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1. ABSTRAKT
Ky punim është realizuar me qëllim të zgjerimit të njohurive të deritanishme mbi Ethet
Hemoragjike (EH)
Në pjesën e parë të këtij punimi, unë si autore kam paraqitur informata të detajuara për Ethet
Hemoragjike, diagnozën, karakteristikat klinike, trajtimin si dhe klasifikimin e EH, rreziku nga të
cilët është i rëndësisë aktuale në Kosovë.
Në pjesën e dytë kam paraqitur mënyrën e parandalimit dhe masat mbrojtëse ndaj EH.
Pjesa e tretë e punimit përmban kujdesin infermieror që duhet treguar ndaj EH.
Ndërsa në pjesën e fundit kam paraqitur të dhënat statistikore që flasin rreth përhapjes së EH në
Kosovë dhe shpërndarjen e tyre nëpër komuna.
Ky punim është realizuar në kuadër të studimeve të mia në Universitetin e Gjakovës “Fehmi
Agani”, Fakulteti i Mjekësisë, Programi Infermieri, në bashkëpunim me Institutin Kombëtar të
Shëndetit Publik të Kosovës. Mentori im është: Prof. Ass. Haxhi Kamberi.
Punimi përmban: 38 faqe në të cilat përfshihen edhe 10 tabela, 4 grafika, 3 figura.

ABSTRACT
This diplom paper was conducted with the purpose of expanding the current knowledge on
hemorrhagic fever (HF) in Kosovo.
In the first part of this paper, presented detailed information from the literature review for
hemorrhagic fever, diagnosis, clinical features, treatment and classification of HF, the risk of
which is of current importance in Kosovo.
In the second part of the paper is presented the way of prevention and protection measures
against HF , while the third part of the paper is to be presented nursing care at HF.
The last part of the paper contains statistical data to the expansion of HF in Kosovo and their
distribution across the municipality. The data were obtained from the NIPH.
This work is part of my studies at the University of Gjakova "Fehmi Agani", Faculty of
Medicine, Nursing Program, in collaboration with the National Institute of Public Health.
My mentor: Prof. Ass. Haxhi Kamberi.
This diploma paper contains: 38 pages which includes 10 tables, 4 graphics, 3 figures.
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2. Hyrje
Ethet hemoragjike virale paraqesin grupin e sëmundjeve transmisive, febrile, të cilat në pasqyrën
klinike të tyre shoqërohen me gjakderdhje të intensitetit dhe lokalizimit të ndryshëm, si pasojë e
dëmtimit të enëve të gjakut dhe çrregullimit të koagulimit.
Me rëndësi aktuale për Kosovën janë:
a). Ethja Hemoragjike Krime - Kongo;
b). Ethja Hemoragjike me Sindromë Renale.
Ethja Hemoragjike Krime - Kongo në Kosovë është lajmëruar për herë të parë në fshatin Nishor
të komunës së Therandës (ish Suharekës) në vitin 1954, duke lënë pas 8 të vdekur, që të gjithë në
një familje.
Nga të gjitha rastet e hulumtuara në Kosovë, rruga më e shpeshtë e përhapjes së infeksionit është
përmes pickimit nga këpusha. Ky infeksion vërehet i pranishëm në 65.7 % të rasteve, ndërsa në
8.6 % të rasteve rrugë e përhapjes së infeksionit vërehet kontakti me gjakun e sëmurë.
Gjatë shtrirjes së Ethes Hemoragjike me Sindromë Renale në shtetet e Evropës dhe veçanërisht
të Ballkanit, nuk mbeti pa u prekur as Kosova. Rastet e para të sëmundjes janë regjistruar në
vitin 1986, kur u dalluan 39 raste të verifikuara në mënyrë laboratorike.
Gjatë hulumtimeve është vërtetuar se në Kosovë vatrat natyrore të sëmundjes gjenden në këto
zona: Bjeshkët e Nemuna, Bjeshka e Pejës, e Deçanit, e Junikut, e Istogut dhe e Kashtanjevës në
Ferizaj.
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3. Qëllimi i punimit
Qëllimi i punimit të kësaj teme është zgjërimi i njohurive për Ethet Hemoragjike, duke përfshirë
këtu:






Shkaktarin e sëmundjes
Mënyrën e transmetimit
Diagnostifikimin
Trajtimin
Parandalimin
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4. Metodologjia
Për realizimin e këtij punimi është përdorur metoda e rishikimit të literaturës. Gjithashtu kam
paraqitur edhe të dhëna statistikore të marra nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik të
Kosovës.

Shkurtesat
Ethet hemoragjike (EH)
Ethet hemoragjike me Sindromë Renale (EHSR)
Ethet hemoragjike Krime Kongo (EHKK)
Analizë molekualare biologjike (RT - PCR)
Prova imunoserbente e lidhur enzimatikisht (ELISA)
Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik të Kosovës (IKSHPK)
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Kapitulli I - Rishikim i literaturës
1.1.

Anatomia dhe fiziologjia e gjakut

Gjaku1 është ind i lëngët viskoz që qarkullon pandërprerë nëpër trupin e njeriut. Ky qarkullim
kryhet në sajë të punës ritmike të zemrës, integrimit dhe elasticitetit të enëve të gjakut.
Ngjyra e tij është e çelët ose e kuqe e mbyllët dhe kjo varet nga sasia e oksihemoglobinës. Shija
është e njelmët për shkak të prezencës së NaCl.
Gjaku me pjesët përbërëse të tij përmbush një sërë funksionesh:



Transportues (nutritiv, ekskretor, respirator);
Rregullues (baraspeshën e ujit, elektrolitëve, temperaturës, vlerës së Ph-së);
 Mbrojtës (nëpërmjet limfociteve, antitrupave, koagulimit dhe fibrinolisës);
 Funksioni homeostatik (mban të pandryshuar temperaturën dhe mjedisin e brendshëm).

Përbërja e gjakut
Gjaku përbëhet nga plazma e gjakut (substancë e lëngshme) dhe elementet e figuruara (qelizat).
Hematokriti paraqet përpjestimin procentual ndërmjet plazmës (55 - 60 %) dhe elementeve të
figuruara, përqindja tjetër (40 - 45 %) i takon elementeve të figuruara.
Plazma e gjakut përbën pjesën e lëngshme ku janë të suspenduara elementet e figuruara të gjakut
(eritrocitet, leukocitet, trombocitet).
Eritrocitet janë qeliza pa bërthamë, emri i të cilave rrjedh nga: erytros gr.= i kuq.
Kanë formën e diskut bikonkav, me diametër rreth 6,5 - 8 mikrometra. Numri i eritrociteve te
meshkujt është 4,4 - 58 x 10¹² / L (5.000.000) në 1 mm³, kurse te femrat 3,8 - 4,9 x 10¹² / L
(4.500.000). Ky numër ndryshon varësisht nga disa faktorë. Rritja e numrit të eritrociteve quhet
eritrocitoza, kurse zvogëlimi i numrit të tyre quhet eritropenia. Eritrocitet krijohen në palcën e
eshtrave, prej nga mandej hyjnë në qarkullimin e gjakut. Ato jetojnë në trupin e njeriut rreth 120
ditë. Eritrocitet e vjetëruara zbërthehen në shpretkë e mëlçi. Prodhimi i tyre është nën kontrollin
e eritropoetinës - materie e cila prodhohet në veshkë.
Funksioni i eritrociteve është i shumëfishtë:
 Frymëmarrës
 Transportues
 Rregullimi i reaksioneve elektrokimike

