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ABSTRAKTI
Problemet që mund të vijnë nga të ngrënit shumë dhe në mënyre të pa kontrolluar , janë të
shumta dhe shkaktojnë probleme të ndryshme në organizëm, gjithashtu të ushqyerit pa
kriter është një burim sëmundjesh , një pjesë e të cilave mund të jenë fatale për jetën .Disa
prej këtyre sëmundjeve që vijnë nga kequshqyerja janë: obeziteti ,diabeti , bulimia,
sëmundjet e zemrës , sëmundjet e gjakut, hipertensioni ,kanceri i zorrës , kanceri i melqisë,
kanceri i prostatës, anoreksia.
Qëllimi i ketij punimi është që të shtjellojmë njohuritë për ushqimin në përgjithësi si dhe
faktorët që ndikojnë në paraqitjen e sëmundjeve nga kequshqyerja dhe transmetimi i
sëmundjeve në organizmin e njeriut nga ushqimet.
Metodologjia e punimit: Për realizimin e këtij punimi është përdorur metoda e rishikimit të
literaturës.Realizimi i këtij punimi është bërë në Universitetin e Gjakovës”Fehmi Agani”,
Fakulteti i Mjekësisë, Programi Infermieri.
Profesionistët e kujdesit shëndetësor luajnë një rol kyç në identifikimin dhe trajtimin e
sëmundjes si pasoje e kequshqyerjes. Vetëdija për diagnozën korrekte të të lidhura me
ushqimin, komunikimi i mirë me laboratorët testues dhe raportimi i shpejtë i rasteve tek
autoritetet publike shëndetësore janë thelbësore.
Fjalë kyçe:Kequshyerja, sëmundjet, pasojat
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HYRJE
Ushqimi dhe uji janë thelbesorë për egzistencën njerëzore. Sidoqoftë ka një rrezik të
qëndrueshem që ushqimi dhe uji të ndoten me organizma potencialisht patogjen.
Çdo vit një i rritur , në një vend të zhvilluar, pi më shumë se 500 litra ujë dhe ha 450 kg
mish dhe perime , pa përmendur ushqimet e tjera. Rrallë gjendet dikush që nuk ka qenë
ndonjeherë, viktimë e helmimit ushqimor. Shume infeksione janë pasojë e organizmave që
rrjedhin nga trakti gastrointestinal i njerezve të tjerë, të cilat kanë çuar në ndotjen e
ushqimit, i ashtuquajturi përqimi fekalo-oral. (1)
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QËLLIMI DHE OBJEKTIVAT
Qëllimi i ketij punimi është që të shtjellojmë njohuritë për ushqimin në përgjithësi si dhe
faktorët që ndikojnë në paraqitjen e sëmundjeve nga kequshqyerja dhe transmetimi i
sëmundjeve në organizmin e njeriut nga ushqimet.

Objektivat janë:
 Të mësojmë si të ushqehemi duke u bazur tek piramida ushqimore
 Të njohim lëndët ushqyese dhe rëndësinë e tyre
 Të njihemi me sëmundjet që shkakton kequshqyerja
 Të njohim disa shkatarë të helmimit të organizmit nga ushqimet.

METODOLOGJIA E PUNËS
Për realizimin e këtij punimi është përdorur metoda e rishikimit të literaturës. Të dhënat
janë marrë nga burime të literaturës mjekësore nga Bibloteka e Fakultetit të Mjekësisë si
dhe ajo e qytetit të Gjakovës. Gjithashtu janë shfrytëzuar edhe të dhënat nga burimet e
internetit.
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KAPITULLI I
1.1.

Ushqimi dhe shëndeti

“Shëndeti është gjendje e mirëqenies së plotë fizike, medore dhe shoqërore dhe jo thjeshtë
mungesë e sëmundjes apo mungesë e fuqisë
fizike të organizmit” (Organizata Botërore e Shëndetësisë).
Ushqyerja është shumë e rëndësishme , si për njerzit , e shëndoshë ashtu edhe ata të sëmurë.
Në shekullin që jetojmë ushqyerja ka marrë rëndësi të jashtëzakonshme. Ajo përbën
disiplinen themelore te kujdesit shendetesor. Jo vetem Kaq, mjekimi nepermjet ushqyerjes
se pershtatshme ( terapia mjekesore nutricionale), permireson cilesin e jetes dhe kursen
shpenzimet per kujdesin shendetesor. Tashme dihet se semundjet e shekullit si obeziteti,
diabeti, semundjet e zemres etj, qe perbejne kercnim serioz
“Ushqim ose produkt ushqimor”është secila materie e përpunuar ose pjesërisht e
përpunuar, i destinuar për konsum të njerzve ose pritet që njerëzit ta konsumojnë”.

Një faktor i rëndësishem për të pasur shëndët të mire është të hash gjërat e duhura në masën
e duhur. Për ta sqaruar këtë mund ta krahasosh trupin me një makinë që nuk niset nëse nuk
është hedhur sasia e mjaftueshme e lëndës djegëse. Në të njëjtën mënyrë edhe trupi nuk
funksionon nese nuk e ka marrë sasinë e mjaftueshme të lëndëve ushqyese.
Do të thotë që njeriu duhet të marrë lëndë ushqyese që të funksionojë rregullisht. Këto ne i
marrim nga ushqimi që -hamë. Kur ushqimi kalon nëpër aparatin tretës ai tretet, pastaj trupi
përdor lëndët ushqyese që janë në ushqim. Tretja fillon me coptimin e ushqimit në gojë nga
dhëmbët pastaj kalon nëstomak .pasi ushqimi ka qëndruar në njëfar kohe në stomak kalon
në zorrë ku lëndët ushqyese thithen. Prej këtej lëndët ushqyese kalojnë në gjak dhe
transportohen me anë të gjakut atje ku trupi ka nevojë për ato. Prandaj është e rëndësishme
të jetosh dhe të hash shëndetshëm dhe të mos jesh mbipeshë.
Lëndët ushqyese që i japin trupit energji janë, karbohidratet , proteinat dhe yndyrnat ndërsa
lëndët që e ndihmojnë trupin që të funksionojë më mirë, janë vitaminat dhe mineralet. (2)
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1.2.

