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Abstrakti
Realizimi i punimit është bërë me qëllim të zgjerimit të njohurive të infermierëve për sëmundjet
infektive.
Për faktin që sëmundjet infektive janë mjaft evidente në komunën tonë dhe kanë një incidencë
dhe prevalencë mjaft të lartë, është shumë i rëndësishëm senzibilizimi i popullatës mbi
sëmundjet infektive dhe masat parandaluese të tyre, në mënyrë që sado pak të jenë në dijeni dhe
të kenë informata lidhur me këto sëmundje. Në këtë punim sqarohen dhe analizohen me
përpikmëri sëmundjet ngjitëse dhe karakteristikat epidemiologjike të tyre. Punimi përfshinë
informacione rreth sëmundjeve ngjitëse, përshkrime, rrugët e përhapjes, periudha e inkubacionit,
simptomat, masat parandaluese. Gjithashtu janë paraqitur të dhëna dhe statistika për periudhën
Janar-Dhjetor të vitit 2016, në spitalin rajonal”Isa Grezda” reparti i infektivës si dhe të dhëna
nga Instutiti i Shëndetit Publik në Gjakovë .
Punimi është bërë në Universitetin e Gjakovës, Fakulteti i Mjekësië, Programi Infermieri si dhe
në bashkëpunim me Spitalin rajonal,”Isa Grezda” në Gjakovë.
Përmes këtij punimi kemi arritur të hulumtojmë, shpeshtësinë e përhapjes se sëmundjeve
ngjitëse në komunën e Gjakovës për një periudhë kohore të caktuar.

Hyrja
Që nga lashtësia, sëmundjet ngjitëse kanë zënë vend të rëndësishëm në patologjinë e njeriut dhe

njëkohësisht kanë qenë ndër shkaktarët më të shpeshtë të vdekjeve.
Me njohjen e shkaktarëve të sëmundjeve u hap rruga për një luftë më efikase kundër këtyre
sëmundjeve.
Por, vetëm kjo nuk ishte e mjaftueshme për shkak të natyrës komplekse të sëmundjeve ngjitëse
në njërën anë dhe organizmit të njeriut në anën tjetër. E gjithë kjo situatë parapriu në zhvillimin e
epidemiologjisë si një ndër lamitë më me interes si në praktikën klinike ashtu edhe në atë të
shëndetit publik.
Kosova sot njihet me praninë e caktuar të sëmundjeve ngjitëse, duke mos lënë anash edhe ato me
shkallë të lartë të rrezikut. Fatkeqësisht të pranishme janë edhe ethet hemorragjike virale (Krime
Kongo dhe me Sindrom Veshkor ),tularemia dhe brucelloza, hepatiti B dhe C që po bëjnë
ekspansion të vërtetë.
Faktorët mikrobiale kyq të përfshirë në vendosjen dhe përhapjen e infeksionit mikrobial mund të
identifikohen duke analizuar me kujdes ndërveprimin e mikroorganizmit me bartësin e tij.
Teknikat molekulare kanë ndihmuar në mënyrë të ndjeshme në kuptimin tonë të sotshëm te
patogjeneza mikrobiale. Depërtimi në marrëdhënien intime ndërmjet bartësit dhe patogjenit do
të na ndihmojë të gjejmë përgjigjen ndaj pyetjeve shumë të rëndësishme se si mund të
eliminojmë shkakun e sëmundjes dhe si mund të pakësojmë efektet e tij të dëmshme në trupin e
njeriut.
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Qëllimi dhe objektivat
Qëllimi i punimit të kësaj teme qëndron në zgjerimin e njohurive sa i përket sëmundjeve
ngjitëse :





Sëmundjet ngjitëse
Epidemiologjia e tyre
Trajtimi dhe vaksinat e përdorshme
Masat parandaluese

Gjithashtu qëllimi është se në bazë të statistikave të marrura, të bëjmë krahasime, mes
komunave, shtetit tonë dhe disa shteteve tjera në Ballkan, Europë dhe më gjërë lidhur me
sëmundshmërinë dhe vdekshmërinë nga këto sëmundje.

Metodologjia
Në realizimin e këtij punimi është përdorur metoda e rishikimit të literatures dhe grumbullimit të
të dhënave, krahas tyre janë paraqitur të dhënat mbi numrin e pacientëve të shtrirë në repartin e
Infektivës dhe numrin e të sëmurëve që janë vizituar në qendrat mjekësore.Gjithashtu janë marrë
të dhëna dhe statistika, të numrit të përgjithshëm të prekur nga sëmundjet ngjitëse, jo vetëm për
komunën e Gjakovës por edhe për 8 komuna të tjera të Kosovës për vitin 2016.
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Kapitulli I : Ndotja
1.Infeksionet endogjene dhe flora mikrobiale normale e bartësit njerëzor
Në zonat e zhvilluara të botës shumica e infeksioneve shkaktohen nga patogjenë që i përkasin
mikroflorës normale të bartësit (të ashtuquajturat infeksione endogjene), ndërsa ato të shkaktuara
nga mikroorganizmat egzogjene (e jashtëm), janë ulur dukshëm gjatë shekullit të kaluar.
Përkundrazi, infeksionet egzogjene vazhdojnë të egzistojnë në zonat e varfëra.
Fetusi in utero është normalisht steril por menjëherë pas lindjes ai fillon të ndërtoj mikroflorën e
tij vendëse, e cila do ta tejkalojë me shpejtësi përmbajtjen e qelizave të tij; një adult normal
mbart , afërsisht 10 bakterie për qdo qelizë eukaryote. Krahas bakterieve, ne mund të sigurojmë
mikpritje për 150 specie virale, kërpudha, protozoare dhe krimba. Flora normale gjendet në
shumë pjesë të trupit.
Të ekspozuara ndaj mjedisit të jashtëm – goja, hunda dhe orofaringsi, pjesa anterior (e përparme)
e uretres, vagina dhe zona të tjera me lagështi të lëkurës. Popullata mikrobiale e njeriut është
veçanërisht e dendur në zorrën e trashë. Popullata mikrobiale e traktit gastrointestinal duket të
jetë e qëndrueshme, e përbërë nga 99% specie anaerobe të detyruara.
Mikroorganizmat janë përgjegjëse për disa nga sëmundjet më vdekjeprurëse të njerëzimit si
kolera dhe antraksi. Gjithashtu janë përgjegjëse për prodhimin e helmeve më të fuqishme si
toksina e botulizmit dhe tetanozit, ato formojnë bazën e shumë proceseve industriale, janë
përgjegjëse për shkatërrimin dhe riciklimin e materieve organike në natyrë, si dhe sintetizojnë
komponime organike duke u nisur nga ato inorganike.

Foto 1. Katër klasat kryesore të mikroorganizmave janë :


Virusët,
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Bakteret,



Mykrat,



Parazitët.
Ndërmjet mijëra speciesh, virusësh, bakteresh, mykrash dhe parazitësh, vetëm një pjesë e
vogël e tyre përfshihen në sëmundje dhe këto quhen mikrobe patogjene.

1.1 Mikroorganizmat pushtues dhe jo pushtues
Shumë mikroorganizma perfshirë ato të florës natyrore, mbeten në sipërfaqen epiteliale pa
pushtuar indet që gjenden nën të. Ky tip kolonizimi është zakonisht i padëmshëm edhe pse në
disa raste shkakton dëmtime ndaj qelizave në largësi përmes prodhimit të toksinave ose
shkakton një përgjigje inflamatore alergjike lokale. Mikroorganizmat jo depërtues janë
Streptococus pyogens, Corynebacterium diphtheria, që shkakton faringitin, Mycoplazma
pneumoniae, që shkakton pneumoninë atipike, dhe Trichomonas vaginalis, shkaktar i vaginitisit.
Mikroorganizma tjerë mund të depërtojnë në inde më të thellë vetëm pas një dëmtimi fizik apo
kimik të barrierës epiteliale. Staphilococus aurens, një mikrob i padëmshëm kur ndodhet mbi
lëkurë, mund të shndërrohet në një patogjen të rrezikshem prodhues toksinash nëse depërton në
trup. Bakteret pushtuese kanë zhvilluar aftësinë të futen në qelizat bartëse, të cilat nuk kanë
natyrë fagocitotike.

1.2 Patogjenet enteroinvazive dhe hyrja në membranën qelizore
Diareja akute mund të shkaktojë kuadrin klinik të dizenterisë dhe të diaresë hemorragjike. Ajo
ndodh kur patogjeni pushton mukozën e zorrës dhe shkakton dëmtime strukturore të zorrës.
Mbrojtja imunologjike e zorrës realizohet nga indet limfoide, të lidhura me zorrën, të cilat janë
të ndara nga hapësira e zorrës nga një epitel i specializuar, i lidhur me folikulat.Në epitelin e
lidhur me folikulat, qelizat membranore (qelizat M) luajnë një rol kryesor, sepse janë të
specializuara në transportin e antigjeneve. Bakteret enteroinvazive, si: Sallmonella, Shigella dhe
Yersinia spp., duket se arrijnë të bëjnë dallimin ndërmjet grupeve të ndryshme të qelizave.
Escheria coli ngjitet me zorrën, nuk futet Brenda, kështu që nuk është pushtuese.Vibrio cholera
kapet dhe transportohet nga qelizat M, por jo në nivel klinik.
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1.3 Parandalimi
Parandalimi është një arritje e madhe në lëmin e sëmundjeve infektive. Ndikimi më i madh në
uljen e vdekshmërise së parakohshme, ka ardhur nëpërmjet përmirësimit të standardeve të
jetesës dhe efektit që ka pasur ky përmirësim mbi infeksionet. Gjithsesi, shfaqjet e infeksioneve
si:HIV e Ebola, si dhe rishfaqjet e infeksioneve, si tuberkulozi janë nje kujtesë e padiskutueshme
e faktit që infeksione të reja zhvillohen dhe të vjetrat rikthehen nëse ndërhyrja e institucioneve të
shëndetit publik dështon.
Kontrolli i sëmundjeve infektive sfidohet nga zhvillimi i rezistencës bakteriale, virusale dhe
parizitare, sikurse ndodh me malarien në trajtimin profilaktik dhe atë kurativ.
Në disa vende gjysma e agjentëve etiologjikë të formave më të zakonshme bakteriale të
meningjitit dhe të pneumonisë tani janë rezistente ndaj penicilinës.
Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH), çdo vit, në botë vdesin rreth 2 milionë
fëmijë si pasojë e diaresë. Nga sëmundjet ngjitëse në Kosovë gjatë vitit 2016, sipas Entit të
Stistikave janë shënuar 64 raste të vdekjeve. Poashtu brenda një viti sipas të dhënave aktuale
infektohen me sëmundje ngjitëse rreth 100 mijë persona. Sipas zyrtarëve shëndetësorë numri i të
prekurve nga sëmundjet ngjitëse, është rreth 6 mijë raste për 100 mijë banorë (shifra të marrura
nga IKSHP në Kosovë). Sipas të dhënave nga ky institut thuhet se numri i vdekjeve si dhe të
prekurve me sëmundje ngjitëse, nuk ështe real, pasi shumë nga ato nuk raportohen.
Në Shqipëri gjatë muajve, Korrik, Gusht, Shtator, raportohen mbi 2 mijë raste me gastroenterit
në javë. Sëmundjet infektive në Shqipëri rënditen përkrah Afrikës dhe Ukrainës sa i përket
klasifikimit të bërë për përhapjen e këtyre sëmundjeve në botë. Çdo vit, Shqipëria raporton
probleme të diarresë e cila fillesën e ka te mungesa e higjienës personale, por dhe mjedisit
përreth.
Megjithëse janë bërë përparime të mëdha, prania e ndjeshme e vdekshmerisë dhe e
sëmundshmërisë, për shkak të sëmundjeve infektive, mbetet problem global. Më se 14 milionë
vdekje që ndodhën në vitin 2000 ishin pothuajse të shmangshme, nëse perdoreshin ndërhyrje
shëndetësore, ekonomike ose trajtime të sëmundjeve infektive, të cilat egzistojnë prej shumë
vitesh. Gjysma e vdekjeve të parakohshme ndodhin si pasojë e infektimit me pneumoni,
tuberkuloz, sëmundje diareike, malarie, fruth dhe HIV/SIDA, duke vrarë përgjithësisht, fëmijë
dhe të rinjë.
Natasha Croëcroft dhe Veronique Gibbons
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NDËRHYRJET ME KOSTO TE ULËT PËR
PARANDALIMIN E NGARKESËS INFEKTIVE BOTËRORE
Ndërhyrje
Menaxhimi i integruar i
sëmundjeve të fëmijërisë

Ndikim
Terapia e bashkërënduar për sëmundjet e zakonshme infektive,
duke përfshirë edhe terapinë e rehidratimit oral dhe antibiotikët
me kosto të ulët, mund të parandalojnë 3 milionë vdekje në vit
nga pasoja e pneumonisë dhe e sëmundjeve diaretike.