E. Saraçini, H. Zherka - Saraçini: “Anatomia dhe fiziologjia e njeriut”, Prishtinë 2001, Kap. 2, Sistemi
Kardiovaskular , fq. 61 - 66
1
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Leukocitet2 janë qeliza të bardha të gjakut (leucos gr.= i bardhë). Këta përfaqësojnë elemente
lëvizëse të sistemit mbrojtës të organizmit. Përveçse në gjak, këto gjenden edhe në limfë, në inde
dhe në lëngun indor. Varësisht nga ndërtimi i citoplazmës, formës së bërthamës dhe aftësisë për
pranimin e ngjyrave, leukocitet ndahen në dy grupe: granulocitët dhe agranulocitët. Për këtë
ndarje, kriter themelor është marrë prania ose mungesa e granulave në citoplazmë.
Nëse numri i leukociteve rritet mbi normalen, që është 4.000 - 9.000 në mm³, dukuria quhet
leukocitoza, kurse zvogëlimi quhet leukopenia. Zmadhimi permanent dhe i pakontrolluar i
leukociteve quhet leukemi. Funksioni më i rëndësishëm i leukociteve është ai mbrojtës.
Trombocitet (thombos gr.= topth gjaku) kanë formë ovale ose pllakore, me dimensione të vogla
2 - 5 milimikrone. Ato nuk kanë bërthama, kanë aftësinë e lëvizjes. Krijohen në palcën e
eshtrave dhe zbërthehen në shpretkë e në sistemin retikuloendotel. Dukuria e rritjes së numrit të
tyre quhet trombocitoza, kurse zvogëlimi i numrit të trombociteve quhet trombocitopenia.
Trombocitet luajnë rol të rëndësishëm në organizëm. Në trombocite janë zbuluar materie
fiziologjike të cilat marin pjesë aktive në procesin e homeostazës, koagulimit dhe fibrinolizës –
zbërthimit të trombit të gjakut. Numri i trombociteve ndryshon varësisht nga kushtet fiziologjike
dhe patologjike.
Si faktorë fiziologjikë janë:rritja e trombociteve te foshnjet, përpjekjet fizike. Si gjendje
patologjike është ajo pas hemoragjisë, pas intervenimeve kirurgjike dhe traumave të rënda.
Zvogëlimi i trombociteve paraqitet për shkak të dëmtimit të palcës së eshtrave, intensifikimit të
punës së shpretkës etj.

Koagulimi i gjakut
Gjaku brenda enëve të gjakut është në gjendje të lëngët por me rastin e ndonjë lëndimi
shkaktohet hemoragji. Gjaku posa del nga vendi i rrjedhjes, për 3 - 4 minuta kalon në gjendje
peltë – xhelatinoze, i ndërtuar nga rrjeti i fibrinës në të cilën gjenden elementet e figuruara të
gjakut. Gjaku nuk koagulohet në enët e gjakut për shkak të pranisë në gjak të dy faktorëve
prokoagulativ dhe antikoagulativ fibrinolitik.
Procesi i koagulimit të gjakut kalon në tri faza:
 Faza I: krijimi i tromboplastinës
 Faza II: krijimi i trombinës
 Faza III: krijimi i fibrinës

E. Saraçini, H. Zherka - Saraçini: “Anatomia dhe fiziologjia e njeriut”, Prishtinë 2001, Kap. 2, Sistemi
Kardiovaskular , fq. 68 - 70
2
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1.2.

Ethet hemoragjike virale

Termi i njohur si ethe hemoragjike mund të rezultojë në infeksion me një prej viruseve ose
bakterieve të ndryshme.
Ethet hemoragjike përgjithësisht paraqiten me hemoragji të shtuar kapilare, e cila mund të çojë
deri në vdekje një numër të madh të personave klinikisht të sëmurë.
Transmetimi te njerëzit bëhet përmes pickimit prej një vektori antropod të infektuar, nga
stërpikat e pështymës, nga urina e infektuar ose nga feçet e infektuara të brejtësve bartës (ose nga
pickimi i rastësishëm i këtyre bartësve), ose nëpërmjet transmetimeve të IQKSH-ve në kushtet e
moszbatimit të rregullave higjieno - sanitare në ambientet spitalore. Transmetimi mund të
ndodhë nga një person në tjetrin, por zakonisht nuk është kjo mënyra mbizotëruese e
transmetimit.
Epidemiologjia3
Këto infeksione janë kryesisht sëmundje rurale që shfaqen në komunitetet në zhvillim dhe
përhapen sidomos në ato zona ku ka një kontakt të konsiderushëm me brejtësit, këpushat ose
mushkonjat, që zakonisht kanë kushte të papërshtatshme për kujdesin mjekësor. Këto zakonisht
janë raste të padiagnostifikuara, veçanërisht të vetme dhe që shfaqen në mënyrë sporadike.
Pjesa më e madhe e këtyre infeksioneve mbizotërojnë në vendet e varfëra. Disa prej tyre edhe
mund të transmetohen, si p.sh.: Ebola dhe EHKK.

1.3.

Diagnoza dhe karakteristikat klinike

Elementi më i rëndësishëm i diagnozës klinike në zonat joendemike është marrja e një anamneze
të plotë që përfshin periudhën e inkubimit (3 deri në maksimalisht 4 javë përpara fillimit të
etheve).
Elementi që paralajmëron mjekun për EH (dhe që zakonisht tregon se cila sëmundje ka më tepër
mundësi të jetë) është kontakti që pacienti ka pasur me mjedisin e njohur ekologjik.
Anamneza duhet të përfshijë:
 Historinë e plotë të udhëtimit, veçanërisht në Afrikë, dhe kontaktin me individë febrilë të
sëmurë rëndë
 Çdo kontakt të mundshëm me këpushat, me gjakun e freskët të kafshëve, me urinën ose
gjakun e brejtësve, me kafshët e egra ose mushkonjat dhe insektet e tjera
 Kampimin e kohëve të fundit në vendet ekzotike dhe potencialisht në zona endemike
 Çdo hyrje në shpellat e minjve
 Pjesëmarrjen në ceremoni funerale