Zgjedhja e ushqimit

Ushqyshmeria e shëndetshme ka të bëjë me konsumin e një shumëllojshmërie ushqimesh
që ti japin trupit tonë atë që ka nevojë në mënyre që të qëndrojmësa më të shëndetshëm që
të jetë e mundur. Kjo do të thotë se ne duhet të zgjedhim sasinë e ushqimeve nga të gjitha
grupet e ushqimit dhe të jemi të vetëdijshëm për atë që hamë.
Pse është e rëndësishme zgjedhja e ushqimit të shëndetshëm ?
Përfitimi i rezervave të ushqimit është bërë gjithnjë e më e ndërlikaur. Në vendet e
zhvilluara , prodhimi dhe shpërndarja e ushqimit janë bërë shumë të ndërlikuara në një
mënyrë të tillë që ai shpesh konsumohet në distancë të madhe nga burimi i tij dhe pas një
kohe të gjatë pasi ai është prodhuar. Në dallim me këtë,në vendet me pak të zhvilluara ,
ushqimi zakonisht konsumohet pranë burimit të tijë, me më pak centralizim, sepse ngrirja
dhe mjete të tjera të ruajtjes janë të kufizuara dhe ushqimi prishet më shpejt nëse
transportohet.
Duke mësuar zakonet që të hahet shëndetshëm ju do të rritni sistemin tuaj imunitar për të
parandaluar sëmundje kronike të tilla si diabeti, sëmundje të zemrës, depresioni. Ju do të
jeni në gjëndje që ta balanconi metabolizmin tuaj, dhe të jeni në gjëndje për të mbajtur një
peshë të shëndetshme. Të gjitha llojet e ushqimeve të cilat kanë një efekt pozitiv në
shëndetin e njeriut kanë diçka të përbashkët dhe ky është reduktimi i konsumit të
produkteve të gatshme të mishit të thatë, rritja e konsumit të frutave, perimeve dhe mishit
të payndyrshëm. Me qëllim që të ushqeheni shëndetshem ndiqni udhëzimet bazë të një diete
të shëndetshme , ndërsa ushqimet e pashëndetshme i shijoni herë pas here dhe me masë.
Çdo ditë me një ndryshim të koordinuar, duhet të hahet: mishi, peshku. djathi ,vezët ose të
tjera prodhime që përmbajnë hekur. Prodhimet e grurit , pemët bishtajore , prodhimet e
tjera të drithrave dhe patatet , janë artikujt kryesorë që e përbëjnë pjesën kryesore të një
ushqimi të shëndoshë. Prandaj buka , prodhimet e brumrave , orizi , misri , patatet duhet të
konsumohen disa herë në ditë. Poashtu për të siguruar marrjen e vitaminave , materieve
minerale, dhe substancave sekondare

të bimëve janë të rendësishme posaqërisht
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perimet,pemët,sallatat e freskëta të cilat duhet të konsumohen në sasi më të madhe, ndërsa
disa të tjera duhet tëkonsumohen më pak p.sh ushqimet që përmbajne (yndyrë të ngopur
ose ndermjetëse , sheqer të shtuar ,kolesterol, kripë , alkool). (3)

Fig1. Perimet dhe zarzavatet

1.3.

Lëndët ushqyese dhe rëndësia e tyre

Me lëndë ushqyese kuptojmë të gjithë ushqimin që një përson mund të hajë dhe pijë. I tërë
organizmi i njeriut është i përbër prej këtij ushqimi , dhe se e tërë energjia e siguruar vjen
nga ushqimi. Ushqimi vepron në trup si derivate, duke siguruar energji dhe substancë
kimike për lëvizje, rritje dhe mbajtje të shendoshë të trupit. Çfarë lloji i ushqimit na
nevojitet varet prej moshës, gjinisë, ndërtimit të trupit, nivelit të aktivitetit fizik dhe
gjendjës shëndetsore. Trupi i njeriut ka nevojë për elementet kryesore ushqimore të cilat
ndahen në shtatë klasa:

11

Lëndët ushqyese

Pse janë të nevojshme

Burimet e mira të ushqimit

Karbohidratet

Energjia esenciale

Orizi,gruri,drithra,patate,bukë,
makarona, sheqer , mjaltë.

Rritja

Mishi, peshku, vezët, bërthamat e

Energjia

pemëve ,produktet dhjamore .

Yndyrnat

Energjia e ngadalshme

Mish të kuq, fruta sheqer ,mjaltë.

Vitaminat

Rigjenerimine

E sigururar nga ushqimi ditor me

Mineralet

indeve,mirëmbajtjen

Uji

shëndetit.Ndihmë në përdorimin

perimeve

efektiv të lëndëve tjera ushqyese

konsumimi i bollshëm i lëngjëve.

Proteinat

dhe

rregullon

proceset

e

sasi të bollshme të fruatve dhe
tëfreskta

,

dhe

në

organizëm .

Tab.1. Lëndet ushqyese

Karbohidratet: janë komponime organike që ndryshe janë të njohura edhe si sheqerna ose
glucide. Karbohidratet janë burimi primar dhe më i rëndesishëm i energjisë, që e sigurojnë
energjinë e nevojshme për funksionimin e organizmit. Roli esencial i tyre është të sigurojnë
energjinë e nevojshme duke hyrë në përbërjen e qelizave ,indeve dhe gjakut. Niveli normal
i glukozës në gjak ka rëndësi të madhe për funksionim të sistemeve të organeve, para së
gjithash për sistemin nervor qendror , sepse truri është hargjusi më i madh i glukozës në
organizëm.Çështja e gjerë e ushqimeve bimore , (frutat, perimet , perimet bishtajore dhe
farat), karbohidratet e tyre të përbëra , proteinat, lëndë të tjera ushqyese dhe fibrat përbejnë
një interes të madh për shëndetin e njerëzve , sepse konsumimi i tyre , mund të ndikojë në
uljen e rrezikut ndaj kancerit.

Proteinat (nga greqishtja protos- i pari) janë komponime organike të rëndësishme të
qelizës dhe organizmit që marrin pjesë me përqindje më të madhe. Proteinat pas ujit
përbejnë pjesën kryesore të makroelementeve më të rëndësishme në organizmin e njeriut
.proteinat konsumohen në organizëm përmes ushqimit, dhe mund të gjenden në prodhimet
bimore dhe shtazore. Produkti i shprëndarjes së proteinave përmes procesit të tretjes janë
aminoacidet. Egzistojnë 22 lloje të aminoacideve, por vetëm 9 prej tyre janë esenciale.
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Proteinat janë përbërsit më të rëndësishme në qdo qelizë të gjallë dhe si material kryesor
ndërtimor i nevojshëm për rritje dhe rigjenerim. Nga pesha trupore e përgjithshme e një
njeriu të rritur proteinat përbëjne 16-19 % . Roli i proteinave para se gjithash është ndërtues.

Yndyrnat : janë lëndë ushqyse që përmbajnëmë shumë energji , në 100 gram yndyrë ka
dyfish më shum energji se sa në 100gr krabohidrate. D.m.th që njerzit duhet tëbëjnë kujdes
të mos hanë shumë yndyrna , sepse njeriu absorbon shpejt energji dhe në këtë rast rrezikohet
nga mbipesha. Mund të jetë e vështirë për të parë se sa yndyrë ka në një ushqim- vetëm kur
ka gjalp vaj ose margarinë sepse këto janë thuajse yndyrna të pastërta. Prandaj mund të
flitet për dhjam të fshehur, qëështë ai dhjami që nuk mund të shihet direkt me sy ( p.sh
është e vështirë të shikohet se sa yndyrë ka në djath gjë e cila mund të jetë prej 10% deri
ne 80% yndyrë). Prandaj është e rendesishme që të lexohet përmbajtja e yndyrës në
produktin përkatës të ushqimit. Yndyra nuk është e shëndetshme që të konsumohet
përkundrazi është e pashëndetshme sepse ajo mund të shtresohet në muret eneve të gjakut,
dhe në këtë mënyrë rritet rreziku i bllokimit të eneve të gjakut, prej të cilave njeriu mund
tëvdes. Ndër të tjerash sasia e madhe e yndyrës në trup bën që njeriu të peshojë shum. Në
këtë rast njeriu është mbi peshë sepse merr më shum energji sesa ka nevojë, sepse trupi e
grumbollon këtë energji ekstra në formë dhjami rreth barkut ose në vende të tjera në trup.