Vaksinimi në fëmijërituberkulozi(TBC)

Përhapja më e gjërë e vaksinave me kosto të ulët mund të
parandalojë rreth 1.6 milionë vdekje në vit

Terapia e drejtëperdrejtë
e monitorimit(TDM)Terapia Short Cours

Mund të parandalohen 1-2 milionë vdekje nga tuberkulozi
përmes ndërhyrjes së programit TDM, ndërmarrë nga OBSHnisma “NDAL TBC!”
Mund të parandalohet 1 në 4 vdekje nga malaria në qoftëse
fëmijët me risk do të flenë gjatë natës në shtretër të mbuluar nga
pëlhura të regjura në substanca insecticide

Shtretër me pelhura të
regjura në substancë
insecticide
Parandalimi I
HIV/SIDA-ës

Përdorimi i perzervativëve të lirë, shiringave të sigurtë
(njëpërdorimëshe) metoda injektimi të sigurta, trajtimi i
sëmundjeve të tjera seksualisht të transmetueshme, konsulenca
për nënat e infektuara me HIV dhe edukimi seksual në shkolla e
e komunitet do të reduktojnë me efektivitet transmetimin e HIV

Ushqyerja – vitaminat
dhe suplementet minerale

Një ndër katër vdekjet nga sëmundjet infektive tek fëmijët
mund të parandalohen nga marrja e vitaminës A dhe vdekja e
fëmijeve nga malaria mund të ulen ndjeshëm nga përdorimi i
suplementeve të hekurit për sëmundjet anemike

Edukimi

Edukimi i grave ulë ndjeshmërinë e vdekjeve foshnjore
(mortalitetin infantilë). Edukimi shëndetësor promovon seksin e
sigurtë, ushqyerjen e mirë, higjienën, imunizimin dhe
ndërgjegjësimin e prindërve në rastet kur fëmijët e tyre do të
sëmuren.

Tabela 1. Ndërhyrjet me kosto të ulët për parandalimin e ngarkesës infektive botërore.
Përshtatur nga OBSH – ja.
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Kpitulli II :Bashkëveprimi bartës-mikrob-mjedis
Sëmundjet infektive janë pasojë e bashkëveprimit ndërmjet agjentit infektiv dhe bartësit.
Organizimi mjedisor krijon mundësinë që një bashkëveprim i tillë të ndodhë dhe rrethanat në të
cilat do të ndodh.
Barriera mukozale e dobësuar mund të rrisë përhapjen e mikroorganizmave dhe të sjellë për
pasojë një përgjigje imune mukozale “të topitur”. Si pasojë, kjo do të sjellë rritjen e përqindjes
së sëmundshmërisë në popullsi dhe te personi i prekur, rritjen e rrezikshmërisë të sëmundjes.
Përveq efekteve te kequshqyerjes së rëndë, shtimi i të dhënave sugjeron që mikroelemente, si
vitamina A, gjithashtu mund të ketë rëndësi të veqantë mbi imunitetin. Ky efekt ka qenë tepër
vendimtar për fëmijët e vendeve të zhvilluara kur u prekën nga virusi i fruthit. Është vlerësuar se
pothuajse gjysma e fëmijëve në botë kanë konsumim jo të mirë të vitaminës A, duke i vënë
kështu në rrezik, 23% më të lartë ndaj vdekjeve nga sëmundjet e zakonshme. Ky vlerësim ka
çuar në shtimin e vitaminës A në programin e imunizimit të shumë foshnajave në vendet në
zhvillim.
Gjithashtu, ka të dhëna se shtesa të mikroelementeve të metalit, si: zinku dhe seleniumi, mund të
kenë rol mbrojtës kundër infeksioneve te fëmijët e kequshqyer dhe te moshuarit e
institucionalizuar.
2. Metodat e parandalimit
Synimi i çdo programi kontrolli mund të përcaktohet në tri nivele: mbajtës, shmangës dhe
zhdukës. Mbajtja ul infeksionin në një nivel të pranueshëm, megjithatë sëmundja mbetet
endemike. Shmangia do të thotë që nuk egziston ndonjë transmetim endemik dhe që infeksioni i
importuar qon në raste të izoluara përhapjeje. Zhdukja nënkupton që sëmundja mos të shfaqet më
në botë, ku lija është deri më tani i vetmi shembull.
2.1Treshja: Bartës- Agjent-Mjedis
Bartësi: mosha përcaktuesit gjenetikë, imuniteti egzistues, statuti i ushqyerjes, gjendja kronike
shëndetësore, imunosupresioni, bashkinfeksioni, trajtimet me antimikrobialë.
Agjenti: Aftësia për të mbijetuar në mjedis, mënyra e transferimit, aftësia për të sulmuar, për të
pushtuar dhe për t‟u shumuar në organizmin bartës, kohëzgjatja e infeksionit, shmangia ndaj
imunitetit të bartësit, rezistencë ndaj terapisë antimikrobiale.
Mjedisi: Shpeshtësia e infektimit me, kontakt, dendësia e popullsisë, vektori ose dendësia e
bartësit, shpeshtësia e sëmundshmërisë në vektor/ bartës, rezistenca ndaj ndërhyrjeve, në
vektor/bartës, ndryshimet klimatike dhe të mjedisit.
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2.2Vaksinat dhe imunizimi: përkufizime, parime, logjistika dhe përdorimi
Efektet pozitive të vaksinës i përfiton individi, të cilit i është administruar ajo, duke parandaluar
të marrë apo të përhapë sëmundjen. Në mënyrë të tërthortë ajo i mbron ata, të cilët nuk janë të
vaksinuar ose janë të pambrojtur për ndonjë arsye, si për shembull, mosha ose pamjaftueshmëria
imunitare. Vaksinat janë agjente biologjike të aftë të nxisin një përgjigje imune te bartësi dhe
quhen imunoglobulina(Ig).
Vaksinat mund të jenë imunogjenike, domethënë që i shkaktojnë bartësit një përgjigje të fortë
dhe të matshme. Qëllimi është që ajo të krijojë një imunitet artificial, duke vënë në gadishmëri
sistemin imunitar të bartësit, për të njohur dhe për të sulmuar organizmat shkaktarë të
sëmundjeve, nëse janë përsëri të pranishëm. Imunoglobulinat janë pjesë e një grupimi të madh, i
cili përfshin dhe substancat antigjenike (vaksinat dhe toksoidet) dhe prodhimet që përmbajnë
antitrupa (globulinat dhe antitoksinat). Imuniteti artificial mund të jetë aktiv ose pasiv.

Imuniteti
Një përkufizim i imunitetit është “rezistenca e zhvilluar si përgjigje ndaj një ngacmimi të një
antigjeni” dhe zakonisht karkterizohet si tipar i bartësit.”Imuniteti aktiv prodhohet nga antitrupat
që zhvillohen për t‟iu përgjigjur antigjenit (përgjigjja imune) dhe fitohen natyralisht (ku
zhvillohet imunitet pas një infeksoni ose ekspozimi ndaj agjentit në mënyrë që të parandalojë
sëmundjen). Transferimi i antitrupave nga njëri person te tjetri, prodhon imunitetin pasiv dhe
mund të përfitohet ose nga imunizimi pasiv, i siguruar nga administrimi i antitrupave (p.sh..
imunoglobulinat) për të luftuar infeksionin ose nga imuniteti natyral pasiv, i siguruar nga
transferimi i antitrupave nga nëna përmes placentës.
2.3Përbërësit e vaksinës
Lidhur me antigjenin e vaksinës, i cili siguron përgjigjen imune, vaksina mund të përmbajë edhe
përbërës të tjerë, duke përfshirë këtu edhe lëngje (psh.ujë i destiluar, kripëra ose lëngje që kanë
prejardhjen nga sistemi biologjik, në të cilin vaksina është prodhuar), konzervues, sterilizues dhe
antibiotikë për të parandaluar ndotjen bakteriale dhe për të mbrojtur antigjenet nga degradimi, si
dhe substanca ndihmëse.
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Tabela. 2 Kalendari vaksinimit
Mosha

Vaksina

Aplikimi

Pas lindjes

BCG

Intradermal

Pas lindjes
Muaji i 3-të
Muaji i 3-të
Muaji i 4-të
Muaji i 4-të
Muaji i 5-të
Muaji i 5-të

Hepatiti B
DTP
OPV
DTP
OPV
DTP
Hepatiti B

Intramuskular
Intramuskular
Per oral
Intramuskular
Per oral
Intramuskular
Intramuskular