3

Jonathan Cohen, William G. Powderly, S. Berkley, T. Calandra, N. Clumeck, R. Finch, S. Holland, T. Kiehn, D.
Maki, K. Mcadam, S. Norby, S. Opal, A. Ronald, C. Solberg, J. Verhoef: “Sëmundje Infektive”, Vëllimi 1, Kap.
183, fq. 1657
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Zakonisht këto risqe shfaqen në zonat rurale dhe në ato të largëta. Punonjësi mjekësor ose çdo
punonjës tjetër që mund të ketë pasur kontakt me gjakun nga një rast i mëparshëm, duhet ta bëjë
mjekun të dyshojë për EH të mundshme.
Karakteristika kryesore klinike është anamneza e shkurtër e etheve e cila zakonisht është:
 Temperaturë e lartë me një fillim të shpejtë e të papritur
 Dhimbjet e forta të trupit dhe të kokës janë të theksuara dhe mund të jenë torturuese
 Faringiti i rëndë
 Të përziera dhe të vjella
 Gjakderdhjet nga gingivat
 Bradikardia
Numri i leukociteve4 periferike është zakonisht i ulët në fillim të sëmundjes por mund të ketë një
rritje drastike të mëvonshme, ndaj prania e neutrofilisë mund të tregojë gabimisht një sëmudje
bakteriale dhe mund të çojë në një përfundim të gabuar. Trombocitopenia ndodh rëndom dhe
funksioni i trombociteve zakonisht është i dëmtuar dhe me prani të numrit të ulët të
trombociteve.
Koagulimi intravaskular i desiminuar nuk është karakteristikë e EH, përveç se si ndërlikim i
përkeqësimit të përgjithshëm të pacientëve në fazën terminale.
Me përparimin e sëmundjes në shokun hipovolemik, shfaqet edema pulmonare dhe hemoragjia e
dukshme. Sistemi nervor zakonisht nuk preket, por mund të shfaqen sekelat encefalopatike dhe
neurologjike si: ataksia dhe shurdhimi të cilat duken veçanërisht në fazën e hershme
konvaleshente. Viruse të tilla rrallë herë zbulohen në lëngun cerebrospinal.
Kujdes i shtuar duhet treguar në mbledhjen, manipulimin dhe transportin e kampionëve. Po ashtu
është thelbësor konsultimi me laboratorin. Dorashkat duhet të mbahen veshur gjithmonë, dhe
kampioni emërtohet qartë si i rrezikshëm. Kampionët e gjakut preferohen të tërhiqen në tubin me
vakuum. Mostrat për transport duhet të transferohen në një kontenier pa rrjedhje si dhe duhet të
mbështillen dy herë në një kontenier pa rrjedhje në të cilin ato transportohen në një laborator
reference të përshtatshëm.
Diagnoza laboratorike mund të arrihet përmes disa metodave, varësisht nga virusi i caktuar:
 Prania e IgM virus specifik në serum
 Prania e ARN - së virale, zakonisht në serum dhe në leukocite
 Prania e antigjenit viral nëpërmjet provës imunoserbente të lidhur enzimatikisht me
agjentët viralë specifikë në serum ose në gjak
 Izolimi i virusit nga serumi
 Tregimi i rritjes katër fish në titrat e antitrupave

4

Robert B. Wallaca, Neal Kohatsu: “Shëndet publik & Mjekësi parandaluese”, fq. 352 - 353

12

1.4.

Trajtimi

Ethet hemoragjike virale janë sëmundje vetëkufizuese dhe nëse pacienti mund t’i shpëtojë
krizave akute, atëhere shërimi është i shpejtë dhe i plotë, mengjithëse lodhja dhe dobësia fizike
mund të vazhdojë edhe pas sëmundjes akute. Sfida kryesore e sëmundjes akute është trajtimi i
kujdesshëm i balancit të lëngjeve. Pacientët zakonisht prezantohen me hematokrit të lartë si
pasojë e dehidrimit. Pavarësisht kësaj, edema pulmonare është risk i vërtetë dhe pacientët duhet
të diagnostifikohen me kujdes.
Zëvendësimi5 i gjakut dhe i trombociteve mund të jetë i nevojshëm, gjithashtu edhe kujdesi
intensiv i plotë, përfshirë këtu ventilimin mekanik, monitorimin e presionit venoz qëndror dhe
dializën. Konvulsionet dhe aritmitë po ashtu duhen kontrolluar.
Duhet të kryhet çdo operacion i nevojshëm (p.sh. ndërhyrje obstetrikale). Pacientet shtatzëna
janë një sfidë madhore. Ato prezantohen përgjithësisht me mungesë të lëvizjeve fetale. Mbijetesa
e nënës në ethen Lassa ka treguar se varet nga ndërhyrja agresive obstetrikale për të hequr fetusin
e vdekur.
Virusi Lassa dhe EHKK mund të trajtohen duke përdorur agjentin antiviral ribavirin. Terapia
duhet të fillohet sa më shpejtë që është e mundur në ecurinë e sëmundjes. Terapia me plazmë
imune është përkrahur, por ajo nuk ka treguar asnjëherë efikasitet, me përjashtim të rasteve me
Ethe hemoragjike të Argjentinës.
Pacientët që kanë EH nuk udhëtojnë mirë sepse sistemi i tyre kardiovaskular është zakonisht i
paqëndrueshëm dhe trauma mund të nxisë hemoragjinë, ndaj këshillohet të shmanget lëvizja e
pacientit të infektuar. Lëvizja e pacientit ekspozon shumë njerëz ndaj transmetimit sekondar,
prandaj pacientët mund të menaxhohen mjaft mirë në dhomat standarde spitalore të izolimit, me
një mbrojtje fizike rigoroze meqë këto sëmundje nuk transmetohen nga personi në person me
aerozole.

5
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1.5. Klasifikimi i etheve hemoragjike sipas viruseve
Viruset e etheve hemoragjike nuk kanë të njëjtën origjinë taksonomike. Ata janë gjetur ndërmjet
katër familjeve të ndryshme të viruseve të cilat janë:





Arenaviridae
Bunyaviridae
Filoviridae
Flaviviridae

Arenaviridae
Arenaviridae janë një familje e viruseve, anëtarët e së cilës janë të lidhur zakonisht me sëmundje
të cilat nga brejtësit transmetohen tek njerëzit. Çdo virus zakonisht është i lidhur me një specie të
veçantë te brejtësit. Infeksionet Arenavirus janë relativisht të zakonshme te njerëzit që jetojnë në
disa zona të botës dhe si të tilla mund të shkaktojnë sëmundje të rënda.
Deri në kohët e fundit janë zbulurar disa arenaviruse që lidhen me ethen hemoragjike6:
Tabela 1: Ethet hemoragjike që shkaktohen nga Arenavirusët

Virusi

Sëmundja

Mënyra e transmetimit

Lassa virus
Junin virus
Maçupo virus
Guanarito virus
Sabia

Ethja Lasa
Ethja hemoragjike e Argjentinës
Ethja hemoragjike e Bolivisë
Ethja hemoragjike e Venezuelës
Ethja hemoragjike e Brazilit

Brejtësit
Brejtësit
Brejtësit
Brejtësit
E panjohur

Filoviridae
Filovirusët i përkasin një familjeje të virusit të quajtur Filoviridae që mund të shkaktojë ethe të
rënda hemoragjike në njerëzit dhe primat jonjerëzore. Deri tani, janë identifikuar vetëm dy
anëtarë të kësaj familjeje virusale: Marburgvirus dhe Ebolavirus.
Tabela 2: Filovirusët të cilët shkaktojnë Ethe hemoragjike

Virusi
Marburg Virus
Ebola Virus
66

Sëmundja
Ethja hemoragjike
Marburg
Ethja hemoragjike Ebola
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Mënyra e transmetimit
E panjohur
E panjohur

Flavivirdae
Virusët e familjes Flaviviridae përfshijnë Ethet hemoragjike më të rëndësishme të njohura. Ato
përfshijnë virusët e transmetuar kryesisht nga mushkonjat e këpushat dhe gjenden si në zonën
tropikale, ashtu edhe në zonat e buta.
Tabela 3: Filovirusët të cilët shkaktojnë Ethe hemoragjike
Virusi

Sëmundja

Mënyra e transmetimit

Denegue

Ethja Hemoragjike Denegue

Mushkonjat

Ethja e Verdhë
Sëmundja e pyjeve Kasmur

Ethja e verdhë
Sëmundja e pyjeve Kasmur

Mushkonjat
Këpushat

Alkahuma
Omsk

S’ka emër
Ethja hemoragjike Omsk

E panjohur
Këpushat dhe të tjerë

Bunyaviridae
Virusët e kësaj familjeje janë të përhapur gjerësisht dhe infeksionet e njerëzve mund të shkojnë
nga asimptomatike në sëmundje me hemoragji të vrullshme dhe në vdekje. Në vitin 1975, familja
u emërua Buniaviridae 7. Buniaviridae përfshin një gjini që infekton bimët (Tospovirus) dhe
katër të tjera që infektojnë kafshët (Nairovirus, Phlebovirus, Hantavirus dhe Orthobunyavirus).
Tabela 4: Bunyavirusët që shkaktojnë Ethe hemoragjike
Virusi
Ngari
Ethja e luginës Rift
Crimen – Congo
Hantaan dhe viruset e lidhura
me të