Vitaminat( lat.: vita-jetë), janë substanca organike të cilat janë të përhapura te bimët,
shtazët dhe mikroorganizmat, ndërsa njeriu i merr përmes ushqimit. Vitaminat kanë rëndesi
sepse ruajn dhe mirëmbajnë metabolizmin e organizmit, ndonëse në sasira të vogla ato janë
thelbësore për të gjitha funksionet e organizmit, përfshirë rigjenerimin e indeve dhe
mirëmbajtjen e shëndetit të njeriut.
Egzistojnë dy lloje të vitaminave : të tretshme në ujë, janë (vitmanina C dhe B-kompleks)
janë lehtësisht absorbuese nga indet. Në përgjithesi trupi i njeriut nuk i ruan vitaminat e
tretshme në ujë. Prandaj marrja ditore e tyre është e domosdoshme për të plotësuar nevojat
e organizmit.
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Të tretshme në yndyrna: ( A,D,E dhe K) këto vitamina mund të ruhen në melqi për një kohë
të gjatë.Kanë nevojë për mjedis yndyror për të kryer punën e tyre, prandaj ruhen në qelizat
dhjamore.
Mineralet: janë elemente të rëndësishme për funksionimin e trupit të njeriut. Organizmit
tonë i duhet një sasi e domosdoshme e mineraleve, për të pasur një zhvillim normal.
Elementet që hyjnë në përbërjen e lëndeve, mineralve qëkanë perimet janë: kalciumi,
magnezi ,hekuri, fosfori. Treshja kalcium, magnez, fosfor e përbëjnë bazën e skeletit të
njeriut, ndërsa kaliumi, natriumi, hekuri, azoti,zinku, jodi janë mineralet që duhet ti marrim
domosdoshmerisht .
Uji : e përbën 70% të peshës së përgjithshme trupore. Njeriu jeton pa ushqim edhe me javë
të tëra por pa ujë nuk mund të jetojë as disa ditë. Të gjitha proceset në organizëm zhvillohen
me prezencën e ujit.
Roli i ujit në organizëm është i madh:


E rregullon temperaturën;



E mban funksionimin normal të proceseve që ndodhin në organizëm;



Më i miri detoksidues i organizmit;



Ndihmon zbrazjen nga materiet e panevojshme. (4)

KAPITULLI II
2.1. Piramida ushqimore
Piramida ushqimore është një piramidë e ndarë në katër klasa e cila bën renditjen e llojeve
të ushqimeve sipas sasisë dhe masës që duhet të hamë. Në bazë (ku hapsira është më e
madhe) vendosen ushqimet, që duhet të meren në sasi më të madhe, dhe duke u ngjitur sa
me lart sasia vjen duke u zvogëluar.
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Fig.2 Piramida ushqimore

Ndërtimi i piramidës:
Grupi I: Drithërat, mielli buka, orizi.
Grupi II: Pemët, perimet dhe prodhimet e tyre.
Grupi III: Bulmetrat.
Grupi IV: Mishi dhe produktet e mishit.
Grupi V:Yndyrnat ,shqernat.
Grupi VI :Pijet.
Drithërat: një faktor i rëndesishëm për të pasur shëndet të mirëështë të hash gjërat e duhura
në masën e duhur. E nder ushqimet që nuk duhet shmangur asnjëhere janë edhe drithërat .
Llojet kryesore janë : gruri ,misri, thekra ,elbi tëcilat mund të konsumohen në forma të
ndryshme. Mjeket thonë se vlerat ushqyese të kësaj klase ushqimesh janë të pa
krahasueshme me të tjerat. Drithërat janë një klasë e rëndesishme e llojit të ushqimeve,
mbase klasa më e rëndesishme në piramidën ushqimore. Ato janë të domosdoshme për të
siguruar energji dhe për të realizuar proceset jetësore brenda organizmit tonë
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Pemët dhe perimet:janë burim vital i vitmaniave dhe mineraleve. Duhet të hahen pesë
porcione të pemëve dhe perimeve në ditë. Ushqimi në këtëgrup është burim i vitaminave
C, fibrave kaliumit dhe antioksidanteve. Frutat dhe perimet janë hapi më i rëndesishëm në
mbajtjen e të ushqyerit të shëndetshem e të balancuar dhe duhet të jenë pjesë themelore e
ushqimit.

Fig.3. Drithërat
Bulmetrat: ky grup ushqimesh përmban : Kosin, qumshtin djathin gjizën por jo , gjalpin
margarinen apo kremin sepse ato i përkasin grupit të “yndyrës dhe sheqerit” . Shkencatarët
tregojnë se është e rendesishme që të kujdesemi për ushqimet që hamë gjatë të 20-tave
sepse me kalimin e viteve është shumë e vështirë të zhbesh dëmet e shkaktuara nga
kequshqyerja dhe mungesat e vlerave nutritive “.

Fig.4.Bulmetrat
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Mishi: mishi i lopës, viqit ,dhisë, buallit , qengjit, deles dhe drerit bëjnë pjesë te mishi i
kuq. Sipas mjekeve mishi i kuq pa dhjam nuk është i vetmi burim i mirë për proteina dhe
energji ndonëse ka përfitim në shmangijen e sëmundjeve të zemres. Konsumi i yndyrnave
shtazore duhet tëreduktohet , në përgjithësi jo vetëm te pacientet, me patologji të ndryshme.
Ky lloj i mishit përmban pothuajse 40% të energjisë që trupit i nevojitet.

Fig.5. Mishi i kuq

Mishi i bardhë: në një kuptim më të gjerë përfshin qdo lloj mishi me më pak yndyrna në
krahasim me mishin e kuq. Pra mishi i bardhëështë mish pa dhjam, ndonëse në këtë
kontekst ky lloj mishi është ushqim i shëndetshëm.Shumë studime rekomandojnë
shmangien e mishit të kuq, dhe shumë njerëz pyesin a është mishi i bardhë më i mirë? E
rëndesishme nuk është ngjyra apo lloji i mishit në vet vete .” më e rëndesishme është
shmangia e yndyrnave të ngopura të cilat qojnë në rritjen e nivelit të kolesterolit”.