Tabela .3 Kalendari i rivaksinimit
Muaji i 5-të

OPV

Per oral

Muaji i 12-të

MMR

Subkutan

Rivaksinimi Mosha

Vaksina

Aplikimi

12 Muaj

DTP

Intramuskular

OPV

Per oral

DT

Intramuskular

OPV

Per oral

MMR

Subkutan

DT

Intramuskular

OPV

Per oral

TT

Intramuskular

6-7 Vjeç

12-13 Vjeç

18 Vjeç

Mehmedali Azemi & Muje Shala, Pediatria Botimi i I-rë, Prishtinë 2010.
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Kapitulli III. Sëmundjet e traktit respirator
3. Skarlatina
Skarlatina është sëmundje akute ngjitëse e shkaktuar nga streptokoku beta hemolitik i tipit A i
cili prodhon toksinë eritrogjene dhe manifestohet te njerëzit me imunitet të dobësuar, infeksioni
paraqitet si anginë e thjeshtë streptokoksike dhe jo si skarlatine.
Sëmundja përhapet në vendet me klimë të mesme dhe rrallë në ato tropikale, format epidemike
paraqiten në kolektivet e fëmijëve si rezultat i përdorimit të qumështit të kontaminuar me
streptokok beta hemolitik.
Shkaktar është streptokoku piogjen i grupit A me 60 tipe serologjike. Streptokoku i cili shkakton
skarlatinën përmban dy tipe imunologjike të toksinës eritrogjene Adhe B, prandaj personat të
cilët infektohen nga njëri tip, nuk fitojnë imunitet solid për tipin tjetër çka do të thotë se mund të
infektohen me tipin tjetër të sëmundjes. Simptomet kryesore janë ethet, angina, nyjet limfatike të
qafës të rritura, gjuha me pamje si të manaferres dhe egzantema e cila është një eritemë që
zbardhet nëse shtypet. Eritemat paraqiten më shumë në gjoks, qafë, sqetulla, bërryle, dhe faqet e
mbrendshme të kofshëve.
Diagnoza bëhet përmes strishos së grykës dhe hundës dhe shikohet titri i streptolizines O dhe
hialurinidazës në gjak. Nëse titri është mbi 200 dhe leukocitoza në gjak 8000 – 15000 e shprehur
me eozinofili dhe polinukleozë është karakteristike për skarlatinen.
Masat parandaluese –vaksinat antitoksike nuk kanë dhënë rrezultate të kënaqshme .
Kimioprofilaksia jep rezultate të kënaqshme në luftë kundër sëmundjes e cila mund të jetë
individuale dhe kolektive, paraqitja e sëmundjes autoriteteve shëndetësore, izolimi shtëpiak(7
ditë), dezinfektimi i vazhdueshëm dhe përfundimtarë, depistimi dhe mjekimi i bartësve të
sëmundjes, mbikqyrja sanitare e personave që merren me përpunimin e përgatitjeve të gjërave
ushqimore dhe atyre të cilët mirren me mbikqyrjen e fëmijëve në foshnjore.
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3.1 Gripi
Gripi epidemik është sëmundje ngjitëse akute, pandemike e traktit respirator, që karakterizohet
me tendencë epidemike dhe shkaktohet nga njëri prej virusëve te influences.
Gjendja e rëndë vazhdon 1-3 ditë ose 4 -5 ditë pastaj vjen përmirësimi apo shërimi
,karakteristikë për gripin epidemik është kontagioziteti shumë i lartë dhe përhapja në formë të
epidemive dhe pandemive masovike.
Gripi shkaktohet nga disa tipe dhe nëntipe te virusëve të influencës A,B dhe C
Diagnoza e sëmundjes vendoset në bazë te dhënave :
a) Klinike b) epidemiologjike c) laboratorike
Periudha e inkubacionit sillet nga disa orë deri në dy ditë.
Sëmundja fillon furishëm me ethe temperaturë reminente dhembje të nyjeve, muskujve, humbje
oreksi pagjumësi, hipotoni, hiperemi të sklerave dhe dhembje të kokërdhokëve të syve.
Paraqitja masovike e sëmundjes me shenja karakteristike dhe tendencë të përhapjes bën të
dyshojmë në grip, sidomos kur këto manifestime paraqiten gjatë muajve të ftoftë të dimrit.
Në diagnostifikimin e gripit zakonisht përdoren këto metoda :
Metoda imunofluorescente, izolimi i virusëve dhe metodat serologjike dhe atë me (reaksioni i
lidhjes së komplementit).
Periudha e infektueshmerisë tek të rriturit është 3-5 ditë prej fillimit të shenjave klinike dhe te
fëmijët është deri në 7 ditë pas fillimit të shenjave të sëmundjes.
Rruga e përhapjes është ajo aerogjene me anë të sperklave, por sëmundja mund të përhapet edhe
me faculeta dhe mjete të tjera nëse ato janë të kontaminuara, me sekrete të hundës dhe grykës.
Porta hyrëse është mukoza e rrugëve të sipërme të frymëmarrjes.
Për profilaksi të gripit sot përdoret vaksina virale e inaktivuar e cila jipet në dy doza nga 0.5 ml.
Vaksinimit i nënshtrohen personat e moshuar mbi 60 vjet dhe ata të cilët vuajnë nga sëmundjet
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kronike të cilëve gripi do t`ua keqësonte gjendjen e përgjithshme shëndetësore. Vaksina nuk u
jepet fëmijeve nën moshen 7 vjeç. Imunizimi i përgjithshëm i popullsisë nuk preferohet . Në
masat individuale rëndësi të veqantë ka forcimi i organizmit, ushqyeshmëria e rregullt dhe
higjiena e drejtë e veshmbathjes.
3.2 Meningjiti cerebrospinal- Meningjiti epidemik është sëmundje e rëndë inflamatore e
cipave që mbulojnë trurin dhe palcën kurrizore. Bën pjesë në grupin e sëmundjeve ngjitëse
respiratore dhe mund të lajmërohet në formë sporadike apo të epidemive të kufizuara, mund të
paraqitet si sëmundje parësore apo dytësore.
Meningjiti prek moshat e vogla dhe të reja, karakteristike është se përhapet në jetë kolektive si
qerdhe, konvikte, kazerma, shkolla etj. Epidemitë masovike janë zhvilluar edhe gjatë luftërave të
Napoleonit, pastaj në SHBA, Gjermani, te pelegrinët europian, në Arabine Saudite (Mekë dhe
Medina), prandaj është obligative që personat që shkojnë në Haxh duhen të vaksinohen me
vaksinë kundër meningjitit, vaksina ACYË.
Shkaktar i sëmundjes është Neisseria meningitis, i cili është diplokok në formë të kokrrës së
kafesë, i ndieshëm në temperatura të larta dhe të ulëta. Shkaktari i sëmundjes me rrugë aerogjene
lokalizohet në mukozën nazofaringeale, pastaj kalon në gjak duke shkaktuar bakteriemi
meningokoksike, atëher prek cipat e trurit ku shkaktohet meningjiti epidemik.
Diagnostifikimi bëhet në bazë të të dhënave epidemiologjike, klinike dhe laboratorike.
Inkubacioni është i shkurtër, zakonisht sillet prej 3-4 ditë me variacione prej 2 deri 10 ditë.
Sëmundja fillon në mënyrë akute me temperaturë të lartë, kokëdhimbje, nauze vjellje, simptome
meningeale, me erupsion petihial, ndërsa në raste të rënda edhe gjendje delirijumi dhe koma.
Gjendja më e rëndë është sepsa perakute meningokoksike, me gjakderdhje në gjëndrat
mbiveshkore, vdekja në këto raste pason pas 16 deri 20 orëve (Fanconi Ëallgren).
Diagnostifikimi bëhet nga LCS, nazofaringu , gjaku. Bëhet preparat strishoja, ngjyroset sipas
Grammit dhe mikroskopohet.
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Burimi i infeksionit është njeriu i sëmurë i cili përmes rrugëve aerogjene- sperklave të ajrit, por
disa autorë e mendojnë se rruga e infeksionit bëhet përmes gjësendeve të kontaminuara si gotat e
ujit, lugët, faculeta, lodrat etj, pasi që meningokoku në ajër nuk qëndron gjatë.
Pas kalimit të sëmundjes fitohet imuniteti solid, për shkak të indeksit të ulët të manifestimit
klinik, vjen deri te imunizimi i qetë, ku infeksionet e përsëritura janë të pamundura apo të rralla.
Ndër faktorët që favorizojnë shfaqjen e meningjitit mund të përmenden moti i ftohtë, lagështia e
ajrit, lodhja e madhe fizike etj.
Metodat luftuese janë masat higjienike të përgjithshme si ׃evitimi i jetesës kolektive, qerdhe,
kazerma, konvikte, ajrosja e shpeshtë e ambientit, evitimi i lodhjes fizike, aplikimi i
antibiotikëve dhe sulfonamideve, pastaj vaksinimi me vaksinë, vetëm me një dozë 0.5 ml.
subkutan apo intramuskulare dhe fitohet imuniteti solid 35 vjet.
3.3 Tuberkulozi
Tuberkulozi është sëmundje ngjitëse me dikurs kryesisht kronik, granulomatoz që shkaktohet
nga disa lloje të Mycobakterieve. Varësisht prej portës hyrëse të infeksionit dhe shpërndarjes
përmes gjakut, sëmundja mund të prekë disa organe dhe sisteme të organizmit, mirëpo organet
që më së shumti preken janë mushkëritë dhe gjëndrrat limfatike në 90% të rasteve .
Tuberkulozi është karakteristikë e vendeve te pa zhvilluara dhe atyre në zhvillim, mirëpo sot
sëmundja po shënohet mjaft shpesh edhe në vendet në zhvillim sepse, lëvizjet e mëdha të
popullatës, prej shteteve të pa zhvilluara dhe atyre në zhvillim, ndërprerja e imunizimit të
obliguar me BCG-vakcinë. Sida- Aids shpjen deri te ulja e rezistences se organizmit dhe hapen
rrugë që tuberkulozi të paraqitet si sëmundje oportune. Me vite të tëra nuk është zbuluar
tuberkulostatik i ri dhe deri në njëfarë mase ka ardhë deri te krijimi i rezistencës në preparate të
cilat veq janë në përdorim .
Tuberkulozi shkaktohet nga tri lloje të Mycobakterieve, Mycobakterium tuberculosis (bacilli i
tuberkulozit tipi human), Mycobakterium bovis (bacili i tuberkulozit tipi animal),
Mycobakterium avium (bacili i tuberkulozit tipi i shpezëve ). Bacili i tuberkulozit është anaerob i
drejtë dhe reziston në ambientin e jashtëm. Në pluhur dhe objekte të tjera bacili mund të ruajë
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virulencë me muaj të tërë. Sëmundja rrallë herë mund të fillojë në formë akute (posaqërisht tek të
rinjtë dhe fëmijët e vegjël), kryesisht sëmundja ka dekurs kronik me çrast shenjat klinike mund
të fillojnë të paraqiten pas disa muajve dhe viteve. Numër i konsideruar i të infektuarve nuk
shfaqin simptome të sëmundjes edhe pse janë të infektuar me bacilin e tuberkulozit .
Fillimi i sëmundjes mund të jetë i ndryshëm, asimptomatik, me shenja katarale, respiratore akute,
hemoptizi, simptome pleureale. Tuberkulozi klinikisht paraqitet si primar dhe postprimar.
Tuberkulozi primar i mushkërive karakterizohet me shenja të përgjithshme, pa ndonjë simptomë
specifike që të shpie për të menduar në tuberkuloz, të shpeshta janë edhe humbja e oreksit
,plogështia, humbja në peshë, zbehja, indisponimi, gëlbaza, hemoptizia dhe dispnea .
Tuberkulozi post primar paraqitet si rezultat i infeksionit të sërishëm të personit me bacil të
tuberkulozit apo si pasojë e aktivizimit të vatrave të vjetra të sëmundjes duke pasur parasysh
faktin se bacili i tuberkulozit edhe pas shërimit nuk vdes, por me tuberkulostatik vetëm është
ndërprerë shumimi i tyre dhe janë të kufizuar me ind lidhor. Çdo ulje e rezistencës shpie deri tek
paraqitja e sërishme e sëmundjes.
Periudha e infektueshmërisë, zgjatë po aq sa është i pranishëm bacili i tuberkulozit në pështymën
e pacientit, disa pacientë që nuk mjekohen mirë bacili është prezent me vite të tëra.
Vendosja e diagnozës së sëmundjes nuk është e lehtë, në të shumtën e rasteve shkaktari i
sëmundjes është i lokalizuar në lezionin primar dhe i mbështjellur nga granuloma tejet e dendur
,në shumë raste të tuberkulozit primar, në pështymë mund të lokalizohet bacili i Kochut.
Mbjellja e shkaktarit të sëmundjes në Lëveinshtain dhe prova biologjike në minjë ka rëndësi
klinike. Për diagnostifikim të hershëm të sëmundjes rol të rëndësishëm luan rëntgenografia.
Burim i infeksionit është njeriu i sëmurë i cili në pështymën e tij përmban bacile të tuberkulozit,
mund të jenë edhe kafshët shtëpiake të sëmura nga tuberkulozi i tipit bovin nga i cili njeriu
sëmuret përmes qumështit dhe mishit të këtyre kafshëve.
Portat hyrëse janë mukoza e trakit të frymëmarrjes, mukoza e traktit tretës gjegjësisht mukoza e
zorrës së hollë, rrallëherë mukoza e hundës, gojës, bajameve, veshit të mesëm, syri vagina dhe
lëkura.
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Masat parandaluese hartimi dhe miratimi i programit për parandalim dhe kontrollë të
tuberkulozit, zvoglimi dhe eleminimi i kushteve sociale të cilat favorizojnë paraqitjen e rasteve
të sëmundjes, edukimi i popullatës sa i përket mënyrës së bartjes së sëmundjes dhe faktorët të
cilët ndimojnë paraqitjen e sëmundjes. Imunizimi me BCG-vaksinë në vendet me shkallë të lartë
të morbiditetit është e preferueshme.
3.4 Pneumonitë
Pneumonitë paraqesin nocion të gjërë të ndërrimeve patoanatomike në parenkimën e
mushkërive. Pneumonitë paraqesin inflamacion akut të indit mushkëror e shkaktuar nga
mikroorganizma të ndryshëm. Varësisht se cili regjion dhe pjesë e indit mushkëror është
përfshirë me inflamacion bëhet edhe klasifikimi i pneumonive dhe atë si forma lobulare apo
bronkopneumonia dhe forma lobare pneumonia krupoze apo intersticiale. Sipas Heglinit
pneumonitë ndahen në :
1.Pneumoni akute parësore (etiologjija virale ,bakteriale, protozoare apo parazitare)
2.Pneumoni parësore kronike dhe
3.Pneumoni dytësore
Etiologjija është e llojllojshme varësisht nga shkaktari, mosha, sezona, shtrirja gjeografike,
situata epidemiologjike etj.
Pasqyra klinike është e ndryshme varësisht nga shkaktari, në përgjithësi të sëmurët kanë këto
simptoma, temperaturë, frymëmarrje e vështirësuar, kollë e cila në fillim është pa këlbazë, por
më pas këlbaza mund të jetë me qelb apo me gjak, krepitacionet inspiratore dëgjohen mbi vendin
e prekur.
Inkubacioni sillet prej 2 deri në 10 ditë.
Sëmundja mund të prek të gjitha moshat. Faktorët e rrezikut të cilët e favorizojnë sëmundjen
janë: pirja e duhanit, alkooli dhe imunosupresioni veqanërisht nga marrja e kortikosteroideve.
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Masat parandaluese në epidemitë e lokalizuara duhet të kërkohet burimi i infeksionit me qëllim
të marrjes së masave parandaluese, pastrimi dhe klorifikimi i sistemit te furnizimit me ujë të
pijshëm, nuk ka vaksinë kundër kësaj sëmundjeje .