77

Sëmundja
Pa emër
Ethja e luginës Rift
Crimen - Congo Eh
EH me sindroma renale të
tjera
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Mënyra e transmetimit
Dyshohen mushkonjat
Mushkonjat
Këpushat
Brejtësit

1.6. Ethet hemoragjike Krime - Kongo
Ethja hemoragjike Krime - Kongo 8 ёshtё njё sёmundje virale zoonotike, asimptomatike nё
kafshёt e infektuara, por me rrezik tё lartё tek njerëzit. Infeksioni tek njerëzit fillon me shenja tё
një etheje jospecifike, por qё pёrparon nё drejtim tё njё sindromi hemoragjik me nivel tё lartё
fataliteti. Megjithёse virusi shkaktar shpesh transmetohet nga rriqёrat, gjithashtu ndodh edhe
transmetimi nga kafsha tek njeriu dhe njeriu tek njeriu. Ethja Hemorragjike e Krime Kongos,
shkaktohet nga virusi i ethes hemorragjike Krime - Kongo. Virusi ёshtё anёtar i gjinisё
sё Nairovirus nё familjen e Bunyaviridae dhe i pёrket serogrupit tё EHKK.
Transmetimi
Virusi EHKK transmetohet te njerëzit nga pickimi i rriqërave, ose nëpërmjet kontaktit me gjak
të infektuar të kafshëve, ose indeve gjatë dhe menjëherë pas therjes. Shumica e rasteve kanë
ndodhur në njerëzit e përfshirë në industrinë e blegtorisë, si: punëtorët e bujqësisë, punëtorët e
therrtoreve dhe veterinerët.
Transmetimi nga njeriu në njeri mund të ndodhë si rezultat i kontaktit të ngushtë me gjak,
sekrecione, organe apo lëngje të tjera trupore të personave të infektuar. Infeksionet spitalore
mund të ndodhin për shkak të sterilizimit jo të duhur të pajisjeve mjekësore, ripërdorimin e
gjilpërave dhe kontaminimin e pajisjeve mjekësore.

Foto 1. Cikli i transmetimit të Etheve Hemoragjike Krime - Kongo
Burimi: https://veterineret.com

8

Jonathan Cohen, William G. Powderly, S. Berkley, T. Calandra, N. Clumeck, R. Finch, S. Holland, T. Kiehn, D.
Maki, K. Mcadam, S. Norby, S. Opal, A. Ronald, C. Solberg, J. Verhoef: “Sëmundje Infektive”, Vëllimi II, 2013,
fq. 326
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Simptomat:
Periudha e inkubacionit është e shkurtër nga 2 deri në 9 ditë ndërsa fillimi i etheve dhe i
simptomave jospecifike është i papritur. Shenjat hemoragjike shpesh me humbje të mëdha të
gjakut shfaqen nga 3 deri në 7 ditë pas sëmundjes.
Fillimi i simptomave është i papritur. Ai shoqërohet me:
 Ethe
 Mialgji (dhimbje e muskujve)
 Marramendje
 Dhimbje qafe dhe ngurtësi
 Dhimbje shpine dhe dhimbje koke
 Sytë e lënduar dhe fotofobi (ndjeshmërisë në dritë)
 Nauze dhe të vjella
 Diarre
 Dhimbje barku dhe dhimbje fyti
 Ndryshim i humorit dhe konfuzion
Pas dy deri në katër ditë, shqetësimi mund të zëvendësohet me gjumë, depresion dhe lodhje.
Shenja të tjera klinike përfshijnë:
 Tahikardi (rrahje e shpejtë e zemrës)
 Limfadenopati (nyjeve limfatike të zgjeruar)
 Skuqje të lëkurës petekie (një skuqje e shkaktuar nga gjakderdhje në lëkurë) në sipërfaqet
e brendshme mukozale, si në gojë, fyt dhe në lëkurë
Shkalla e vdekshmërisë9 nga EHKK është rreth 30 % e rasteve të prekura. Vdekja ndodh në
javën e dytë të sëmundjes. Te pacientët të cilët shërohen, përmirësimi në përgjithësi fillon në
ditën e nëntë apo të dhjetë pas fillimit të sëmundjes.

Diagnostifikimi
Për diagnostifikimin e EHKK përdoren disa teste:






9

ELISA
Zbulimi i antigjenit
Neutralizimi i serumit
RT - PCR
Izolimi i virusit nga kultura qelizore
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Trajtimi
Kujdesi i përgjithshëm mbështetës dhe trajtimi i simptomave është mënyra kryesore për
menaxhimin e EHKK në njerëz.
Ribavirin është përdorur për trajtimin e infeksionit EHKK me përfitim të dukshëm. Që të dyja
format, ajo orale dhe intravenoze, duket të jenë efektive.
Parandalimi
Nё regjionet endemike 10, parandalimi varet nё eliminimin e pickimit nga rriqrat e infektuar dhe
kontakti me gjakun ose indet e infektuara. Masat pёr t’iu shmangur pickimit tё rriqrave
pёrfshijnё pёrdorimin e sprejeve antirriqёr, modifikimin ambiental (eliminimin e rriqrave tё
dёmtuar, insekticidet), mosfutja nё habitatet e rriqrave dhe egzaminimi i rregullt i veshjeve e
lёkurёs pёr prezencёn e rriqrave. Veshjet duhet tё jenё tё tilla pёr tё parandaluar ngjitjen e
rriqrave nё to. Rekomandohet pёrdorimi i mёngёve tё gjata dhe i pantallonave tё gjata.
Akaricidet mund tё pёrdoren nё blegtori. Edhe kafshёt e tjera shtёpiake duhet tё kontrollohen pёr
rriqra, sidmos pёrpara therjes ose eksportit. Ёshtё e domosdoshme qё gjatё largimit tё rriqrave
nga kafshёt, ato tё mos hidhen vend e pa vend nё ambientin përreth, por tё grumbullohen nё
vende tё caktuara dhe tё digjen. Duhet tё pёrdoren veshje mbrojtёse si dhe dorashkat kur
ekziston mundёsia e kontaktit tё lёkurёs ose mukozave me kafshёt viremike, sidomos kur
manipulohet me gjakun dhe indet, apo gjatё largimit tё rriqrave dhe daljen e gjakut nga vendi i
largimit tё tyre, pasi ekziston mundёsia qё kafshёt gjatё kёsaj kohe tё jenё viremike. Qumёshti i
papasterizuar nuk duhet tё pihet. Mishi duhet tё pёrpunohet mirё. Virusi i EHKK inaktivohet
gjatё acidifikimit tё mishit mbas therjes. Kujdes strikt duhet tё tregohet kur punohet me pacientё
humanë. Po kёshtu, edhe punonjёsit qё punojnё nё laboratorё me kёtё virus, duhet tё jenё mjaft
tё kujdesshёm dhe tё marrin masa parandaluese dhe mbrojtёse tё fuqishme. Aktualisht, nё shumё
vende tё botёs nuk ka vaksinё nё pёrdorim.