Fig.6.Mishi i bardhë
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Yndyrnat dhe sheqernat: yndyrnat dhe shqernat janë burime të mira të energjisëpër trup,
por përmbajnëshum kalori. Nese konsumohen shumë mund të qojnë deri në shtimin e
peshës, qka rritë rrezikun nga diabeti i tipit 2, sëmundjet e zemrës.
Pijet: ujë duhet të pini ngado që shkoni. Ndihmon në problemet me veshka dhe traktin
urinar, acidoza forcon zemren, sistemin e qarkullimit të gjakut dhe punën e trurit.Gjatë ditës
duhet të pimë 1.5L ujë, respektivisht nga një gotë çdo orë. Ndërsa lëngjet e frutave përveq
që janë të shijshme, disa prej tyre janë të shkëlqyeshme për shëndetin dhe parandalojnë
shfaqjen e shumë sëmundjeve. Prej lëngjeve të shëndetshme mund të cekni: lëngu i shegës,
boronicës, portokallit, domateve , qaji i gjelbert etj. (5)

2.2. Ndikimi i ushqimit në shëndetin tonë
Që ne të jetonim në ambient të pastër, pa ndotje të ushqehemi me ushqime nga natyra , të
freskëta dhe organike të pa procesuara.Prandaj qasja në mënyrë korrekte ka një numër të
shumfishtë të efekteve pozitive në shëndetin tonë. Secili process që zë vend në organizmin
tonë shfrytëzon energji. Kjo energji sigurohet nga ushqimi që ne konsumojmë dhe nga
vitaminat dhe mineralet që ne i marrim. Elementet e thjeshtë ushqimorë që rezultojnë nga
tretja, ndërmjet gjakut dhe limfës shprendahen në të gjitha indet organizmit, ku përpunohen
nga qelizat e specializuara të qdo indi (organi) duke shërbyer si lënde ndërtuese dhe
energjike. Pra ky funksionim normal bën të mundur ndërtimin dhe rigjenerimin e indeve,
si dhe mbrojtjen e organizmit nga temperatura e jashtme, lagështia , presioni etj, por duke
i shfrytëzuar edhe burimet e jashmtme si ajrin , ujin dhe ushqimin. (5)
Sasia e ushqimit: nese një njeri ha sasi të madhe të ushqimit gjatë ditës dhe sidomos kur
ushqehet me pak lloje ushqimesh, elementet ushqimore të tretur, nuk arrijnë të asimilohen
nga organizmi, por mbeten rrugeve të transportit të tyre (gjakë dhe limfë) apo grumbullohen
në qelizat e çdo indi. Mundësia e eleminimit të tyre është e pakët dhe e vështirë. Sot flitet
vazhdimisht për ushqimet kalorike, që merren por nuk “digjen”. Por ushqimi dhe mbetjet e
tyre nuk përmbajnë vetëm karbohidrate (sheqeri), yndyrna dhe proteina që prodhojne
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kalori. Ato përmbajnë edhe elemete të tjerë ushqimore si vitmaina dhe kripra minerale, të
cilat mbetën të papërdorshme për organizmin. Të gjitha së bashku mund të dëmtojnë, sepse
jo vetëm pamjaftushmeria por edhe tepria e tyre sjell problem në organizmin e njeriut.
Sidoqoftë, duhet pranuar se sasia e ushqimit të marrë duhet të jetë më e madhe për njerëz
që merren me punëapo aktivitete fizike, në krahasim me ata që bëjnë jetë sedentare. (6)
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KAPITULLI III
3.1. Kequshqyerja
Kequshqyerja: është njëra nga burimet më të mëdha të sëmundjeve në botë. Për shkak të
kequshqyerjes në trupin dhe mendjen e njeriut ndodhin një sërë ndryshimesh, qrregullimesh
apo sëmundjesh, kjo vjen si pasojë e marrjes së mangët të lëndëve ushqyese për organizmin,
për një periudhë të gjatë kohore.
Sipas OBSH-së, rreth 800 milionë njerëz në botë nuk kanë ushqim të mjaftueshëm për të
udhëhequr një jetë të shëndetshme aktive. Kjo është ne rreth një në nëntë njerëz në
tokë.Ushqyerja e pakët mund të çojë në ulje të imunitetit , rritjen e mundësisë për tu sëmurë,
zhvillim të dobët fizik dhe mendor, ulje të produktivitetit, prishje të dhembëve etj.Mungesat
e mikroelementeve ushqyese si pasojë e dietave me mungesa të vitaminave dhe mieraleve
e njohur gjithashtu edhe si “uria e fshehur” prek rreth 2 miliard njerëz. Rreth 20% e
vdekjeve të femijëve nën 5 vjeq mund të evitohet nga zbatimi korrekt në praktike i
udhezuesve të ushqyerjes sipas OBSH-së. (7)
Kequshqyeja është e shpërndarë gjerësisht dhe këtu rënditen disa shkaqe të zakonshme të
sajë.
Varfëria- Personat e pastrehë, individët dhe fëmijët e të varfërve shpesh vuajn nga
kequshqyerja protinë- energji. Në vendet e varfëra , varfëria bashk me thatësirën , rënien e
prodhimit , ngordhjen e bagëtive , krijojnë bazë për kequshqyerjen e fëmijeve dhe të
rriturve.
Injoranca- Foshnjat , adoleshentët dhe gratë shtatzna kanë nevoja të rritura nutricionale.
Injoranca kuntribon gjithashtu përsa i përket , përbërjes nutricionale të ushqimeve të
ndryshme. Një shembull i tillë mund të jetë mungesa e hekurit tek foshnjat e ushqyera me
qumësht artificial.
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Kufizime të vetëvendosura të dietës- Anoreksia nervore, bulimia dhe çrregullime më pak
të shprehura të të ngrënit, prekin një numër të madh individësh, të cilët janë të shqetësuar ,
për imazhin e trupit të tyre , ose vuajn nga një frikë e paarsyshme për sëmundje
kardiovaskulare .
Ndërkaq sëmundjet më të rrezikshme që vijnë si pasojë e kequshqyerjes janë:
 Obeziteti
 Anoreksia
 Bulimia
 Diabeti
 Sëmundjet e veshkave
 Sëmundjet e zemres
 Kanceri i zorres
 Hipertensioni
 Sëmundjet e gjakut. (8)

3.2. Obeziteti
Një formë shqetësuese e kequshqyerjes- obeziteti- është në rritje. Më shumë se 500 milion
të rritur janë obezë si pasojë e dieteve që përmbajnë , yndyrna , sheqerna dhe kripë të tepërt.
Kjo i ekspozon njerëzit ndaj një rreziku më të madh të semundjeve të pa transmetueshme ,
siq janë : sëmundjet e zemrës, sulmet e llojeve të ndryshme , diabeti dhe kanceri të cilet
janë shkaktarët më të lartë të vdekjeve në botë .

Ështe depozitim i tepruar dhe anormal i yndyrës në trup. Kjo ndodhë nga marrja e tepërt e
ushqimit d.m.th e energjisë së tepërt.
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Për të vlerësuar gjendjen ushqyese të trupit dhe obezitetit, përdorim Body Mass Index
(BMI). BMI=Pesha / Gjatësia (Kg/m2)
Shkaqe të obezitetit masiv në popullësi , kuptohen vetëm pjesërisht. Përhapja e
bollëkut,mundësit dhe ushqimet me kosto të ulët , të densitetit të kalorive , se bashku me
shume sinjale mjedisore për oreksin , nxisin mbingrënien në raport me nevojat psikologjike.
Nga ana tjetër mund të jetë trashigimi evolucionare. (4)
Obeziteti është cilësuar si sëmundja e shekullit dhe sipas Organizatës Botërore të Shëndetit
është më shum se e dyfyshuar nga 1980, duke marrë përmasa epidemike . Në vitin 2015,
mbipesha preku afersisht, 2.2 miliard njerëz, e barasvlefshme me 30% të popullsisë
botërore sipas studimit. Thuajse një e treta e popullsisë së botës , është obez apo mbi peshë.
Gati 108 milion fëmijë dhe 600 milion të rritur , janë cilësuar si obez duke pasur një index
të masës trupore (BMI) mbi 30, citohet në kërkimin që është bërë në 195 vende.
Në botë shtetet me obezitet më të lartë janë : Katar Kuvajt , SHBA, Emiratet e Bashkuara
Arabe, Arabia Saudite që kanë indexin e obezitetit 35-40%. Në bazë të statistikave në
vendet me stil të ngjajshëm të ushqyerjes me ne më të shëndoshët janë në: Turqi, Bullgari,
Kroaci , Greqi, Mal të Zi, Serbi, Shqipëri.