3.5 Fruthi
Është sëmundje ngjitëse e traktit respirator. Bën pjesë në
grupin e sëmundjeve të ashtu quajtura “ethe egzentematike”
dhe karakterizohet me shkallë të lartë të kontagiozitetit mbi
95%. Sëmundja prekë më shpesh fëmijët dhe është një ndër
shkaktarët më të shpeshtë të vdekjes së tyre. Në disa vende
sëmundja është e pranishme në mënyrë permanente dhe nëse
numri i fëmijëve të paimunizuar është i madh sëmundja mund
të paraqitet në forma epidemike. Epidemitë e sëmundjes
paraqiten në mënyrë ciklike çdo katër vite. Fruthi shkaktohet
nga virusi i fruthit i cili është shumë i ndieshëm në ambientin e
jashtëm.

Fruthi foto.2

Kështu që sëmundja përhapet vetëm përmes ajrit gjegjësisht sperklave të të sëmurit. Periudha e
inkubacionit sillet prej 9-11 ditë pas së cilës fillojnë shenjat e sëmundjes. Sëmundja fillon me
temperaturë të lartë dhe infeksion kataral respirator. Gjatë këtij stadi tëshpeshta janë dhe
konvulzionet febrile si dhe iritimi i tepruar i pacientëve. Poashtu, lajmërohet inflamacioni
konjuktival, shkuarje e hundëve dhe lotëve, kollë, sputum mukoid etj. Mukoza bukale gjithashtu
është e inflamuar me çrast paraqiten njollat e Koplikut, karakteristikë tipike për fruthin. Njollat
paraqiten në nivel të paradhëmballëve dhe dhëmballëve të sipërm. Stadi kataral zgjatë 3-4 ditë
pas së cilës fillon përmirësim i gjendjes së pacientit dhe tërheqja e temparaturës. Mirëpo, jo
shumë vonë fillon përsëri keqësim i gjendjes së pacientit dhe paraqitja e egzantemave. Paraqitja
e egzantemave zgjatë 1-2 ditë, paraqiten së pari prapa veshëve, përhapen në kokë e më vonë
përfshijnë qafën, trupin, ekstremitetet e poshtme. Komplikimet më të shpeshta janë tek fëmijët
nën 5 vjetë dhe tek të rriturit mbi 20 vjetë. Fëmijët nën moshën 12 muaj, të pa imunizuar, janë të
prirur për infeksione sekondare dhe komplikacione. Personat të cilët kalojnë fruthin kanë
imunitet të perjetshëm. Dhënia e vitaminës D është e nevojshme për të parandaluar dëmtimet e
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syve. Ushqyeshmëria e mirë,me materie të bollshme, mundësojnë përmirësimin e gjendjes së
pacientit. Parandalimi arrihet me vaksinimin e fëmijëve me vaksinën kundër fruthit.
Kapituli IV Sëmundjet ngjitëse të sistemit tretës
Janë një ndër sëmundjet ma masovike dhe mjaft komplekse si për nga pasqyra klinike,
epidemiologjia, pasojat shëndetësore ekonomike dhe sociale. Karakteristikë e këtyre
sëmundjeve janë se hasen më së shumti në vendet e pazhvilluara dhe në zhvillim për shkak se
nuk është zgjidhur problemi me ujin e pijshëm dhe kontrolla e kualitetit ushqimor, eliminimi
johigjenik i mbeturinave, numri i madh i insekteve etj.
Karakteristikat e përbashkëta të këtij grupi sëmundjesh janë:
Shkaktarët e sëmundjes janë të njohur psh. Nëse infeksioni shkaktohet nga uji i kontaminuar
izolohet shkaktari, bëhen analizat e ujit etj.
Periudha e inkubacionit është e saktë, e shkurtër te infeksionet me ushqim, ndërsa e gjatë te
infeksionet me ujë.
Pasqyra klinike tipike për sëmundjen
Burim i infeksionit janë të sëmurët apo mikrobbartësit që mund të mbesin për kohë të shkurtër
akut dhe të përjetshëm apo kronik, barten me ujë dhe ushqim të kontaminuar.
Porta hyrëse gjithmonë është mukoza e traktit tretës.
Ndjeshmëria e përgjithshme
Imuniteti i tipit specifik
Mekanizmi i infeksionit është fekalo-oral
Shkalla e sëmundjes dhe mortalitetit është e lartë
Epidemitë janë të shpeshta dhe të natyrës së ndryshme
Epidemitë mund të parandalohen
Sëmundja mund të mbahet nën kontrollë
Për shumë sëmundje hospitalizimi është i obliguar.
Në shumicën e rasteve mjekimi është i plotë dhe pa pasoja.
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4. Diarea akute
Diarea akute është simptomë e infeksionit të shkaktuar nga agjens të ndyshëm, bakterial, viral
dhe parazitar. Diarea shoqërohet me shenja dhe simptome tjera si, vjellje, ethe, dehidrim,
çrregullim i elektroliteve. Mund të lajmërohet edhe në rast të sëmundjeve tjera, si malaria, fruthi
etj. Për shkaqe klinike dhe praktike sëmundja është ndarë në gjashtë grupe:
Diarea ujore e cila lehtë trajtohet me tretje rehidruese ose cila përmban ujë glukozë dhe
elektrolite. Etiologjia e sëmundjes nuk është e rëndësishme për të mjekuar sëmundjen.
Diarea me gjak e cila shkaktohet nga mikroorganizma të ndryshëm, shigella, ecsheria coli dhe
mikroorganizma të tjerë,
Diarea e cila zgjatë me së paku 14 ditë,
Diaretë e llojit të kolerës,
Diaretë minimale të shoqëruara me vjellje, koliti hemoragjik,
Diaretë e shkaktuara nga ecsheria coli.
Sëmundje karakteristike e moshave të reja, lajmërohet tek fëmijët e vegjël sëmundja është tejet e
rrezikshme, shkalla e rrezikshmërisë është e lartë. Sëmundja është e përhapur në të gjithë botën,
rastet e sëmundjeve regjistrohen si në shtetet e zhvilluara ashtu edhe në ato në zhvillim.
Escheriat janë bakterie të shkurta gramnegative të lëvizshme me anë të flagjelave periferike.
Inkubacioni-është jashtzakonisht i shkurtër, sillet prej 12 -72 orë.
Pasqyra klinike varet nga lloji i E.colit e cila shkakton sëmundjen .
Periudha e infetueshmërisë korrespodon me kohëzgjatjen e ekskretimin e shkaktarëve në
ambientin e jashtëm dhe atë 1 javë ndër të rritur deri në 3 javë ndër fëmijë.
Diagnoza laboratorike konsiston në izolimin e shkaktarit të sëmundjes në fecesin e të sëmurit
(koprokultura).
Mjekimi është simptomatik dhe konsiston në zëvendësimin e lëngjeve dhe elektroliteve,
përdorimi i antibiotikëve nuk është treguar i suksesshëm.
Porta hyrëse e infeksionit është mukoza e traktit tretës.
Ndjeshmëria ndaj sëmundjes është i përgjithshëm, mund të sëmuren të gjithë pavarësisht moshën
,gjininë dhe profesionin.
Pas kalimit të sëmundjes mbetet imunitet tip specifik por sa zgjatë nuk dihet.
Rastet e sëmundjes regjistrohen gjatë gjithë vitit, mirëpo më të shpeshta janë gjatë sezonit të
verës.
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Edukimi i popullatës në mënyrën e përpunimit termik të ushqimit, pasterizimin e ushqimit, zierja
apo pjekja e mirë e mishit, dezinfektimi i ujit për pije dhe bazeneve.

4.1 Helmimet me ushqim
Helmimet me ushqim janë grup i sëmundjeve ngjitëse akute të traktit tretës të cilat shkaktohen si
pasojë e futjes në organizëm, mikroorganizma patogjen apo helmet e tyre përmes ushqimit të
kontaminuar .
Për të gjitha helmimet karakteristike është
Periudha e shkurtër e inkubacionit
Tablo klinike karakteristike për sistemimin gastrointestinal
Të gjithë pacientët referohen se kanë ngrënë të njëjtin ushqim dhe në të njëjtin vend.
Helimimet me ushqim, varësisht prej mënyrës si shkaktohen ndahen në, toksiko-infeksione
alimentare dhe intoksikacione alimentare.

4.2Toksikoinfeksionet e shkaktuara nga salmonella
Janë infeksione akute, bakterieale me fillim të papritur të kokëdhembjes, barkut, vjellje,
barkqitje, nauze e ndonjëherë edhe vjellje të cilat kryesisht lajmërohen në formë të epidemive .
Sëmundja është e përhapur në të gjithë botën, por me raste më të shprehura në Amerikën e
Veriut dhe Evropë. Është vlerësuar se vetëm në SHBA për qdo vit lajmërohen rreth 5 milionë
raste me salmonella. Sëmundja shkaktohet nga lloje të ndryshme të sallmonellave. Sallmonellat
janë bakterie gram negative, të lëvizshme aerobe që rriten mirë në terrene ushqyese laboratorike,
Sistemi që më së shumti është i atakuar nga salmonella është ai gastrointestinal.
Periudha e inkubacionit varion prej 6 deri në 48 orë e më së shpeshti 12 -24ore.
Sëmundja fillon në mënyrë të shpejtë me temperaturë të lartë, dhembje në bark, diarre, vjellje
,gastroenterekolit etj. Fecesi i të sëmurit është ujor.
Periudha e infektueshmërisë gjatë gjithë kohës së zhvillimit të infeksionit .
Mbështetur në faktin se salmonellat paraqiten në dy forma klinike, enterokolit akut dhe
toksikoinfeksioni alimenatar, vështirë se sëmundja mund të diagnostifikohet pa analiza
laboratorike. Mu për këtë preferohet marrja e gjakut, fecesit, të vjellave dhe ushqimi i dyshimtë.
Rrugët e përhapjes janë - ushqimi i kontaminuar me prejardhje shtazore qumështi dhe prodhimet
e qumështit, vezoret etj.
Porta hyrëse është mukoza e traktit tretës.
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Ndjeshmëria ndaj sëmundjes është e përgjithshme.
Rastet e sëmundjes regjistrohen gjatë gjithë vitit, por numër më i lartë i të sëmurëve lajmërohet
gjatë muajve të verës.
Edukimi i popullsisë mbi mënyrën e përgatitjes së ushqimit, largimi i personave me diare nga
përgatitja e ushqimit. Përgatitja e programeve kombëtare për ti luftuar salmonellat.