10

Jonathan Cohen, William G. Powderly, S. Berkley, T. Calandra, N. Clumeck, R. Finch, S. Holland, T. Kiehn, D.
Maki, K. Mcadam, S. Norby, S. Opal, A. Ronald, C. Solberg, J. Verhoef: “Sëmundje Infektive”, Vëllimi 1, 2013,
Kap. 183, fq. 1691
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1.7. Ethet hemoragjike me Sindromë Renale
Ethja hemoragjike me sindromё renale ёshtё njё term i pёrgjithshёm i pёrdorur pёr tё treguar njё
grup sёmudjesh klinikisht tё njёjta, tё shkaktuara nga viruset pёrkatёse tё llojit Hantavirus, tё
familjes Bunyaviridae. Ekzistojnё shumё sinonime pёr kёtё sёmundje11: ethja hemoragjike
epidemike, ethja hemoragjike Koreane, nefropatia epidemike etj.

Transmetimi
Hantavirusët transmetohen nga brejtësit. Njerëzit mund të infektohen me këto viruse dhe të
zhvillohet EHSR pas ekspozimit ndaj urinës së aerosolizuar, fecesit apo pështymës së brejtësve
të infektuar, ose pas ekspozimit ndaj pluhurit nga foletë e tyre. Transmetimi mund të ndodhë kur
urina e infektuar apo këto materiale të tjera janë futur direkt në lëkurën e dëmtuar ose mbi
mukozën e syve, hundës ose gojës. Përveç kësaj, individët të cilët punojnë me brejtës të gjallë
mund të jenë të ekspozuar ndaj hantavirusëve me kafshimin e brejtësit nga kafshët e infektuara.
Transmetimi nga një njeri në tjetrin mund të ndodhë por është gjë shumë e rrallë.

Foto 2. Cikli i transmetimit të Etheve Hemoragjike me Sindromë Renale
Burimi: https://microbewiki.kenyon.edu/

11

Dr. sc. Isuf Dedushaj, prof. ordinar; Dr. sc. Ismet Humolli, prof.ass.: “Epidemiologjia speciale e sëmundjeve
ngjitëse”, Prishtinë 2005, fq. 192

19

Simptomat:
EHSR ka një periudhë inkubacioni12 të gjatë dhe të fuqishme por variable që zgjat deri në katër
javë. Sëmundja karakterizohet nga pesë faza:
 Një fazë ethore që zgjat 3 - 7 ditë me ethe, dhimbje muskujsh, dhimbje koke, dhimbje
barku, nauze, të vjella, skuqje të fytyrës, petike dhe hemoragji konjutale
 Një fazë hipotensive që zgjat pak orë deri në tre ditë, ndërkohë që ndodhin: hipotensioni,
shoku, çrregullimi i shikimit, shenja hemoragjike dhe rënia e tensionit të gjakut
 Një fazë oligurike që zgjatë 3 - 7 ditë, gjatë të cilës predominojnë oliguria dhe anauria, ku
shenjat hemoragjike mund të përkeqësohen
 Një fazë diuretike që zgjat nga disa ditë deri në një javë, ku dominon poliuria
 Një fazë konvaleshente e zgjatur që shkon nga disa javë deri në muaj të tërë
Përqindja e vdekshmërisë së EHSR 13 shkon nga 1 - 10 %. Ajo më tepër është e varur nga cilësia
e kujdesit.

Trajtimi
Terapia mbështetëse është shtylla e kujdesit për pacientët me EHSR. Kujdesi përfshin
menaxhimin e kujdesshëm të lëngjeve të pacientit dhe nivelin e elektrolitëve, mbajtjen e
oksigjenit dhe të presionit të gjakut në nivel dhe trajtimin e duhur të çdo infeksioni sekondar.
Dializa mund të jetë e nevojshme për të korrigjuar mbingarkesat e rënda fluide.
Ribavirini intravenoz ka treguar sukses nëse përdoret në fazat e hershme të sëmundjes.

Parandalimi
Kontrolli i brejtësve është strategjia kryesore për parandalimin e infeksionit. Popullata që
qëndrojnë a jetojnë afër brejtësve (pra kur brejtësit shfaqen rëndom pranë bashkësive të njerëzve)
duhet të kontrollohen dhe minjtë duhet të largohen urgjentisht nga shtëpitë. Individët duhet të
shmangin kontaktin me urinën e brejtësve, kontaktin me jashtëqitjen, pështymën dhe materiale të
tjera që vijnë nga ta.

12

http://www.who.int

13

Gerard J. Tortoa, Berdell R. Funke, Christine L. Case: “Microbiology”. Kap. 268, fq. 1419
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Kapitulli II - Masat parandaluese
2.1. Masat standarde
Përdorimi i masave standarde14 është i rekomanduar për të gjithë pacientët, në një mjedis të
kujdesit shëndetësor. Kjo përfshin një nivel minimal të masave standarde për përdorim me të
gjithë pacientët, pavarësisht nga niveli i infeksionit të tyre, praktikat rutinore për larjen e duarve,
trajtimin e sigurt dhe të depozitimit të gjilpërave të përdorura dhe shiringave. Ajo gjithashtu
përfshin masat e izolimit të nevojshëm për EH. Kjo kërkon një burim me ujë të pastër, larjen e
duarve rutinë para dhe pas çdo kontakti me një person që ka temperaturë, si dhe trajtimin e sigurt
dhe asgjësimin e instrumenteve e pajisjeve të mprehta. Larja e duarve me sapun dhe ujë eliminon
mikroorganizmat nga lëkura dhe duart. Kjo siguron një mbrojtje kundër transmetimit EH dhe
sëmundjeve të tjera. Gjilpërat dhe shiringat e përdorura me pacientët EH kërkojnë kujdes të
veçantë. Stafi i pastrimit duhet të vishen me dy palë doreza kur mbajnë gjilpërat dhe shiringat e
përdorura me çdo pacient me EH apo person të dyshuar me EH.

2.2. Identifikimi i rasteve të dyshuara
Në një situatë të shpërthimit të sëmundjes, ndodh që disa raste të ndodhin në të njëjtën kohë.
Këto raste mund të grupohen së bashku dhe mund të ketë transmetim nga personi në person.
Një diagnozë fillestare e EH mund të bëhet në bazë të shenjave dhe simptomave specifike të EH.
Dyshimi për EH gjatë një situate jo të shpërthimit në një rast të vetëm është më e vështirë.
Simptomat e hershme të EH përfshijnë temperaturë të lartë dhe dhimbje koke. Këto janë
gjithashtu simptoma për shumë infeksione në institucione shëndetësore. Punëtori shëndetësor
ndoshta nuk do të dyshojë për EH derisa të shfaqen shenjat më të rënda dhe pacienti nuk i
përgjigjet trajtimit të rekomanduar për sëmundje të tjera. Megjithatë, punonjësit e shëndetësisë
duhet të jenë të vetëdijshëm për mundësinë e EH edhe kur kemi një situatë të mosshpërthimit.
Sapo të dyshohet për EH, masa e izolimit duhet të fillojë menjëherë, pasi kjo gjë do të ndihmojë
në uljen e numrit të njerëzve të ekspozuar ndaj EH.

2.3. Izolimi
Izolimi i pacientit me EH ka të bëjë me kufizimin e hyrjes së pacientit në objektin e stafit
shëndetësor të trajnuar për të përdorur masat e izolimit për EH. Po ashtu, edhe krijimin e një
barriere mes pacientit EH dhe pacientëve të painfektuar, stafit tjetër shëndetësor dhe vizitorëve.