25.10%

18.10%
21.40%

25.60%

20.80%

29.40% 25.60%

Grafikoni 1.Statistikat per obezitetin.

22

Obeziteti është një situatë shum rënduese për shëndetin, dhe është e lidhur me shumë
sëmundje :


Zemra (infarkt në zemer)



Sistemi i eneve të gjakur (tensioni i gjakut)



Sistemi i frymëmarrjes (apnea në gjumë)



Gurë në mëlqi



Hormone dhe funksione metabolike (diabet kolesterol)



Funksioni i veshkave



Nyjet dhe muskujt



Lëkurë



Ç’rregullime riprodhuese, psikologjike, shoqërore

Njerëzit obez të cilët duan ti humbasin kilet e tepërta të tyre, duhet ti nënshtrohen një serie
analizash laboratorike tëgjakut(p.sh kolesterol, hormonale) për të identifikuar shkakun e
obezitetit dhe pastaj ti drejtohet një dietologu, i cili do përgatitë një dietë në nevojat dhe
zakonet e pacientit.
Ndihmë të madhe mund tëju ofrojnë këto rregulla-këshilla:


Ndiqni një dietë me të gjitha grupet e ushqimeve, përjashtoni ushqimet që kanë yndyrna
dhe sheqer.



Zgjidhni dhe përdorni produkte me pak sheqer. Pakësoni sheqerin e thjeshtë,
ëmbelsirat, pijet e gazuara, lëngjet e ëmbla.



Zgjidhni dhe përdorni qumësht kos me pak yndyrë 1.5-2%



Mos përdorni produkte me shumë kripë p.sh bajame me shum kripë , djath të kryposur,
sallama etj , sepse sasia e madhe e kripës mund të shkaktojë tensionin e lartë ,sëmundje
të zemres etj.



Përdorni 5 racione , fruta dhe perime të fresketa qdo ditë.



Të bëni stërvitje çdo ditë , 20-30 min ecje ju ndihmon të keni peshë ideale.



Pini ujë së paku 8-10 gota në ditë.

23

3.3. Anoreksia
Anoreksia nervore-është një ç’rregullim i të ushqyerit, që konsiston në rënie në peshë,
frikë nga shtimi në peshe,deshirë e madhe për të qëndruar e dobët apo kufizim të ngrënit.
Ky problem vihet re me dendur tek gratë e reja ,dhe vajzat adoleshente sesa tek meshkujt.
Njerëzit anorkesike e shohin vetën gjithmonë mbipeshëdhe pse shpesh herë ato janë
nënpeshëAto peshojnë veten shum shpesh , hanë shum pak dhe refuzojnë të hanëushqim të
mjaftueshëm që të mbajë një peshë normale, bëjnë shume ushtrime, ose e detyrojnë vetën
që pas të ngrënit të vjellin ushqimin. Anoreksia nervore fillon kryesisht nëadoleshencë ,
këta persona fokusohen tek pesha, të mbajturit nën kontroll peshën e tyre dhe e kanë
pothuajse të pamundur të kenë mardhenie normale shoqërore dhe janë tipa të mbyllur.

Fig.7. Anoreksia

Përveq problemeve psikologjike dhe emocionale që anoreksia nervore shkakton, ajo ka
pasoja shum të rënda në shëndetin fizik të njeriut. Personat me anoreksi kanë pamje tipike”
kockë lëkurë”. Pesha trupore mund të shkojë deri në 85% më pak së pesha e tyre normale
trupore. Kanë metabolizëm të ngadalësuar, rrahje të ngadalta të zemres, lëkurë të thatë të
ashpeër, për shkak së janë të dehidratuar dhe mund të kenë edhe shenja në lëkurë , për shkak
të mungesës së shtresës dhjamore, poshtë lëkurës që ka efekt mbrojtës. Numri i rruzave të
bardha të gjakut është shum i ulët dhe rrit rrezikun për infeksine që në persona me anoreksi
nervore degradojnë në probleme të rënda për shëndetin deri në vdekje .Efekte të tjera
negative në shëndet janë:
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Fryerje barku që zgjat për disa orë pas ngrënies si rezultat i metabolizmit shum të
ngadalësuar



Rënie floku



Ç’rregullim të ciklit menstrual deri në ndërpreje të tyre



Nivele të ulta të proteinave në organizem si rezultat i mosngrënies



Ç’rregullim i neurotransmetuesve dhe si rezultat zhvillim i depresionit.



Rënje të dhëmbëve si rezultat i dëmtitimit të tyre nga aciditeti i stomakut, prej vjelljeve të
shpeshta.



Intolerance ndaj të ftohtit. (5)

3.4. Bulimia
Është një qrregullim psikologjik i të ngrënit, që karakterizohet me interval të të ngrënit të
pankontrolluar, zakonisht me sasi të mëdha të ushqimit, pasuar nga metoda jo adekuate për
nxjerrjen e ushqimit( me anë të laksativeve dhe duke provokuar të vjella) në përpjekje për
kontrollimin e peshës. Njerëzit që vuajn nga bulimia nervore mund tëkenë faktorë gjenetik
apo stil jetese që i bën të predispozuar të jenë mbipeshë. Nga bulimia me të prekuara janë
femrat. Personat me bulimi nervore mendojnë për ushqimin në menyrë të vazhdueshme,
ata i drejtohen ushqimit zakonisht si rezultat i depresionit, stresit apo qështjës së
vetëbesimit. Njerëzit me bulimi mund të duken plotësisht normal. Shumica prej tyre kanë
peshë normale, e disa mund të kenë peshë të shtuar. Shpesh është e vështirë të përcaktohet
nese një person vuan nga bulimia. Për shkak së të ngrënit e tepruar dhe vjellja kryhen
fshehurazi. Ata konsuomjnë sasi të medha të ushqimit ndonjeherë deri në 20.000 kalori
njehrësh p.sh cokollata, ëmbëlsira , pije me gaz dhe pastaj bëhen pishman që i kan ngrën
dhe i nxjerrin menjeherë jashtë kryesisht me anë të të vjellave.
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Pacientet me bulimi kanë tendenca të bëjnë strevitje shum energjike, në menyrë që të
harxhojnë energji sa sasia e konsumuar e ushqimit.

Fig.8. Bulimia

Procesi i të shkaktuarit vetë të të vjellave është një metodë shkatërruese. Ekspozimi i
shpeshtë i dhëmbëve ndaj acidit të stomakut qon deri te dëmtimi i dhëmbëve duke shkaktuar
demineralizimin e tyre dhe i bën të ndjeshëm ndaj të ftohtit, të nxehtit. Me kalimin e kohës
dhëmbët dëmtohën shum rëndë duke quar deri në rënien e tyre. Gjendrrat e peshtymes
enjten si rezultat i infeksioneve dhe nga irritimi nga te vjellat e shpeshta , shfaqet edhe
problemi i konstipacionit si rezultat i perdorimit te shpesht te laksativeve.