4.3 Diaretë e shkaktuara nga Campilobacter Jejuni
Sëmundje bakteriale akute e zorrëve, bën pjesë në grupin e sëmunjdeve zoonotike. Zorrët e holla
janë ambient shumë i volitshëm për mbijetesën dhe shumimin e Campilobacter Jejuni, procesi
patologjik lokalizohet në jejunum, ileum dhe kollon. Diaretë e shkaktuara nga Campylobacter
Jejuni janë të përhapura në të gjithë botën, SHBA, Japoni, Angli, Suedi, Holandë, Kanadë etj.
Tek ne ende nuk kemi të dhëna të sakta rreth kësaj sëmundje.
Sëmundja shkaktohet nga Campylobacter Jejuni, është bakterie gram negative në formë presje i
cili lëviz përmes flagjelit monotrik. Sëmundja fillon me simptome të përgjithshme të cilat zgjasin
prej disa orë deri në 1 ditë. Mund të përcillet me kokëdhimbje, marramendje dhembje muskujsh,
ethe, temperaturë të lartë, vjellje, kolika dhe në fund diare.
Periudha e infektueshmërisë gjatë gjithë kohës dhe sillet prej disa ditëve deri në disa javë. Disa
persona eksretojnë me feqet e tyre, shkaktarin e sëmundjes deri në 7 javë.
Diagnoza vendoset me izolimin e shkaktarit në jashtëqitje duke shfrytëzuar terene selektive
,inkubimin në temperaturë 42˚C.
Diaretë e shkaktuara nga Campilobacter jejuni barten me kontakt, ujë dhe ushqim. Puna rreth
përgatitjes së mishit të shpezëve, konsumimi i tij, mishi i terur apo i tymosur i derrit, deles,
madje edhe i gjedhit, vezët, qumështi etj. Objektet e ndryshme të kontaminuara me feces duart e
palara dhe uji i ndotur janë bartës të mirë të infeksioneve me Campylobacter. Imuniteti pas
kalimit të sëmundjes deri më sot dihet shumë pak. Sëmundja lajmërohet gjatë gjithë vitit me
maksimumin gjatë muajve të ngrohtë të verës. Masat parandaluese, kontrolla veterinere e
përhershme, edukimi i popullatës mbi mënyrën e përpunimit dhe ruajtjen e ushqimit me
prejardhje animale, pasterizimi i qumështit, klorizimi i ujit.
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Rastet e sëmundjes duhet të raportohen autoriteteve shëndetësore
Hospitalizimi i pacientit është i domosdoshëm
Nuk ka nevojë për karantinë
Mjekimi specifik me antibiotik.

4.4 Diaretë e shkaktuara nga Yersenia Enterocolitica
Sëmundje bakteriale e zorrëve me fillim të shpejtë të temperaturës dhe barkqitje. Diaretë e
shkaktuara nga Yersinia enterokolitica hasen në shumë vende të botës, kryesisht sëmundja është
vërtetuar në shtetet e Evropës perëndimore dhe Amerikën veriore, Gjermani, Francë, Belgjikë,
Suedi etj. Sëmundja karakterizohet me periudhë të shkurtër të inkubacionit 3-7 ditë. Pasqyra
klinike varet nga mosha e të sëmurit. Për foshnjat dhe fëmijët e vegjël janë karakteristike diaretë
akute ujore të cilat zgjasin deri në dy javë, ndonjëherë në jashtqitje mund të haset prezenca e
gjakut. Tek të rriturit e posaqërisht tek femrat, pas kalimit të sëmundjes mund të lajmërohet
erythema nodosum. Diagnoza vendoset me izolimin e shkaktarit në jashtëqitje të të sëmurit.
Ekskretimi i shkaktarit me jashtëqitje zgjatë gjatë gjithë kohës deri sa janë të pranishme
simptomet e sëmundjes. Rruga e përhapjes së infeksionit është fekalo-oral, rrugët e bartjes
janë, kontakti ushqimi dhe uji. Mukoza e zorrëve të holla shërben si portë hyrëse për shkaktarin e
diareve të shkaktuara nga Yersenia enterokolita. Të gjitha moshat pa dallim gjinie janë të
ndjeshme ndaj kësaj sëmundje. Deri më sot nuk janë bërë hulumtime rreth imunitetit ndaj kësaj
sëmundje. Metodat e luftimit janë identike si tek enterokolitet tjera, ku masat parandaluese më të
rëndësishme orientohen në ndërprerjen e rrugëve të bartjes së shkaktarit. Edukimi shëndetësor
dhe masat e përgjithshme higjeniko-sanitare janë shumë të vlefshme në luftën kundër këtyre
sëmundjeve.

4.5 Shigelozat
Sëmundje bakterore akute e zorrëve që karakterizohet me diare, ethe, shpesh edhe me të vjella.
Shkaktari sëmundjes lokalizohet në zorrë të trasha dhe në rastet më të rënda feqet përmbajnë
gjak, mukus dhe qelb. Dezinteria bacilare shfaqet kudo në botë , në regjionet aktive, në ato me
klimë të moderuar dhe tropikale. Shpërthime epidemike vërehen shpesh në burgje, në
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institucione për fëmijë dhe në spitalet psikiatrike. Dezinteria bacilare shkaktohet nga shigelat që
janë bakterie gram negative, të palëvizshme, mirë të diferencuara në terrenet ushqyese. Sot
njihen 32 tipe serologjike të gjinisë shigella.
Inkubacioni është i shkurtër dhe sillet prej 1 deri në 7 ditë, zakonisht 2 deri në 3 ditë. Pasqyra
klinike, varet në masë të madhe prej dozës infektive të shkaktarëve të sëmundjes. Sëmundja
karakterizohet me ethe, temperaturë, dhembje barku, nauze vjellje. Por simptome karakateristike
të dezinterisë bacilare janë barkqitja me përmasa gjaku dhe mukusi. Njeriu është infeksioz gjatë
fazës akute të sëmundjes e derisa të zhduket agjenti infektiv nga ekskretet e të sëmurit që kjo
zakonisht zgjatë disa javë.
Mjekimi është specifik, me rëndësi të zëvendësohet uji dhe elektrolitet që i sëmuri humb.
Përdoren mjete antimikrobike si tetraciklina ndaj të cilave shigellat janë shumë të ndjeshme.
Diagnoza bakterologjike vihet duke izoluar shigela nga feqet apo më mirë nga fshirja direkte e
rektumit. Rrugë e përhapjes kryesisht është bartja direkte apo indirekte fekalo-orale. Rrugë
tjetër e përhapjes është edhe përmes ushqimit, qumështit të kontaminuar si dhe përmes mizave.
Portë hyrëse është vetëm mukoza e traktit tretës. Ndjeshmëria është e përgjithshme, por
sëmundja është më e shpeshtë dhe më e rëndë te fëmijët. Dizenteria bacilare është sëmundje
tipike sezonale me maksimumin e saj gjatë stinës së verës. Masat parandaluese, largimi higjenik i
fekaleve të njerëzve, edukimi i masës mbi higjienën e të ushqyerit të fëmijëve me qumështin e
nënës dhe ushqime të tjera, mbi pastërtinë gjatë përgatitjes, manipulimit dhe ruajtjes së ushqimit
për fëmijët mbi zierjen e ujit dhe qumështit. Mbrojtja, ruajtja, dezinfektimi dhe pastrimi i
burimeve të furnizimit me ujë te pijshëm.
4.6 Tifoja e zorrëve
Infeksion i përgjithshëm bakterial i organizimit që karakterizohet me bakteremi dhe septikemi.
Ndryshime kryesore patoanatomike ndodhin në nyjet limfatike të zorrëve. Është sëmundje
tipike e mekanizmit fekalo-oral, mund të paraqitet në formë sporadike, epidemike dhe endemike.
Sipas një vlerësimi për çdo vit në botë regjistrohen 17 milionë raste të sëmundjes me 600 000 të
vdekur. Sëmundja lajmërohet pothuajse në të gjitha shtetet megjithatë, është karakteristikë e
vendeve të pazhvilluara dhe ato me kushte të ulëta higjeniko-sanitare.
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Tifoja e zorrëve shkaktohet nga salmonella tifi, baktere gram negative, aerobe të lëvizshme dhe
lehtë kultivohen në terene të zakonshme laboratorike. Inkubacioni sillet prej 1 deri në 4 javë,
zakonisht është 2 javë. Periudha e inkubacionit në masë të madhe varet nga rruga e përhapjes së
infeksionit, për një javë në epidemitë me ushqim deri në 24 ditë në epidemitë ujore.
Karakterizohet me ethe dobësi, humbje të oreksit temperaturë të lartë e cila rritet gradualisht dhe
brenda 2 -3 ditëve arrin në 39,5˚C. Edhe pse temperatura është e lartë, bradikardia është prezente
dhe pulsi relativisht i ngadalshëm. Njeriu është infektues gjatë gjithë kohës sa nxjerrë bakteriet e
tifos me ekskretet e tij, që zakonisht është pas javës së parë të sëmundjes dhe gjatë stadit të
rekovaleshencës si dhe për një kohë pas sëmundjes, gjë e cila ndryshon sipas rastit. Ndërlikimet
më të shpeshta janë perforimi i zorrëve dhe gjakderdhjet nga zorrët. Ndërlikimet tjera janë edhe
kolesciti pielonefriti, bronkiti, tromboflebiti, encefaliti dhe infeksionet bakterore sekondare.
Mjekimi është specifik, kloramfenikoli nga goja, në dozë sulmues dhe pastaj doza të zakonshme
çdo 6 orë derisa të normalizohet temperatura, pastaj 14 ditë të tjera jepen doza të vogla.
Diagnoza e sëmundjes vendoset duke u mbështetur në të dhënat epidemiologjike, pasqyrën
klinike dhe të dhënat laboratorike. Sallmonella tifi qysh në javën e parë dhe të dytë mund të
izolohet në hemokulturë, kurse koprokultura është pozitive në javën e tretë, të katërt dhe të
pestë. Sëmundja bartet me anë të kontaktit indirekt me një të sëmurë ose bartës mikrobesh.
Mjetet kryesore që përhapin infeksionin janë uji dhe ushqimet e kontaminuara me salmonella tifi.
Portë hyrëse është mukoza e traktit gastrointestinal. Ndjeshmëria është e përgjithshme,
megjithëse shumë të rritur kanë imunitet si pasojë e infeksionit të pa diagnostifikuar.
Ndjeshmëria bie në moshën e ultë veqanërisht në mes moshës 20 -30 vjeç.
Imuniteti që mbetet pas kalimit të sëmundjes me simptoma të qarta klinike është mjaft i
qëndrueshëm. Tifoja e zorrëve mund të paraqitet gjatë gjithë vitit. Rastet e sëmundjes
favorizohen gjatë fatkeqësive natyrore (tërmeteve, luftërave ) etj.
Metodat e luftimit sigurimi i ujit higjenik për pije, mënjanimi higjenik i hedhurinave sidomos
largimi higjenik i ekskreteve të njerëzve, përpunimi higjenik i artikujeve ushqimor sidomos
qumështit dhe prodhimeve të tij, mishit prodhimeve të mishit.
Lufta kundër mizave me anën e rrjetit të telit, spërkatjes së insekteve dhe me letra për mizat .
Duhet penguar shumimin e mizave duke siguruar largimin e plehrave, të sigurohet largimi
higjenik i fekaleve .
Imunizimi me vaksinë, izolimi, shtrimi në spital është i detyrueshëm .