Foto 3. Shembull i zonës së izoluar te pacientët me EH
Burimi: https://microbewiki.kenyon.edu/
14

Robert B. Wallaca, Neal Kohatsu: “Shëndet publik & Mjekësi parandaluese”, Kap.16, fq. 653
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2.4. Veshjet mbrojtëse
Kur në një institucion shëndetësor dyshohet një rast me EH, atëhere në zonën e izolimit duhen
përdorur këto veshje mbrojëse:
 Një kostum pastrimi apo shtresa e brendshme e veshjeve (një këmishë të
vjetër dhe pantallona të sjella nga shtëpia)
 Një palë dorashka të holla
 Ҫizme gome (vetëm nëse dyshemeja është e ndotur)
 Një fustan kirurgjikal apo shtresa e jashtme e veshjeve
 Një platformë plastike e veshur mbi dy shtresat e rrobave
 Një palë e dytë e dorezave të holla apo të trasha që ofron një masë të shtuar të
sigurisë gjatë kujdesit ndaj pacientit
 Maskë kirurgjikale
 Mbulimi i kokës
 Syze të qarta.

2.5. Dezinfektimi i pajisjeve
Dezinfektimi 15 vret pothuajse të gjitha bakteriet, kërpudhat dhe virusët. Kjo metodë zvogëlon
numrin e mikroorganizmave, në mënyrë që pajisjet dhe sipërfaqet të bëhen më të sigurta për
përdorim. Kur EH dyshohen se janë të pranishme edhe në institucionin shëndetësor, atëhere i
gjithë stafi mjekësor, infermierët, laboratorantët dhe stafi i pastrimit duhet të dezinfektojnë:
 Duart dhe lëkurën pas kontaktit me një pacient me EH ose lëngjeve infektive të trupit
 Termometrat, statoskopi dhe instrumentet e tjera mjekësore, pas përdorimit me çdo
pacient me EH
 Derdhjet e lëngjeve infektive të trupit mbi mure dhe dysheme
 Veshjet mbrojtëse dhe shtratin e pacientit
 Gjilpërat e përdorura dhe shiringat

2.6. Deponimi i mbeturinave
Kontakti i drejtëpërdrejtë dhe i pambrojtur gjatë hedhjes së mbeturinave infektive mund të
rezultojë në transmetimin aksidental të EH. Për këtë arsye, të gjitha mbeturinat e kontaminuara të
prodhuara në kujdesin e pacientit me EH duhet të shkatërrohen në mënyrë të sigurtë. Të gjitha
sendet njëpërdorimëshe duhet të shkatërrohen në mënyrë që në asnjë mënyrë të mos përdoren
përsëri. Djegia duhet të kryhet të paktën çdo ditë. Mbeturinat e lëngshme, duke përfshirë edhe
jashtëqitjen e pacientit, mund të hidhen në një nevojtore të izoluar apo në një tualet të caktuar për
raste me EH. Djegia është gjithmonë më e mira mundësi e rekomandueshme për çdo material të
djegshëm.
15

John Noble: “Traktati i mjekësisë së kujdesit parësor”, pj. XVI, fq. 1414
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Kapitulli III: Kujdesi infermieror te pacientët me Ethe hemoragjike
3.1. Vlerësimi fillestar
Infermieri luan rol të rëndësishëm në vlerësimin e gjendjes së pacientit. Fillimisht merret një
anamnezë nga pacienti apo nga ndonjë familjar i pacientit, e cila përfshin:
 Historinë e plotë të udhëtimit
 Çdo kontakt të mundshëm me këpushat, gjakun e freskët të kafshëve, me urinën ose
gjakun e brejtësve, mushkonjat apo insektet e tjera
 Pjesëmarrja eventuale në ceremoni funerale
 Kampimin gjatë kohëve të fundit, sidomos në vendet endemike
Pastaj infermieri e pyet pacientin se kur kanë filluar t’i shfaqen simptomat e para si: temperatura,
ethet, gjakderdhja (nëpërmjet së cilës njihen këto sëmundje) si p.sh. hemoragji nga gingivat dhe
hunda, dhimbja e kokës e cila mund të jetë torturuese etj.
Pacientët me Ethe hemoragjike ndiejnë dobësi të përgjithshme dhe lodhje.
Gjithashtu pacienti pyetet nëse ka përjetuar këto simptoma:
 Dhimbje të muskujve
 Nauze
 Të vjella
 Diarre
Infermieri bën inspektimin e lëkurës për prezencën e petkieve në mukozë dhe lëkurë, njollave të
gjakut dhe skuqjeve.

3.2. Vlerësimi fizik / Manifestimi klinik
 Manifestimet kardiovaskulare zakonisht janë të lidhura me aritmi, bradikardi, presion
të ulët të gjakut, gjakderdhje nga gingivat, gjakderdhje nga stomaku, paqëndrueshmëri
vaskulare që mund të avancojë deri në gjendje shoku
 Manifestimet gastrointestinale janë të lidhura me gjakderdhje nga trakti
gastrointestinal, nauze, të vjella, diarre, anoreksi si dhe dhimbje barku dhe ngërçet
 Manifestimet e lëkurës te pacientët me ethe hemoragjike paraqiten me skuqje të
përgjithshme të lëkurës, petike (të shkaktuara nga gjakderdhjet në lëkurë) në sipërfaqet e
brendshme mukozale si në gojë, në fyt si dhe nën lëkurë, zakonisht në ballë dhe gjymtyrë.
Gjithashtu kemi edhe njolla të vogla të gjakut në lëkurë
 Manifestimet nervore. Sistemi nervor zakonisht nuk preket por mund të shfaqen disa
simptoma që janë të lidhura me konfuzion, konvulzione, marramendje dhe ndryshime të
humorit
 Manifestimet respiratore edema pulmonare e cila është një risk i vërtetë, dhimbje fyti,
hemoragji nga hunda dhe gingivat
 Manifestimet e tjera: temperaturë e vazhdueshme, ethe, dhimbje koke, dhimbje e
muskujve dhe dobësi e përgjithshme.
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3.3. Diagnoza infermierore











Rreziku për gjakderdhje - lidhur me mundësinë e mosfunksionimit të mëlçisë
Deficiencë e volumit të lëngut - lidhur me rrjedhje vaskulare
Dhimbja - lidhur me dhimbjen abdominale dhe dhimbje të kokës
Rreziku për infektimin e indeve - lidhur me dështimin e indit të gjakut
Rreziku për shok - lidhur me disfuksionimin e qarkullimit të gjakut
Nauze dhe të vjella - lidhur me problemet gastrointenstinale
Diarre
Trombocitopeni - lidhur me funksionin e dëmtuar të trombociteve
Edema pulmunare - si pasojë e shokut hipovolemik
Petkie - lidhur me dëmtimin e enëve të gjakut