3.5 Diabeti
Diabeti mellitus, apo sëmundja e sheqerit është një sëmundje kronike që karakterizohet nga
rritja e nivelit të glukozës apo sheqerit në gjak, për arsye se organizmi nuk ka mundësi të
prodhojëinsulinë, ose prodhimi është i pamjaftueshëm apo pamundesisë së veprimit të
insulinës në qelizat e organizmit. Insulina është një hormon i prodhuar nga pankreasi për ta
metabolizuar glukozën, një formë e sheqerit qëështë një nga burimet kryesore të
furnizmimit të qelizave me energji. Nese diabeti ështëshkaktuar nga mungesa e insulinës
ose rezistenca e insulinës rezultati përfundimtar në të dyja rastet është i njejti: trupi nuk
është në gjendje për të transportuar glukozë të mjaftueshme nepërmjet qarkullimit të gjakut
në qeliza, veqanarisht pas ushqimit, kur nivelet e sheqerit në gjak rriten. Normalisht nivelet
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e sheqerit nëgjak mbahen nga mekanizmi i vetërregullimit të trupit të njohur si homeostasis.
Një rritje e glukozës në gjak, pas ngrënies është programuar për të stimuluar prodhimin e
hormonit insulinë në pankreas, dhe insulina e lëshuar në gjak duhet të mbajë nivelet e
sheqerit në gjak brenda një game të sigurt dhe te përdorshme. Por kur qelizat insuline
prodhuese të pankreasit nuk funksionojnënormailsht, nivelet e glukozës mbeten të larta.
Nëse kjo situatë bëhët kronike atëher paraqitet diabeti. (9)
Tipi I
Diabeti Tipi I, ndodhëse qelizat pankreatike nuk prodhojnë insulinë të mjaftuëshmë, osë
nuk prodhojnë aspak insulinë, për shkak të deshtimit të qelizave beta ose shkatërrimit të
tyre. Në shum raste kjo është për shkak të prëdispozimit gjenetik, pasi diabeti i Tipi I
ndodhë më shpesh në mesin e individëve të cilët e kanë trashëguar këtë tendencë nga
prindërit. Zakonisht fillon në fëmijëri por ai mund të ndodhëedhe më vonë nëjëtë , nëse
pankreasi demtohet për shkak të sëmundjes apo lendimit.
Tipi II
Diabeti i Tipit II është një qrregullim metabolik, që shkaktohet edhe nga pamundësia e
trupit për të prodhuar insulinë apo për ta perdorur atësi duhet. Ky qrregullim ndodhëkur
trupi prodhon shum insulinë por kjo sarrin ta kryeje funksionin e sajë. Për arsye të caktuara
qelizat në organizmin e njeriut bëhen rezistente ndaj insulinës. Në shum raste të qenit
mbipeshë për një periudhë të caktuar kohore mund të qojë në rezistencën e organizmit ndaj
insulinës, megjitheatë ka njerez që janë mbipeshë për shum vite, por nuk vuajn nga diabeti.
Shkenctarët mendojnë se disa njerez janë të prirur gjenetikisht që ta kenë këtë sëmundje.
Rreth 90-95% e njerezve me diabet vuajn nga Tipit II , ndërsa 5-10% e tyre kane Tipin I(
që zakonisht haste tek fëmijët ose tek moshat e reja, e që në shumtën e rasteve, s’lidhet me
mbipeshën).
Shenjat paralajmeruese të Tipit II
-

Infeksione të shpeshta

-

Turbullim shikimi

-

Plagë që mezi mbyllen
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-

Mpirje të duarve apo këmbëve

-

Etje të pazakontë

-

Uri të jashtëzakonshme

-

Urinim të shpeshtë

-

Humbje të pazakont në peshë

-

Lodhje të përgjithshme

-

Gjendje të përgjithshme të irrituar

Diabeti i shtatëzanisë është gjithashtu një lloj i tretë i diabetit. Ai shkaktohet në mënyre
hormonale dhe zakonisht është një gjendje e përkohshme që ndodhëte gratë shtatëzëna.
Diabeti i shtatëzanisë( Gestational Diabetes) në përgjithësi është i butë, rrallë herë e bën
pacienten të kerkojë ineksion insulinë. Pavarësisht nga natyra e tij, zakonisht e përkohshme,
ky lloj i diabetit duhet të trajtohet me kujdes , sepse nivelet e larta të sheqerit në gjak mund
të jenë të dëmshme për fetusin dhe mund të dobsojnë sistemin imun të tijë. (10)

3.2. Kushtet që rrisin nevojen ushqyese
Çdo gjendje që rrit ritmin metabolik të pacientit mund të rrisë gjithashtu edhe nevojën për
ushqyerje. Më poshtë do i renditim disa kushte.
Aftësia për të siguruar ushqime. Pacientët që jetojnë në varfëri dhe nuk përfitojnë
ndihmë ekonomike rrezikojnë të ushqehen në një mënyrë jo të përshtatshme, për shkak të
paaftësisë për të siguruar ushqim të mjaftushëm dhe të shumëllojshëm. Ata të cilët kanë
problem me transportin, ose vështirësi të tjera si barrier gjuhësore ose largësia prej
dyqaneve, gjithashtu mund të mos jenë në gjendje të sigurojë ushqim të mjaftueshëm.
Pacientët të cilët presin nga të tjerët, sigurimin ose gatimin e ushqimit, mund të kenë një
dietë ushqimore jo të përshtatshme. Shumë njerëz, për shkak të gatishmërisë së pakët dhe
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plakjes, gradualisht e humbasin aftësinë për të ndërmarrë veprime të jetës së përditshme, si
blerja e produkteve, gatimi, dhe pastrimi. Ndaj është e nevojshme të dihet më tepër rreth
këtyre aktiviteteve. Po ashtu individët, të cilët abuzojnë me substanca ose kanë një shëndet
mendorë të dobët, nuk kanë iniciativë ose janë të paaftë për të siguruar ushqim të
shëndetshëm.
Aftësia për të ngrënë. Situata të ndryshme mund të kontribuojnë në paaftësinë ose
mungesën e dëshirës së pacientit për të ngrënë.
Tretja. Një sërë çështjesh mund të ndikojnë në procesin normal të tretjes. Gjithçka që
përzihet me sekrecionet e acideve ose enzimave, në stomak ose në zorrën e hollë, mund të
shkaktojnë mostretje. Për shembull, pacientët të cilët i janë nënshtruar kirurgjisë për
gastrektomi të pjesshme, ose për prerjen e nervit vagus, për shkak të ulçerës peptike, mund
të kenë problem me tretjen dhe mund të kenë pamjaftueshmëri nutricionale. Në mënyrë të
ngjashme pacientët me pankreatit kronik mund të kenë një mungesë të disa enzimave, që
ndihmojnë tretjen dhe si pasojë nuk mund t'i përthith të gjitha lëndët ushqyese.
Përthithja. Procesi i përthithjes së lëndëve ushqyese të disa pacientëve mund të mos
zhvillohet në mënyrën e duhur, për një sërë arsyesh, përfshirë humbjen e sipërfaqes
përthithëse në aparatin intestinal, si pasojë e ndërhyrjeve kirurgjikale, sëmundjes së
Chronit, infeksioneve ose situatave të tjera inflamatore, siç është sëmundja celiake. Tretja
dhe përpunimi jo i plotë i yndyrave, karbohidrateve, proteinave dhe vitaminave mund të
sjellë një përthithje të vogël të këtyre lëndëve ushqyese.
Metabolizmi dhe sekretimi. Shumë sëmundje kronike mund të shkaktojnë një
metabolizëm të dobët të ushqimeve, që sjell një mungesë të kalorive dhe të lëndëve të tjera
ushqyese. Çdo situate që shkakton një humbje të lartë të këtyre lënëve nëpërmjet aparatit
tretës ose veshkave, gjithashtu mund të shkaktojë edhe kequshqyerje. (11)
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3.3. Helmimet me ushqim
Helmimi me ushqim definohet si sëmundje e shkaktuar nga konsumimi i ushqimit apo ujit
të kontaminuar me bakterie ose toksinat (helmet ) e tyre,virus apo kemikale të ndryshme.
Ushqimet më të shpeshta nga të cilat ndodhin këto helmime janë: perimet e gjelbra
gjethore,produktet e shpezve , mishi ,vezët pastaj produktet e qumështit etj. Shkatarët më
të shpeshtë të helmimit me ushqim janë : esheria coli , salmonella klostridium, perfringens
, kampilobakter dhe stafilokoku auereus. (12)
LLOJET E USHQIMEVE TË LIDHURA ME PATOGJENË TË NDRYSHËM QË
SHKAKTOJNË HELMIM USHQIMOR
Patogjeni