4.7 Kolera
Infeksion akut i zorrëve tejet i rëndë, që fillon në mënyrë të shpejtë me të vjella, diare profuze të
ujshme, dehidratim të shpejtë dhe kolaps. Graviteti i sëmundjes ndryshon shumë nga një vend në
tjetrin dhe gjatë epidemive. Kolera që shkaktohet nga Vibrio Cholerae klasike është endemike në
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disa regjione të Indisë dhe të Pakistanit Lindor. Sëmundja herë pas here del prej vatrave të saja
dhe janë regjistruar gjashtë pandemi të cilat kanë përfshirë pothuajse gjithë shtetet e botës .
Sëmundja e kolerës shkaktohet nga Vibrio cholera, janë bakterie gramë negative në formë presje
,që kanë flagjel polar, nuk formojnë spore. Dallohen nga llojet e gjinisë Enterobakteriale nga
rezultatet pozitive të provës së oksidazës. Sëmundja nuk paraqitet si pasojë e invadimit të indeve
me bakterie, por nga veprimi i toksinës së shkaktarit e cila pengon shkëmbimin brenda në zorrë
të ujit dhe elektroliteve. Inkubacioni sillet prej disa orëve deri në pesë ditë, zakonisht 2 deri 3
ditë. Inkubacioni maksimal është 5 ditë.
Sëmundja karakterizohet me mundim, dhembje barku, të vjella, fillim i papritur diaresë, deri në
një litër për orë. Diarea ka pamje të lëngut të orizit kundërmon erë peshku. Dehidrimi mund të
paraqitet shumë shpejtë, puls i shpejtë, lëkura është e thatë, poashtu membrana e mukozës së
gojës është e thatë. Njeriu është infektues gjatë gjithë kohës sa eleminon vibrione të kolerës me
materialet fekale ose me të vjellat. Zakonisht kjo zgjatë 7 deri 14 ditë nga fillimi i sëmundjes, por
ndonjëherë deri 2 -3 muaj. Mjekimi është specifik, lëngjet dhe elektrolitet duhet të zëvendësohen
sa më parë, antibiotikët e serisë së tetraciklinës zbusin intensitetin e diaresë dhe shkurtojnë
periudhën akute deri diku edhe periudhën e eleminimit të vibrioneve.
Diagnoza e sëmundjes vihet duke u mbështetur në pasqyrën klinike, të dhënat epidemiologjike
dhe laboratorike. Sa i përket materialit për analizë laboratorike, fecesi ka rol dominant. Izolimi i
vibrionit të kolerës në koprokulturë vërteton diagnozën e dyshimtë.
Rezervuar dhe burim i infeksionit, është njeriu i infektuar dhe atë prej periudhës së inkubacionit
deri në atë të rekovaleshencës. Shkaktari i sëmundjes nxirret jashtë përmes ekskreteve të të
sëmurit. Gjatë valës së parë epidemike të kolerës, sëmundja përhapet më shpesh përmes ujit të
kontaminuar e shumë më rrallë nga ushqimet. Rastet e mëtuetjeshme mund të transmetohen me
anën e ushqimeve, me duart ose veglat e kontaminuara si dhe përmes mizave. Portë hyrëse është
mukoza e traktit gastro-intestinal.
Ndjeshmëria ndaj shkaktarit të sëmundjes është e ndryshme. Personat të cilët vuajnë nga
mungesa e acidit të lukthit apo sasia e zvogëluar e tij, janë tejet të ndjeshëm ndaj vibrioneve të
kolerës. Pas kalimit të sëmundjes mbetet imuniteti që nuk zgjatë shumë kohë 1 deri 2 vite dhe
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është tip specifik. Imuniteti artificial që krijohet me anën e vaksinimit jep mbrojtje të pasigurtë që
nuk vazhdon më shumë se gjashtë muaj. Kolera sikur edhe sëmundjet tjera të zorrëve tregon
lëvizje sezonale. Mirëpo,ekzistojnë disa paqartësi mbi kohën se kur sëmundja arrin maksimumin.
Metodat e luftimit, largimi higjenik i fekaleve
Mbrojtja dhe pastrimi i ujit të pijshëm që furnizohet popullata
Zierja ose pasterizimi i qumështit dhe i produkteve të tij
Kontrolla sanitare për ruajtjen, përpunimin dhe shitjen e ushqimeve, sidomos të atyre që
konsumohen pa përpunim termik.
Lufta kundër mizave, zhdukja e vatrave të zhvillimit të tyre, mbrojtja e ushqimeve nga miza.
Duhet të merren masa urgjente për të siguruar ujë të pastër për popullatën. Uji duhet të vlohet
,këto masa nuk nevojiten për vendet ku furnizimi i ujit është i centralizuar dhe uji dezinfektohet
me klor.
Udhëtarët ndërkombëtarë nuk lejohet që një person i sëmurë apo i dyshimtë me kolerë të
udhëtojë në një shtet tjetër. Shumë shtete kërkojnë që udhëtarët që vijnë prej një vendi ku ka
kolerë, të jenë të pajisur me certifikata të vlefshme, vaksinimi kundër kolerës.

4.8 Paraliza e fëmijëve
Është sëmundje ngjitëse akute virale që prek brinjët e përparëme të palcës kurrizore,
karakterizohet me shkallë të ndryshme të përparimit të sëmundjes. Mund të manifestohet me
simptome jo karakteristike për sëmundjen, meningjitin aseptik si dhe dobësi të një grupi të
muskujve. Virusi depërton përmes gojës, shumimi parësor ndodh në indet limfatike të
orofaringsit dhe traktit tretës kryesisht në ileum. Sasi e vogël e virusëve kalon në gjak dhe
shpërndahen në sistemin retikuloendotelial.
Shkaktari i paralizës së fëmijëve është virusi i paralizës poliovirus hominus i cili i përket familjes
së enteroviruseve grupi i picornaviruseve. Në natyrë qarkullojnë 3 tipe të virusëve 1,2,3, që
karakterizohen me veti të ndryshme nga aspekti epidemiologjik.
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Këto tipe të virusëve janë të njohura si:.
Tipi 1-Brunchilda- izolohet për herë të parë në vitin 1939 nga palca kurrizore e majmunit
Brunchilda.
Tipi 2 apo Lansig-izolohet në vitin 1938 në qytetin Lansig
Tipi 3 apo Leon – izolohet për herë të parë në vitin 1937 nga truri i djaloshit Leon i cili me parë
kishte vdekur nga poliomieliti.
Inkubacioni sillet prej 7 deri në 14 ditë për rastet paralitike me variacion të mundshëm prej 3 deri
në 35 ditë.
Sëmundja fillon me temperaturë të lartë 38-39˚C, molisje të përgjithshme, humbje oreksi, grithje
në fyt, dhembje koke, çrregullime në zorrë, dobësi dhembje të nyjeve dhe muskujve.
Njihen 3 forma klinike të sëmundjes:
1.Forma cerebrale, shkaktarët vendosen në trurin e madh dhe kjo konsiderohet forma më e lehtë
e paralizës, sepse klinikisht vjen deri te paraliza e nervit facial dhe qiellzës së butë .
2.Forma bulbare - lokalizmi bëhet në palcën e zgjatur. Kjo është forma më e rëndë klinike e
poliomielitit. Meqenëse vjen deri te paraliza e qendrave vitale të organizmit, përfundimi fatal
është i pa shmangshëm .
3.Forma spinale –te kjo formë shkaktarët e sëmundjes vendosen në brirët e përparmë të palcës
kurrizore. Kjo në fakt është edhe forma më e shpeshtë e paralizës së fëmijëve.
Periudha e infektueshmërisë nuk është e përcaktuar me saktësi, por përhapja e virusit mund të
ndodhë për aq kohë sa nxirret jashtë me ekskretet e personit të infektuar.
Diagnoza e paralizës së fëmijëve vendoset në bazë të dhënave epidemiologjike, klinike dhe
laboratorike. Për diagnozë laboratorike mund të merret edhe shpërlarja e grykës me qëllim të
izolimit dhe atë në ditët e para të dyshimit për sëmundje,po ashtu mund të mirren edhe pjesë të
trurit pas vdekjes.
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Rrugët e përhapjes janë të shumta, kontakti indirekt me duart e papastra të sëmurëve në fazën
akute, uji i ndotur me virusë të polios, me gjërat ushqimore të ndotura e sidomos me anë të
perimeve dhe frutave të palara dhe të papërpunuara sa duhet.
Portë hyrëse e shkaktarit të sëmunjdes është mukoza e zorrëve të holla, aty gjenden qelizat
receptore, ku polio virusi sikur edhe enteroviruset tjera shumohen.
Më të ndjeshëm janë fëmijët e moshës 1 deri në 4 vjeç, personat e rritur rrallë vuajnë nga
paraliza. Imuniteti pas kalimit të sëmundjes është solid pa marrë parasysh se është pas formës
paralitike.
Lëvizja sezonale është karakteristikë e paralizës së fëmijëve si për të gjitha sëmundjet e traktit
digjestiv.
Masë parandaluese është vaksinimi i fëmijëve sa më herët që është e mundur dhe atë sipas
kalendarit të paraparë.
Organizimi i fushatave të imunizimit plotësues nëse shkalla e përfshirjes nuk ofron mbrojtje
Raportimi i të gjitha rasteve të dyshimta autoriteteve shëndetësore.
Si për të gjitha virusët tjerë edhe poliovirusët nuk kanë mjekim specifik.
Ç‟do person që udhëton në vende ku ende virusi i egër i polios është në qarkullim duhet të
vaksinohet me vaksinën e gjallë OPV.

Kapitulli V. Hepatitet virale
Hepatitet janë inflamacion i mëlqisë me etiologji të ndryshme, pasqyrë klinike të qartë dhe
rëndësi epidemiologjike të ndryshme. Hepatitet shkaktohen nga shkaktarë të ndryshëm, bakteriet,
viruset ( A, B, C,D ) ose parazitët. Toksinat kimike si alkooli, barërat ose kërpurdhat helmuese
gjithashtu mund të dëmtojnë mëlqinë dhe shkaktojnë pezmatimin dhe dëmtimin e mëlqise.
Të gjitha hepatitet kanë rëndësinë e vetë, por për epidemiologjinë bashkëkohore rëndësi më të
madhe kanë hepatitet virale. Mbështetur në karakteristikat epidemiologjike, pasqyrën klinike dhe
testet serologjike mendohet se ekzistojnë së paku pesë lloje të hepatiteve virale të cilat
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shkaktohen nga virusët hepatogjen, virusi i hepatitit A, virusi i hepatitit B, virusi i hepatitit C,
virusi i hepatitit D dhe virusi i hepatitit E.

5.1 Hepatiti viral A
Është sëmundje ngjitëse akute e traktit tretës. Sëmundje karakteristike e fëmijëve dhe e moshave
të reja. Përhapet me rrugë fekalo-orale. Hepatiti viral A ka pasqyrë klinike të lehtë dhe shumë
shpesh mund të kalohet edhe pa u diktuar fare. Hepatiti viral A është i përhapur në të gjithë
botën. Lajmërohet në formë sporadike dhe epidemike, në vendet e pa zhvilluara dhe atyre në
zhvillim, sëmundja ka karakter endemik me tendencë të paraqitjes së epidemive të herëpas
herëshme të lokalizuara. Sëmundja shkaktohet nga virusi i hepatitit A i cili është picornavirus,
me madhësi prej 27 mm.
Inkubacioni tek hepatiti viral A sillet prej 15 deri në 50 ditë mesatarisht 30 ditë .
Pasqyra klinike - sëmundja zhvillohet ne dy stade: a) preikterike dhe b) ikterike
Gjatë stadit preikterik sëmundja fillon ngadalë me temperaturë të lartë, dobësi, lodhje, humbje të
oreksit, iritim, vjellje, kokëdhimbje, dhëmbje në harkun brinjor të djathtë dhe epigastrium, ngjyra
e urinës bëhet e mbyllët, kurse fecesi e humb ngjyrën. Ky stad zgjatë 5 deri në 10 ditë, pas së
cilës fillon stadi ikterik me paraqitjen e verdhëzës, sidomos në sklerë, lëkura është e zverdhur
dhe mund të shihet edhe në mukoza të tjera .
Sipas disa studimeve shkalla maksimale e infektueshmërisë arrihet në fund të periudhës së
inkubacionit dhe zgjatë deri në ditën e 18 pas paraqitjes së verdhëzës. Disa persona bëhen
joinfektues menjëherë pas javës së parë të paraqitjes së verdhëzës.
Diagnoza vihet duke u mbështetur në pasqyrën klinike, të dhëna epidemiologjike dhe
laboratorike. Nga të dhënat laboratorike rëndësi të madhe ka detektimi i ndryshimeve të gjakut,
urinës dhe fecesit, paraqitja e urobilinogjenit në urinë dhe rritja e nivelit të transaminazave, rënia
e faktorëve të koagulimit dhe proteinave flasin për dëmtim të mëlqisë.
Virusi i hepatitit A mund të përhapet me rrugë të ndryshme, por rruga më e shpeshtë është
përmes kontaktit dhe mekanizmit fekalo-oral.
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Porta hyrëse dhe e vetmja për virusin A është mukoza e traktit tretës. Ndjeshmëria ndaj
shkaktarit të sëmundjes është e përgjithshme por shkalla e manifestimit klinik është e ndryshme,
ndër fëmijët e vegjël dhe ata parashkollor më të shpeshta janë format anikterike d.m.th shkalla e
manifestimit klinik rritet me moshën. Pas kalimit të sëmundjes sipas të gjitha gjasave imuniteti
është i përjetshëm .
Hepatiti viral A tregon lëvizje sezonale, rastet e sëmundjes lajmërohen gjatë gjithë vitit për të
arritur maksimumin në muajin Tetor, Nëntor, kurse numri më i ulët regjistrohen në muajin
Qershor.
Masat parandaluese, edukimi i masës mbi higjenën personale me theks të veqantë në kujdesin e
madh gjatë pastrimit të duarve.
Aplikimi i vaksinës kundër hepatit viral A, preferohet në vendet jo endemike dhe personave që
udhëtojnë në këto vende, sigurimi i ujit higjenik për pije, largimi higjenik i hedhurinave,
raportimi i të gjitha rasteve të sëmundjes dhe atyre të dyshimta, autoriteteve shëndetësore .
Forma e izolimit duhet të bëhet në dy javët e para të sëmundjes, por jo më gjatë se një javë pas
paraqitjes së verdhëzës.
Preferohet dezinfektimi i përhershëm në ato vende ku personat e shëndoshë mund të vijnë në
kontakt me ekskretet e të sëmurit, nuk ka mjekim specifik.