3.4. Planifikimi infermieror
 Të mos ketë shenja të gjakderdhjes
 Përcjellja e vazhdueshme e parametrave laboratorikë
 Të kontrollohet raporti i dhimbjeve
 Të ndiqet regjimi farmakologjik i përcaktuar
 Demostrimi i funksionit adekuat të indeve
 Të mos ketë temperaturë
 Të mos ketë shenja infeksioni
 Të shfaqë stabilitet hemodinamik
 Lehtësimi i simptomave fizike
 Monitorimi i shenjave vitale
 Menaxhimi i kujdesshëm i lëngjeve trupore të pacientit
 Trajtimi i duhur i çdo infeksioni sekondar
 Të kontrollohen aritimitë dhe konvulzionet
 T’i shpjegohet pacientit dhe familjarëve procedura e trajtimit
 Të shmanget lëvizja e pacientit pasi shkakton trauma te pacienti dhe ekspozon shumë
njerëz ndaj infektimit sekondar
 Zëvendësimi i shpejtë intravenoz i lëngjeve
 Edukimi shëndetësor
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3.5. Vlerësimi i arritjeve
 Mungesa e shenjave të gjakderdhjes
 Volumi i lëngut mbahet në nivel funksional
 Dhimbja e raportuar kontrollohet
 Regjimi i ndjekur farmakologjik
 Shfaqet stabiliteti hemodinamik
 Temperatura mbahet nën kontroll
 Pa shenja infeksioni
 Infeksionet sekondare të trajtuara
 Pacienti është i informuar për sëmundjen
 Tensioni arterial është në nivelin e duhur
 Jashtëqitja është e rregullt
 Lodhja dhe dobësia eleminohet
 Pulsi në vlerat normale
 Petiket eleminohen ose janë minimale në lëkurë
 Temperatura e dhomës adekuate
 Dhoma e mirëmbajtur higjenike
 Të vjellat eleminohen pothuajse plotësisht
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Kapitulli IV: Statistikat e përhapjes së Etheve Hemoragjike në Kosovë për
vitet 2013 - 2016
Ethet Hemoragjike në Kosovë
Në Kosovë janë të njohura dhe të përhapura dy lloje të Etheve Hemoragjike: Ethet Hemoragjike
Krime - Kongo dhe Ethet Hemoragjike me Sindromë Renale.
Në vazhdim do të paraqesim të dhënat statistikore për dy llojet e sëmundjeve gjatë viteve 2013 2016, numrin e përgjithshëm të rasteve dhe përhapjen e tyre nëpër komuna.
Grafiku 1: Variantet e Etheve Hemoragjike në Kosovë

Ethet Hemoragjike

41.66%
EHKK
58.34%

EHSR
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Tab.5: Numri i rasteve me Ethe hemoragjike Krime - Kongo sipas komunave për vitin
2013

Komuna

Viti
2013

Malishevë

Rahovec

Gjakovë

Suharekë

Klinë

Gjithsej

Nr. %

Nr. %

Nr. %

Nr. %

Nr. %

Nr. %

14

63.63% 3

13.63% 1

4.54% 2

9.09% 2

9.09% 22

100%

Nga kjo tabelë kuptojmë se për vitin 2013 vendi më i prekur nga Ethet Hemoragjike Krime Kongo në Kosovë është Malisheva.

Tab. 6: Numri i rasteve me Ethe hemoragjike me Sindromë Renale në Kosovë për vitin
2013

Komuna
Drenas

Ferizaj
Viti 2013

Deçan

Gjithsej

Nr.

%

Nr.

%

Nr.

%

Nr.

%

1

25%

1

25%

2

50%

4

100%

Sipas kësaj tabele, nga të dhënat e marra nga IKSHPK, gjatë vitit 2013 kemi pasur gjithsej 4
raste me EHSR.
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Tab.7: Numri i rasteve me Ethe hemoragjike Krime - Kongo sipas komunave për vitin
2014
Komuna
Malishevë

Klinë

Gjithsej

Viti 2014
Nr.

%

Nr.

%

Nr.

%

4

80 %

1

20 %

5

100 %

Sipas kësaj tabele, edhe për vitin 2014 Malisheva ka qenë vendi më i prekur në Kosovë me Ethe
Hemoragjike Krime - Kongo, edhe pse me një numër më të ulët se në vitin 2013.

Tab. 8: Numri i rasteve me Ethe hemoragjike me Sindromë Renale sipas komunave për
vitin 2014
Komuna
Deçan

Dragash

Ferizaj

Gjilan

Istog

Prizren

Podujevë

Gjith

Nr. %

Nr. %

Nr. %

Nr. %

Nr. %

Nr. %

Nr.

Viti
2014 Nr. %
6

42.85% 1

7.14% 1

7.14% 1

7.14% 2

14.28% 2

14.28% 1

Sipas kësaj tabele, komuna më e prekur me Ethe hemoragjike me Sindromë Renale në Kosovë
për vitin 2014 është Deçani, pas Deçanit rradhitet Prizreni dhe Istogu. Sipas statistikave, vërehet
një rritje e numrit të rasteve me EHSR.
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7.14% 14

Tab. 9: Numri i rasteve me ethe hemoragjike me Sindromë Renale në Kosovë për vitin
2015
Komuna
Gjilan
Viti 2015

Deçan

Gjithsej

Nr.

%

Nr.

%

Nr.

%

1

50 %

1

50 %

2

100 %

Sipas kësaj tabele, në vitin 2015 kemi pasur vetëm 2 raste me EHSR në Kosovë. Ky është një
numër dukshëm më i ulët se në vitet e tjera.

Tab. 10: Numri i rasteve me Ethe hemoragjike Krime - Kongo në Kosovë për vitin 2015

Komuna
Drenas
Viti 2015

Gjithsej

Nr.

%

Nr.

%

1

100 %

1

100 %

Në vitin 2015 kemi një rënie të dukshme të rasteve me Ethe Hemoragjike Krime - Kongo në
Kosovë. Sikurse vërehet edhe nga statistikat, gjatë këtij viti kemi vetëm një rast me EHKK.
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5. Konkluzione
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Numri i rasteve me Ethe Hemoragjike gjatë
katër viteve të fundit në Kosovë
Grafiku 2: Numri i rasteve me ethe hemoragjike në Kosovë gjatë viteve 2013 - 2016

Nga raportet vjetore të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike në Kosovë shohim se gjatë
katër viteve të fundit kemi pasur në përgjithësi 48 raste me Ethe hemoragjike. Nga këto 48 raste,
28 (58.34 %) kanë qenë me Ethe hemoragjike Krime - Kongo dhe 20 të tjera (41.66 %) me Ethe
hemoragjike me Sindromë Renale. Viti më shqetësues për EHKK ka qenë viti 2013 ku kemi
pasur 22 raste me EHKK, nga këto 8 të vdekur, 6 nga komuna e Malishevës, 1 nga Klina dhe 1
nga komuna e Gjakovës (fshati Kralan). Kjo gjendje është paraqitur edhe në media si një gjendje
alarmante. Ndërsa për EHSR, viti 2014 ka pasur numrin më të lartë të rasteve, pra 14 (73.68 %)
të tilla. Në vitin 2014 kemi pasur një rënie të rasteve me EHKK, konkretisht kemi 5 (26.32 %)
raste. Në vitin 2015 kemi vetëm një rast me EHKK dhe 2 raste me EHSR. Ndërsa viti 2016 ishte
një vit i suksesshëm për sa i përket rasteve me ethe hemoragjike. Sipas statistikave të marra nga
IKSHPK, në vitin 2016 nuk kemi pasur asnjë rast me Ethe hemoragjike. Ky ka qenë synimi i
Ministrisë së Shëndetësisë dhe IKSHPK-së, që deri në vitin 2017 të arrihet të bëhet zhdukja e
kësaj sëmundje.
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Grafiku 3: Numri i rasteve me Ethe hemoragjike Krime - Kongo dhe Ethe hemoragjike me
Sindromë Renale gjatë viteve 2013 - 2016
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Grafiku 4: Shpërndarja e etheve hemoragjike në komunat e Kosovës gjatë viteve 2013 2016.
Në këtë grafik shihet se komunat më të prekura janë: Malisheva, Klina dhe Deçani.
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6. Rekomandime
Hapat që duhet të ndërmerren për parandalimin e Etheve Hemoragjike:
 Edukimi i popullatës rreth mënyrës së përhapjes së këpushave dhe metodat e mbrojtjes
personale
 Raportimi i menjëhershëm i rasteve të zbuluara te autoritetet shëndetësore
 Hospitalizimi i të gjithë të sëmurëve në institucione të specializuara shëndetësore
 Dezinfektimi dhe dezinsektimi permanent sipas preferencës së institucioneve të shëndetit
publik
 Kontrollimi i ambienteve të banueshme për brejtës dhe mbikqyrja e tyre
 Likuidimi i vatrave natyrore të infeksionit
 Në rast epidemie preferohet formimi i Komitetit të Krizës dhe Shtabi Operativ në nivel
shteti
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7. Diskutim
Një hulumtim i realizuar në Republikën e Shqipërisë gjatë viteve 2013 - 2015, tregon se gjatë
kësaj periudhe kanë qenë gjithsej 39 raste me Ethe hemoragjike.
Nga këto, me EHKK kanë qenë 27 raste (69,23 %), ndërsa me EHSR 12 raste (30,77 %).
Me EHKK, më të prekura kanë qenë femrat, konkretisht me 15 raste (55.6 %), ndërsa meshkujt
me raste 12 (44,4 %).
Për ndryshim nga EHKK ku femrat ishin më të prekura, te EHSR të gjitha rastet (plot 12 të tilla)
kanë qenë meshkuj16.
Në përgjithësi, gjinia më e atakuar kanë qenë meshkujt, me 24 raste (61,54 %) ndërsa femrat me
15 raste (38,46 %).
Numri më i madh i rasteve me EHKK ka rezultuar në veri të Shqipërisë. Hasi dhe Kukësi janë
komunat më të prekurat. Kjo për arsye se janë në kufi me Kosovën, dhe këto zona kanë një
mjedis të përshtatshëm për shpërndarjen e rriqrave për shkak të strukturës gjeografike dhe
mënyrës së jetesës.
Në statistikat tona të mara nga IKSHPK, gjatë periudhës kohore të viteve 2013 - 2016, kemi
pasur 48 raste me EH.
Nga këto 48 raste, 28 (58.34 %) kanë qenë me EHKK, ndërsa 20 raste (41.66 %) me EHSR.
Viti më i prekur për sa i përket EHKK ka qenë viti 2013, ndërsa komuna më e prekur ka qenë
komuna e Malishevës.
Sa i përket EHSR, viti me më së shumti raste ka qenë viti 2014, ndërsa zona më e prekur ka qenë
ajo e Deçanit.
Duke krahasuar të dhënat nga ky hulumtim me punimin tone, vërejmë se në Kosovë kemi një
numër më të madh të etheve hemoragjike se sa në Shqipëri. Konkretisht, ky numër është për 10
% më i lartë në Kosovë. Kjo ka të bëjë me numrin e banorëve pasi në zonat e prekura me EH në
Kosovë jetojnë një numër më i madh i banorëve se sa në zonat e prekura në Shqipëri ku jetojnë
një numër shumë më i vogël banorësh.