Ushqimet

Staphylococcus aureus

Produktet e miellit , sallatat , prodhimet e
mishit , ushqimet e ftohta .

Bacillus cereus

Orizi i skuqur , perimet, gjellë me mish.

Clostridium perfringens

Mishi i gatuar.

Vibrio

cholera Ushqimi i detit , midhjet.

Vibrio parahaemolyticus
Vibrio vulnificus
Campylobacter jejuni

Qumështi , shpendët .

Salmonella enteritidis

Vezët , shpendët , lloje të tjera mishi.

Shigella

Sallatat qumështi , ushqimet e ftohta

Escherichia coli

Mishi i ngrirë, qumështi,uthull molle, sallata
jeshile ,
Mishi , fruta dhe perime të konservuara në

Clostridium botulinum

shtëpi .
Tab.2.Llojet e ushqimeve të lidhura me patogjenë të ndryshëm që shkaktojnë helmim ushqimor.
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Shenjat dhe simptomat
Simptomat kryesore të helmimit me ushqim varësisht nga shkatarët janë:


Dhimbja ambdominale ( e barkut )- dhimbje e muskujve abdominal e që sygjerojnë
humbjen e elektroliteve (natriumit, kalciumit, kaliumit etj)



Vjellja që është karakteristike si simptome tek helmimet me bakteriet si : stafilokokus
auresus , bacillus cereus apo nga noroviruset.



Diarea- heqjet e shpeshta të barkut të cilat zakonisht zgjasin më pak se dy javë



Kokëdhimbja



Temperatura



Ndërrimet në pamjen e fecesit , i cili mund të jetë me gjak apo me mukus (jargë) në qoftë
se kemi të bëjmë me invasion të mukozës së zorreve të holla apo zorrës së trashë .



Artriti reaktiv – pezmatim i nyjeve që është karakteristike për shkaktarët siq janë:
salmonella, shigela, kompilobakteriet.
Nganjëher helmimet me ushqim mund të jenë mjaft serioze duke rezultuar me qrregullime
serioze neurologjike , hepatike (të mëlqise) dhe renale apo veshkore.

Diagnoza
Shumica e të sëmurve që kane helmim ushqimor zhvillojnë diarre akute, shpesh me të
vjella. Mund të ndhodhë që i sëmuri të ketë vetëm të vjella , por kjo është më e pazakont.
Shumë organizma infektues , si Bacillus cereus, prodhojnë enterotoksina , të cilat prekin
zorrën e hollë , duke shkaktuar inflamacion të mukozës dhe duke udhëhequr drejt diaresë
sekretore.
Gjatë vlersimit të pacientit duhet pasur parasyshë shkallën e humbjes së lëngjeve
(dehidrimin):


Dehidrim i lehtë- gjuha e thatë, djersitje e zvogluar dhe zvoglim i sasisë.



Humbje me e rëndë e lëngjeve – tahikardi ( rrahje e shpejtë e zemrës), hipotension.
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Testet e gjakut
Janë disa teste laboratorike rutinore të gjakut në bazë të së cilave orientohemi për shkallen
e humbjes së lëngjeve si: pasqyra e gjakut me formulën leukocitare, vlerat e elektrolitëve
në gjak siq janë: natriumi , kalciumi, kaliumi, etj. Si dhe përcaktimi i vlerave të uresë dhe
kreatininës në gjak.
Teste tjera të rëndësishme laboratorike dhe mikrobiologjike me qëllim të definimit të
helmimit me ushqim janë edhe :


Testimi i fecesit për gjetjen e leukociteve në të.



Ekzaminimi mikroskopik i fecesit si dhe kultura bakteriale e fecesit me qëllim të gjetjes së
shkaktarëve siq janë: salmonella ,shigela , kampilobakteriet etj.
Trajtimi
Shumica e rasteve të helmimit me ushqim janë të lehta dhe kanë përmirsim pa ndonjë
tretman specifik . Megjithatë disa pacientë mund të zhvillojne sëmundje të rënde dhe duhet
hospitalizuar me qëllim të kompensimit të shpejtëtë lëngjeve të humbura si dhe trajtimi me
antibiotik.
Qëllimi kryesor i trajtimit të këtyre pacienteve është rehidrimi adekuat si dhe kompensimi
i elektrolitëve të humbur e që arrihet qoftë me rehidrim oral –ORS (oral rehidral solution )
si dhe me anë të infuzionve intravenoze.
Parandalimi
Mënyra më e mire për të parandaluar helmimin me ushqim nga shkaktarë të ndryshëm
infeksioz janë :



Mbajtja strikte e higjenës personale (duarve)



Zierja e ushqimeve në mënyrë adekuate ,



Ruajtja e ushqimeve në frigorifer ,



Pastrimi i frutave dhe perimeve para ngrënies. (13)
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DISKUTIMI