5.2Hepatiti viral B
Hepatiti i shkaktuar me virusin B, është sëmundje akute ngjitëse virale e mëlqisë. Sëmundja
bartet me anë të gjakut dhe sekreteve turpore (sperma, sekreti vaginal, pështyma etj). Sëmundja
ka karakter dhe rrjedhojë më të rëndë të hepatitis viral A, fillimi i sëmundjes është i njëjtë me
hepatitet tjera dhe mu për këtë edhe vështirë se mund të diferencohet. Sëmundja është e përhapur
në të gjithë botën dhe ka marrë karakter epidemik, sipas OBSH-së çdo vit në botë kemi rreth 4
miljonë raste të reja të sëmundjes. Prej tyre përafërsisht 90 mijë raste do të kenë dekurs kronik,
për çdo vit regjistrohen rreth 1 milionë raste të vdekjes.
Hepatiti viral B shkaktohet nga virusi i hepatitit B i cili është hepadnavirus, përmbanë 2 vargje të
AND të rrethuar nga bërthama nukleokapside e cila përmban antigjenin HBcAg.
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Ikubacioni sillet prej 2 deri në 6 muaj, kryesisht është 100 ditë, rrallëherë inkubacioni mund të
jetë më i shkurtër.
Zhvillohet në 3 stade : stadi i parë karakterizohet me ethe jo shumë të shprehura, lodhje, vjellje,
humbje të oreksit, kruarje të përgjithshme, fryerje, dhembje barku. Stadi i dytë karakterizohet me
zverdhje të lëkurës dhe syve, urina me ngjyrë të errët, jashtëqitje të zbehta ose me ngjyrë argjile
si dhe rritje e gjinjëve te meshkujt. Stadi i tretë karakterizohet me tërheqje të shenjave të
sëmundjes dhe përmirësim të gjendjes shëndetësore, ky stad zgjatë rreth dy muaj. Rrjedhja e
sëmundjes mund të jetë inaparente apo fulminante si hepatit akut fulminant nekrotik që
përfundon kryesisht me vdekje. Mjekim specifik nuk ka, në disa raste përdoret alfa interferonit
dhe lamivudina.
Të gjithë personat HBsAg pozitiv janë potencialisht infektues. Gjatë hulumtimeve është
vërtetuar se këta persona janë infektues shumë para paraqitjes së shenjave të sëmundjes dhe gjatë
gjithë kohës së zhvillimit të pasqyrës klinike.
Diagnoza e sëmundjes vërtetohet në bazë të pasqyrës klinike, anketës epidemiologjike dhe
analizave laboratorike. Krahas analizave laboratorike elementare është e domosdoshme edhe
hulumtimi serologjik i prezencës së virusit, gjegjësisht i antigjeneve dhe antitrupave të cilët
paraqesin marker per infektim VHB. Rezervoar dhe burim infeksioni është vetëm njeriu.
Virusi i hepatitit B gjendet në të gjitha sekretet dhe ekskretet e organizmit të njeriut, por vetëm
gjaku, sperma, sekreti vaginal dhe pështyma është infektuese. Deri te përhapja vjen me ekspozim
intravenoz, intramuskular, subkutan, intradermal dhe për mukozë ndaj shkaktarit të sëmundjes,
shiringat për drogë hemodializa mund të shërbejnë si mjete për përhapjen e infeksionit. Rrugë e
rëndësishme e përhapjes është edhe kontakti seksual.
Portë hyrëse është lëkura dhe mukozat. Sipas hulumtimeve të fundit thuhet se imuniteti pas
kalimit të sëmundjes është i gjatë, por nuk duhet harruar mundësinë e paraqitjes së sërishme të
sëmundjes .
Masat parandaluese: futja e vaksinës kundër hepatitit B në kalendarin e rregullt të
imunizimit.Vaksinimi i fëmijëve menjëherë pas lindjes dhe atë me tri doza parandalon bartjen e
infeksionit nga nëna në foshnje.
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Vaksinimi i gjithë personave me rrezik të lartë, stomatologëve, kirurgëve, shfrytëzuesve
intravenoz të drogave, laborantët personat që punojnë në dializë etj.
Hulumtimet serologjike të cilat do të ofronin të dhëna mbi shkallën e prevalencës së sëmundjes
në vend.
Raportimi i rasteve të sëmundjes i autoriteteve shëndetësore.
Izolimi në kuptim të pengimit të kontaktit me gjakun dhe produktet e gjakut të infektuar.
Dezinfektimi permanent i të gjitha mjeteve, objekteve dhe gjësendeve që kanë mundur të
kontaminohen me shkaktarin e sëmundjes.
Hulumtimi i burimeve të infeksionit dhe kontakteve.

5.3 Hepatiti C
Infeksion i mëlqisë i shkaktuar nga virusi deri vonë i quajtur non A non B, ku deri në 90% të të
infektuarve nuk shfaqin shenja të sëmundjes apo ato janë të lehta, 50%-80% e të infektuarve do
të zhvillojnë formën kronike të infeskionit, gjysma e të cilëve do të kenë cirozën apo kancerin e
mëlqisë si diagnozë përfundimtare.
Hepatitis C është i përhapur në të gjithë botën, por shkalla e prevalencës së sëmundjes është e
lidhur ngushtë me praktikat e ndarjes apo përdorimit të sërishëm të shiringave dhe mjeteve tjera
mjekësore. Siapas një vlerësimi të OBSH-së, në fund të viteve 90 rreth 1 milionë e popullatës në
botë është infektuar me virusin C të hepatitit .
Sëmundja shkaktohet nga virusi i hepatitit C. Ky virus i takon gjinisë Hepacavirus, familjes
Flaviridae. Ekzistojnë së paku 6 gjenotipe të ndryshme dhe 90 subtipe të virusit të hepatitit C.
Inkubacioni sillet prej 2 javë deri në 6 muaj, më së shpeshti 6 deri në 9 javë. Infeksioni kronik
mund të ekzistojë deri në 20 vjet para se të lajmërohet ciroza apo hepatoma.
Pasqyra klinike karakterizohet me verdhëz më të lehtë se të hepatitit viral B, përveç kësaj
sëmundja shoqërohet me humbje të oreksit, nauze, vjellje, lodhje, rraskapitje, dhembje në bark
ndryshim të ngjyrës së urinës.
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Periudha e infektueshmërisë sillet prej 1 apo më shumë javëve para fillimit të shenjave të
sëmudjes dhe te shumica e personave zgjatë për një kohë të pacaktuar.
Pasqyra klinike e sëmundjes mund të vërtetohet duke gjetur antitrupthat anti VHC përmes
reaksioneve serologjike radio imuno assay.
Rezervuar dhe burim i infeksionit është vetëm personi i infektuar dhe ai i sëmurë me pasqyrë
klinike tipike. Në mënyrë eksperimentale, infeksioni është bartur edhe në shimpanza.
Rrugë e përhapjes së infeksionit me hepatit C është kryesisht parenterale. Është demostruar
poashtu se edhe rrugët seksuale mund të ndimojnë në përhapjen e sëmundjes, por me një
intensitet shumë më të ulët.
Portë hyrëse e infeksionit është lëkura.
Ndjeshmëria ndaj sëmundjes është e përgjithshme dhe mund të infektohen të gjithë ata që vijnë
në kontakt me shkaktarin e sëmundjes. Shkalla e imunitetit pas kalimit të sëmunjdes nuk dihet
,por në mënyrë eksperimentale në shimpanza ështe demonstruar infeksioni i serisë me VHC.
Masat parandaluese janë të njëjta sikur te hepatiti viral B. Nuk është efektive dhënia e
imunoglobulineve si masë parandaluese. Masat në raport me pacientin njëjtë sikur te hepatiti B.

5.4 Hpatiti D
Infeksion viral i mëlqisë i cili ka tendencë të kalimit në formë kronike. Sëmundja ka dekurs të
rëndë kur infeksioni shoqërohet me virusin e hepatitit B, ndër femijë, pasqyra klinike e
sëmundjes është tejet e rëndë. Në shumicën e rasteve në stadin e vonshëm të sëmundjes ajo
zakonisht diagnostifikohet si hepatit viral B.
Hepatiti viral D është i përhapur në gjithë botën, por prevalenca e sëmundjes është e ndryshme,
sipas vlerësimeve, sot në botë janë mbi 10 milionë të infektuar me këtë virus i cili kryesisht është
i shoqëruar me virusin e hepatit B. Sëmundja ka formë endemo-epidemike në Rusi, Rumani, Itali
dhe Afrikën Jugore.
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Virusi i hepatitit C ka tri gjenotipe, gjenotipi 1 që është i pranishëm në tërë botën, gjenotipi 2
është izoluar në Japoni dhe Tajlandë dhe gjenotipi 3 i cili është izoluar vetëm në Amazonë që
shkakton forma të rënda të sëmundjes. Inkubacioni përafërsisht sillet prej 2 deri në 8 javë .
Gjaku është i infektueshëm gjatë gjithë periudhës së sëmundjes. Por, shkallë më e lartë e
infektueshmërisë është vërejtur në fazën akute të sëmundjes, ku edhe sasia e virusëve në gjak
është e lartë. Rezervuar dhe burim i vetëm i infeksionit është njeriu.
Rrugë e përhapjes së infeksionit është ajo parenterale. Përmes shiringave, gjilpërave të
kontaminuara me virusin e hepatitit D. Infeksioni përhapet edhe përmes plazmës, derivateve të
saj dhe me rrugë seksuale.
Portë hyrëse e infeksionit është lëkura dhe mukozat.
Të gjithë personat e ndjeshëm ndaj virusit të hepatitit B apo, që kanë formë kronike të tij mund të
infektohen me virusin e hepatitit D.
Masat parandaluese sikur te hepatiti viral B.

5.5 Hepatiti viral E
Hepatiti viral E është infeksion akut viral i mëlqisë. Kjo formë është e ngjajshme me atë të
hepatitit viral A. Nuk janë vërejtur format kronike të sëmundjes, shkalla e vdekshmërisë ndër
femrat shtatzëna nëse sëmundja lajmërohet në tremujorin e parë arrin vlerën 20%. Sëmundja
është e përhapur në gjithë botën. Lajmërohet në formë sporadike dhe epidemike. Zakonisht,
lajmërohet në vendet me kushte higjenike të ulëta, Iran, Bangladesh, Indonezi, Pakistan etj.
Shkaktari i sëmundjes njihet si virus i hepatitit E. Është virus në formë sferike.
Inkubacioni sillet prej 15 deri në 64 ditë. Gjatë epidemive, periudha e inkubacionit variron prej
26 deri në 42 ditë.
Pasqyra klinike e sëmundjes është krejtësisht e njëjtë me atë të hepatitit viral A. Sëmundja
karakterizohet me plogështi, lodhje, humbje të oreksit, dhembje në harkun brinor të djathtë ,
urina merr ngjyrë të errët dhe pas paraqitjes të verdhëzës në sklerë dhe lëkurë.
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Periudha e infektueshmërisë nuk dihet me saktësi, por VHE është izoluar nga fecesi edhe 14 ditë
pas paraqitjes së verdhëzës dhe përafërsisht 4 javë pas infeksionit.
Diagnoza e sëmundjes mbështetet në pasqyrën klinike, të dhënat epidemiologjike dhe vërtetohet
përmes analizave laboratorike.
Studimet e vonshme japin mundësinë që rezervoar i infeksionit të jenë disa kafshë shtëpiake, por
kjo nuk është vërtetuar VHE, mund të bartet edhe në shimpanza, derra të egër etj.
Rrugë e përhapjes së infeksionit kryesisht është uji i kontaminuar, kurse mekanizmi i përhapjes
është fekalo-oral.
Portë hyrëse është mukoza e traktit tretës.
Shkalla e ndjeshmërisë nuk njihet me saktësi. Është e qartë, se mbi 50% e infeksioneve mbesin të
padetektuara dhe janë anikterike.
Imuniteti pas kalimit të sëmundjes është qështje që duhet të studiohet në të ardhmen.
Masat parandaluese sikur te hepatiti viral A.