16

www.cyberleninka.ru
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7. Përfundim
Problemi mjedisor me të cilin është ballafaquar Kosova prej vitesh , me pickimin e rriqrave dhe
ethet hemoragjike , sipas profesionistëve shëndetësor , është bërë një problem kronik.
Në bazë të planit nacional nga Këshilli Kombëtar për luftimin e EHKK është përfaqësuar zona e
Malishevës si zonë endemike dhe më e prekura , ku ka pasur viktima edhe në njerëz .
Minstria e Shëndetësisë bashkë me Qeverin e Kosovës dhe institucionet relevante , kanë ngritur
një komitet ndërministror , i cili ka shërbyer për parandalimin e etheve hemoragjike .
Si masë parandaluese është përdorur spërkatja e kafshëve , sidomos në sezonin e pranverës ku
dihet se në këtë periudhë bëhet edhe shumimi i rriqrave dhe kafshët janë vatra më e favorshme.
Një faktor tjetër që ka ndikuar në zvogëlimin e rasteve me ethe hemoragjike ka qenë puna e mirë
e punëtorëve shëndetësor në trajtimin e rasteve me thumbim të rriqrave.
Vetdijësimi i popullatës , ku gjithashtu mbahen ligjërata për nxënës se si të mbrohen nga rriqrat
konsiderohet si mjet shumë i rëndësishëm në zvogëlimin e rasteve me ethe hemoragjike.
Si rezultat në tri vitet e fundit nuk ka pasur vdekje të personave me EHKK.
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9. a) Rezyme
Hyrje
Kosova është një zonë mjaft endemike për sa i përket etheve hemoragjike. Me rëndësi aktuale
për Kosovën janë:
a) Ethja Hemoragjike Krime - Kongo
b) Ethja Hemoragjike me Sindromë Renale
EHKK paraqet rrezik të lartë në Kosovë, aq më tepër për faktin se në rajonet e prekura nga kjo
sëmundje jetojnë më shumë se gjysma e popullsisë së Kosovës, dhe kjo e bën këtë problematikë
edhe më serioze.
Zonat më të prekura janë: Drenasi, Prizreni, Suhareka, Malisheva.
Gjatë shtrirjes së EHSR në shtetet e Evropës dhe veçanërisht të Ballkanit, nuk mbeti pa u prekur
edhe Kosova. Numri më i lartë i sëmundshmërisë është regjistruar gjatë vitit 1995 me 20 të
sëmurë. Për shkak të natyrës së sëmundjes rastet e vdekjes janë shumë të rralla.
Qëllimi i punimit
Qëllimi i punimit të kësaj teme është zgjerimi i njohurive për EH, duke përfshirë këtu shkaktarin
e sëmundjes, mënyrën e transmetimit, diagnostifikimin, trajtimin dhe parandalimin. Gjithashtu
kemi paraqitur numrin e rasteve me EH në Kosovë për një periudhë të caktuar kohore.
Metodologjia
Për realizimin e këtij punimi është përdorur metoda e rishikimit të literaturës. Gjithashtu kemi
paraqitur edhe të dhëna statistikore nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik të Kosovës.
Konkluzionet
Nga statistikat e marra nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik të Kosovës vërehen rezultate të
mira.
Gjatë periudhës kohore të viteve 2013 - 2016, fillimisht paraqitet një numër shumë i lartë i
rasteve me ethe hemoragjike. Në vitin 2013 disa kanë rezultuar me fatalitet vdekjeje, por është
arritur që ky numër në vitin 2016 të bjerë plotësisht, një fakt ky që tregon se institucionet
relevante kanë punuar seriozisht në këtë drejtim, sidomos në vetëdijësimin e popullatës.

Fjalë kyçe: Kosovë, hemoragji, temperaturë, parandalim, transmetim, kujdes.
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9. b) Summary
Introduction
Kosovo is quite endemic area in terms of hemorrhagic fever. Recent important for Kosovo are:
a) Crimean - Congo Hemorrhagic Fever
b) Hemorrhagic Fever with Renal Syndrom.
CCFF high risk in Kosovo that in regions affected by the disease live more than half of Kosovo's
population, and this makes this problem even more serious.
The affected areas are: Drenasi, Prizren, Suva Reka, Malisheva.
When laying HFSR in European countries and especially in the Balkans, it had also affected
Kosova. Number higher morbidity was registered in 1995 with 20 patients. Because of the nature
of disease and death cases are very rare.
The purpose of project
The purpose of this diploma thesis is expanding of knowledge for hemohrragic fever, including
the cause of disease, transmition manners, diagnostification, tratment and prevention.
There are also introduced case numbers with HF in Kosova during a certain perid of the time.
Methodology
The method of reviewing of literature is used for execution of this project.
There are also introduced some statistical data from National Institute of Public Health of
Kosova.
Conclusions
The statistics obtained from National Institute of Public Health of Kosova showed the following
results:
During the years 2013 - 2016, from the very high number of cases infected with HF in the year
2013, some of them resulted with fatality, it is menaged that this number of cases in the year
2016 decreased completely.
Key words: Kosovo, hemorragy, temperature, prevention, transmition, care.
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