Ndërsa pak pacientë me keqyshqyerje, paraqiten me simptoma të rrezikshme për jetën, ekzistojnë
një sërë sëmundjesh ngjitëse ushqimore dhe toksina që mjekja e emergjencës ose ofruesi tjetër i
kujdesit shëndetësor duhet të marrë parasysh në vlerësimin e këtyre pacientëve. Duke pasur
parasysh frekuencën e udhëtimit ndërkombëtar, si dhe rrezikun që lidhet me shpërthimet e
përsëritura të sëmundjeve ushqimore nga burimet ushqimore komerciale, është e rëndësishme të
njihen sindromat e ndryshme të sëmundjes së ushqimit, duke përfshirë ato që mund të kërkojnë
strategji specifike të vlerësimit dhe menaxhimit. Ky artikull shqyrton një numër shkaqesh më të
zakonshme të sëmundjes ushqimore, si dhe disa patogjene më pak të zakonshme me potencial për
shkaktimin e morbiditetit të rëndësishëm dhe vdekshmërisë nëse nuk identifikohen dhe trajtohen
menjëherë. 14
Infeksioni me origjinë nga ushqimi është një çështje e rëndësishme shëndetësore dhe ndikimi i tij
në zhvillimin social dhe ekonomik botëror mbetet i panjohur. Në një pjesë të botuar në revistën
Nature vlerëson se 30% e të gjitha infeksioneve gjatë 60 viteve të fundit ishin sëmundje që lidhen
me ushqimin. Qendra për Kontrollin e Sëmundjeve në Shtetet e Bashkuara vlerëson se 76 milionë
njerëz në vit janë prekur nga sëmundja që vin si pasoj e ushqimit, me 300,000 që kërkojnë trajtim
spitalor dhe 5000 janë viktima- përgjithësisht fëmijë. Në përfundim, profesionistët e kujdesit
shëndetësor luajnë një rol kyç në identifikimin dhe trajtimin e sëmundjes si pasoje e kequshqyerjes.
Vetëdija për diagnozën korrekte të të lidhura me ushqimin, komunikimi i mirë me laboratorët
testues dhe raportimi i shpejtë i rasteve tek autoritetet publike shëndetësore janë thelbësore.
Vetëdija mbi përfitimet e kufizuara të terapisë së antibiotikëve duhet të jetë gjithashtu prioritet për
të parandaluar zhvillimin e rezistuentëve në antibiotik.15
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PËRFUNDIMI
Masat parandaluese për mbrotje nga sëmundjet që barten përmes ushqimeve:
 Produktet ushqimore të fresketa duhet të mbahen në frigorifer për të parandaluar shumimin
bakterieve dhe sekretimin e toksinave
 Përpunimi termik i ushqimit të jetë mjaftë i gjatë dhe një temperature mjaftë të lartë për ti
shkatërruar bakteriet dhe toksinat e tyre dhe në brendësine e ushqimit.
 Ushqimi të përdoret menjëherë pas përgatitjes. Nëse nuk përdoret menjëherë të ruhet në
temperaturë deri në 4 gradëC (në frigorifer).
 Të bëhët pastrimi i plotë, larja e eneve, paisjeve të kuzhinës, hapsirat e punës dhe duarve
pas përdorimit të ushqimit.
 Perimet e freskëta , pemët sallatat , duhet të lahen nën ujë të rrjedhshëm
 Të mënjanohet ushqimi nga tezgat në rrugë, ushqimi i shpejte si dhe ujë nga burime të
pasigurta.
 Ruajtja e sigurisë ushqimore, dhe mbrojtja e tyre nga insektet dhe brejtësit.
 Personat të cilët bien në kategorine e rrezikut sëmundja mund të shfaqet në një formë të
ashpër, me komplikime dhe rezultat të dobët (persona me sëmundje kronike dhe zvoglim
të imunitetit, persona të moshuar mbi 65 vjet, fëmijë të vegjël, gra shtatëzëna) duhet
veqanarisht ti kushtojnë vëmendje për masat e mëparshme të rekomanduara veqanarisht të
shkamngin konsumin e qumështit të pasterizuar , pashteta , sallata të gatshme shmangeni
edhe ushiqmin e shpejtë , ushqimin e ftohur më parë.
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REKOMANDIME

Ekzistojnë faktorë të shumtë që ndikojnë në menyrën tonë të të ushqyerit , dëshirat tona
dhe nevojat tona personale , gjendja jonë shëndetsore , mjedisi social.


Konsumo dhe shijo shumëllojshmeri ushqimesh



Ha rregullisht



Ekuilibër dhe masë, (Të ekuilibrosh ngrënien do të thotë të marrësh mjaftueshëm , po jo
shumë nga qdo tip ushqimi).



Ruaje peshën trupore



Ruaj ekuilibër në konsumin e kripës



Qumështi dhe nënproduktet e tij mishi , peshku, veza. Qdo ditë në masë të mjaftueshme.



Dritherat integrale , drithërat e tjera dhe patatet në qdo vakt kryesor.



Perime dhe fruta të ngjyrave të ndryshme



Lëngjet- në sasi të bollshme gjatë gjithë ditës.
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REZYME
Hyrje- “Ushqimi ose produkti ushqimor” është secila materie e përpunuar pjesërisht ose e
papërpunuar e destinuar për konsum të njerëzve.Të gjithë e dimë se ushqimi ka rendësi të
madhe për shëndetin . Njerezit duhet të ushqehen që të jetojnë. Gjithmonë është e
rëndesishme që të konsumojmë përbërsit e vertet ushqimor të cilët ndikojnë pozitivisht në
mirëqenien dhe shëndetin.
Qëllimi i punimit- Qëllimi i këtij punimi është zgjerimi i njohurive lidhur me ushqimin në
përgjithësi si të ushqehemi mirë për të pasur një trup dhe mendje të shëndoshë , Faktorët
që ndikojnë në paraqitjen e sëmundjundjeve të transmetueshme nga ushqimet. Objektivat
janë: të mesohemi si të ushqehemi duke u bazur në piramida ushqimore, të njohim lëndët
ushqyese dhe rëndësin e tyre, të njohim shkaktarët e helmimeve nga ushqimet.
Metodologjia e punës- bazohet në rishikim literature , të dhënat janë marrë nga burime të
literatures mjeksore nga Bibloteka e Fakultetit të Mjekësisë si dhe ajo e qytetit të Gjakovës.
Gjithashtu janë shfrytëzuar edhe të dhëna nga burimet e internetit.
Përfundimi- Produktet ushqimore të freskëta duhet të mbahen në frigorifer për të
parandaluar shumimin e bakterieve dhe sekretimin e toksinave.Perpunimi termik i ushqimit
të jetë mjaft i gjatë dhe një temperature mjaftë të larte për ti shkatërruar bakteriet dhe
toksinat e tyre dhe në brendësinë e ushqimit.Të bëhët pastrami i plotë , larja e enëve ,
paisjeve të kuzhinës , hapsirat e punës dhe duarve pas përdorimit të ushqimit.
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RESUME
Introduction- “Food or food product” is each partally processed material or processed
for human consumption. We all know the importance of food for helth, people need to
bee fed to live . It is always to consume real nutritional ingredients wich have a positive
impact on health and well being.
Objectives of the work – The purpose of this paper is to expand knowledge , about food
in general, how to eat well to have a healthy body and mind , factors that influence the
occurrence of food –borne diseases. Objectives are: to learn to feed based on the food
pyramid , to know the nutrients and their importance , to know tha causes of food
poisoning.
Methodology of work – is based on literature reveiw , the data is taken from sources of
medical literature from the library of the faculty of medicine as well as the city of
Gjakova. As well as data from the internet.
Conclusion- fresh the food products should be kept in the refrigerator to prevent
bacterial proliferation and secretion of toxins. The thermal processing of the food should
be quite long and of a high enough temperature to brake down bacteria and toxins and
in the depth of the food to be thoroughly , cleaned, washing dishes, kitchen , appliances
, work areas and hands after finishing the food .
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