve, për të qenë në gjendje të vazhdojë në atë që mund të 
jetë një krizë globale afatgjatë. 

Puna në kushte të tilla gjithashtu ndikon në shëndetin psikologjik të stafit, kështu që shërbimet e 
duhura mbështetëse për stafin duhet të kenë përparësi. 

Dr. Otmar Kloiber, Kryetari i WHPA dhe Sekretari i Përgjithshëm i Shoqatës Botërore të 
Mjekësisë, tha: “Është e trishtueshme që infermierë dhe mjekë vdiqën gjatë kësaj krize dhe 
ndoshta të tjerë do të vdesin.Vdekje të cilat mund të ishin shmangur nëse do kishte një 
gatishmërie më të mirë e përgjigjes emergjente. Kjo krizë duhet të jetë një thirrje zgjimipër 
politikanët dhe shoqëritë që të bëjnë investimet e nevojshme në parapërgatitjen e urgjencës dhe 
të shikojnë në cënueshmërinë e zinxhirëve tanë të furnizimit”. 

Shefi Ekzekutiv i ICN, Howard Catton tha: “Ne po u bëjmë thirrje qeverive të maksimizojnë 
mbështetjen për infermierët dhe profesionistët e tjerë të shëndetit në vijën e parë kundër 
koronavirusit, si në aspektin e sigurimit të pajisjeve të nevojshme mbrojtëse, ashtu dhe për 
njohjen e presionit psikologjik dhe adresimin e tij”. 

“Ështëgjithashtu thelbësore që qeveritë në marrjen e vendimeve të nivelit të lartë për luftimin e 
virusit, të përfshijnë përvojën dhe aftësitë drejtuese të infermierëve.Këshillat e infermierëve, 



bazuar në vëzhgimet e tyre në vijën e parë, janë të paçmueshme në frenimin e virusit, siç kemi 
parë me epidemitë e mëparshme”. 

ShefiEkzekutiv i FIP, Dr. Catherine Duggan tha: “Farmacistët dhe ndihmës farmacistëte 
komunitetit dhe ata tëspitalit, dhe laboratorët e biologjisë klinike po parandalojnë përhapjen e 
sëmundjes së re koronavirus, duke këshilluar publikun dhe duke mbështetur menaxhimin efikas 
të infeksionit nga sistemet e kujdesit shëndetësor.Meqenëse farmacitë janëshpesh pika e parë e 
kontaktit me sistemin shëndetësor, ne u bëjmë thirrje qeverive t'i mbështesin ata në këto role dhe 
të mbështeten në farmacistët e të gjithë botës si partnerë kryesorë në përpjekjen globale për të 
përmirësuar shpërthimin”. 

 