5.6 Ethet hemoragjike virale
Ethet hemoragjike virale paraqesin grupin e sëmunjdeve transmisive febrile, të cilat në pasqyrën
klinike të tyre shoqërohen me gjakderdhje të intensitetit dhe lokalizmit të ndryshëm, si pasojë e
dëmtimit të enëve të gjakut dhe çrregullimit të koagulimit. Me rëndësi aktuale për Kosovën janë,
ethja hemoragjike Krime Kongo.
Ethja hemoragjike Krime Kongo është sëmundje ngjitëse akute virale që bën pjesë në grupin e
sëmundjeve dhe karakterizohet me sindromë të theksuar të gjakderdhjes. Shfaqet në vatra
natyrore, pas pickimit të këpushave gjatë sezonës Pranverë –Vjeshtë.
Sëmundja karakterizohet me shtrirje të plotë gjeografike, Azi, Afrikë dhe Evropë Lindore, shumë
shtete raportojnë për praninë e virusit Krime Kongo si, Egjipti, Etiopia, Mauritania etj.
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Ethja hemoragjike Krime Kongo në Kosovë lajmërohet për herë te parë në fshatin Nishor të
komunës së Therandës në vitin 1954 me 8 të vdekur në një familje. Që nga ajo kohë deri në
vitin 1989 nuk janë regjistruar raste të sëmundjes kur edhe sëmunjda fillon sërish të lajmërohet.
Pas pickimit të njeriut nga kërpusha e infektuar, virusi i EHKK lokalizohet në sistemin
retikuloendotelial duke shkaktuar vireminë parësore. Rritja e përshkrueshmërisë së enëve të
gjakut vjen si pasojë e topizmit që ka shkaktari sëmundjes për shtresën endoteliale të tyre .
Në autopsinë e personave të vdekur nga ethja hemoragjike Krime Kongo janë gjetur ndryshime
specifike për sëmundjen. Shenja dominante është gjakderdhja masive e cila ka përfshirë pothuaj
të gjitha organet, por më e shprehur është në mëlqi, lukth, veshkë, mushkëri dhe tru.
Ethja hemoragjike Krime Kongo shkaktohet nga virusi me po të njëjtin emër. Virusi i ethes
hemoragjike Krime Kongo është ARN virus i cili i përket gjinisë Nairovirus dhe familjes
Bunyaviridae. Virusi i EHKK është izoluar nga delet, dhitë, gjedhë, lepujt, iriqët dhe minjtë,
antitruptha në masë janë detektuar në disa vertebrore shtëpiakë dhe të egër.
Inkubacioni variron prej 1-3 ditë maksimalisht deri 9 ditë pas pickimit të këpushës dhe prej 5-6
ditë, maksimalisht 13 ditë në rast të kontaktit me gjakun dhe indet e të sëmurit.
Sikur sëmundjet tjera ngjitëse ashtu edhe Ethja hemoragjike Krime Kongo karakterizohet me
shenja të përgjithshme dhe specifike të sëmunjdes.
Ethja hemoragjike Krime Kongo mund të paraqitet në tri forma klinike
1.me manifestim të sindromës hemoragjike
2.pa manifestim të sindromës hemoragjike
3.forma inaparente e sëmundjes
Sëmundja gjatë zhvillimit natyror kalon nëpër tri faza
a.faza para paraqitjes së hemoragjisë
b.faza hemoragjike
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c.faza e rekovaleshencës
Fillimi i sëmundjes është i papritur dhe karakterizohet me temperaturë të lartë (39-40˚C),
dhembje muskujsh, marramendje, dhembje dhe shtangim qafe, dhembje të shpinës, dhembje
koke, dhembje nyjesh, konjuktivit dhe fotofobi. Nuk janë të rralla rastet kur lajmërohet vjellja
,nauze, dhembja e fytit e shoqëruar me diare dhe dhembje në tërë regjionin e barkut.
I sëmuri është infekcioz që nga moment i paraqitjes së simptomeve të sëmundjes e veqanërisht
të gjakderdhjes deri në fund të rekovaleshencës. Krime Kongo si për sëmundjet tjera virale nuk
ka mjekim etiologjik dmth. mjekimi është simptomatik. Për të kompenzuar gjakun e humbur
gjatë sindromit hemoragjik, dhënia e plazmës e cila është e pasur me faktor të koagulimit,
eritrocite të freskëta dhe trombocite është e domosdoshme. Profilaksia me Ribavirin, nuk ka të
dhëna relevante të cilat do të definonin efikasitetin dhe senzitivitetin e virusit te EHKK në
ribavirin në rastet e ekspozimit me rrezik të lartë.
Vdekshmëria nga ethja hemoragjike Krime Kongo krahas ethes hemoragjike Ebola
karakterizohet me rrjedhë dinamike të sëmundjes dhe jo rrallë ka përfundim fatal. Të gjitha
sëmundjet e grupit të etheve hemoragjike virale karakterizohen me gjakderdhje të intensitetit të
ndryshem si shenjë kardinale e pasqyrës klinike të tyre.
Diagnoza caktohet me analiza laboratorike e rasteve të dyshimta me ethen hemoragjike Krime
Kongo, duhet të bëhet në laboratorët të cilët posedojnë nivel të lartë të sigurisë, në analizat rutine
laboratorike është dominante, leucopenia, trombocitopenia.
Burimi i infeksionit janë, njeriu i sëmurë, këpushat dhe rrallëherë kafshët shtëpiake.
Ethet hemoragjike Krime Kongo ,shfrytëzojnë rrugë të ndryshme epidemiologjike. Lëkura dhe
mukozat e dukshme shërbejnë si portë hyrëse për virusin e EHKK, kurse për tu infektuar me
gjakun e të sëmurit duhet të ekzistojnë lëndime sado të vogla qofshin ato.
Ndjeshmëria ndaj sëmundjes është e përgjithshme pa marrë parasysh moshën dhe gjininë, por më
shpesh sëmuren personat që gjenden në vatrat natyrore, fshatarët, punëtorët e pyjeve, barinjtë,
kamperet etj.
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Imuniteti pas kalimit të sëmundjes është tejet solid. Disa autorë referojnë për imunitet të
përjetshëm, disa të tjerë deri në dhjetë vjetë.
Sëmundja karakterizohet me paraqitje sezonale, zakonisht gjatë muajve të Pranverës dhe Verës.
Numri më i lartë i rasteve të sëmunjdes lajmërohet prej Qershorit deri në Shtator kur dendësia
dhe aktiviteti biologjik i këpushave është jashtzakonisht i shprehur.
Masat parandaluese edukimi i popullatës rreth mënyrës së përhapjes së këpushave dhe metodat e
mbrojtjes personale.
Lufta kundër këpushave me përdorimin e akarcideve në kafshët shtëpiake dhe në vatrat natyrale
të infeksionit.
Personat duhet të ruhen nga pickimi i këpushave duke përdorur veshmbathje mbrojtëse, për të
zvogëluar rrezikun e eksponimit, të veshin rroba që mbulojnë këmbët dhe duart, pantallonat të
futen në qorape dhe lëkura duhet të lyhet me repellent dëbues.
Raportimi i menjëhershëm i rasteve të zbuluara, autoriteteve shëndetësore.
Zbulimi i hershëm i burimit të infeksionit.
Hospitalizimi i të gjithë të sëmurëve në instuticione të specializuara.
Karantina nuk është e nevojshme.
Imunizimi me vaksinën kundër EHKK, aplikohet vetëm në zonat endemike dhe enzotike.
Tretmani specifik me preparate të Rabavirinës me rrugë intravenoze si dhe plazma konvaleshente
me titër të antitrupave lartë të neutralizuar, preferohen sidomos në stadin fillestar të sëmundjes.
5.7 Ethja hemoragjike me sindrom veshkor
Sëmundje akute infektive me etiologji virale. Sëmundja ka fillim të furishëm, ku dominojnë
simptomet e infeksionit, dukuritë hemoragjike dhe sindroma specifike veshkore.
Diagnoza e sëmundjes bazohet në të dhënat klinike, epidemiologjike dhe vërtetohen me analiza
laboratorike. Në fillim të sëmundjes për shkak të koncentrimit të shtuar të gjakut kemi rritje të
eritrociteve dhe sasisë së hemoglobinës në gjak, leukocitet zakonisht janë normale, por mund të
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jenë edhe të rritura. Urina fillon të pakësohet që nga fillimi, por oliguria paraqitet që nga dita 2-4
e sëmundjes e disa herë përfundon me anuri të plotë.
Diagnoza diferenciale me EHSV duhet marrë parasysh të gjitha sëmundjet me simptomatologji
të ngjashme si, influence, leptospiroza, tifoja abdominale, ekzantemat medikamentoze etj.
Rezervoar dhe burim i infeksionit janë gjitarët e vegjël gjegjësisht ekskretet e tyre.
Rrugë e përhapjes së infeksionit të Ethes Hemoragjike me sindrom veshkor është përmes
aerosolëve me ushqim dhe me kontakt. Deri më tani nuk njihen rastet e përhapjes së sëmunjdes
nga njeriu në njeri, por raportohet për dy raste të kalimit vertikal të virusit nga nëna në fryt.
Në bazë të mënyrës së përhapjes dallojmë tri tipe të infeksionit:
1.Tipi fshatar –përfshin njerëzit të cilët kryejnë punë fushore
2.Tipi urban –është karakteristikë e EHSV që shkaktohet nga virusi Seoul
3.Tipi laboratorik haset tek personeli që punon në laborator dhe ka mundësi të infektohet
Shkaktari e ethes hemoragjike me sindrom veshkor shërbehet me tri porta hyrëse, traktin
respirator, tretës dhe lëkurë.
Pas kalimit të sëmundjes vjen deri te rënia e titrit të antitrupthave , me qka nënkuptojmë se mund
të vjen deri tek infeksionet me tipe të tjera të Hantavirusëve.
Masat parandaluese-pengimin e futjes së brejtësve në shtëpi
Ruajtjen e ushqimit të njerëzve dhe kafshëve nga ekskretet e bartësve
Përpunimi termik i artikujve ushqimorë të dyshimtë
Gjatë punës në fushë nëse ka popullacion të madh të punohet me maska
Të bëhet klorimi i ujit për pije
Raportimi i obliguar i të gjitha rasteve me sëmundje autoriteteve shëndetësore
Nuk preferohet izolimi i pacientit
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Nuk preferohet imunizimi i personave të kontaktit Hospitalizimi i hershëm dhe dhënia e
ribavirinës në fillim të sëmundjes është e nevojshme.

Kapitulli VI. Sëmundjet ngjitëse transmisive
Shkaktohen nga virusët, bakteriet dhe parazitët. Njihen ndryshe si sëmundje veneriane.
Egzistojnë 25 lloje të sëmundjeve ngjitëse seksuale. Këto sëmundje ngjiten nga kontakti trupor
gjatë mardhënieve seksuale. Rekomandohen kontrolla të shpeshta për shëndet seksual. Këto
sëmundje mund të parandalohen me :përdorimin e kondomit, jo më shumë se një partner dhe të
bëhen analizat. Krahas rritjes së infeksioneve me HIV/AIDS, për fat të keq, po shohim një rritje
të numrit paralel të infeksioneve të tjera seksualisht të transmetueshme, si ato me sifiliz, me
gonorrenë, klamidia, në moshat e reja. Kështu u shprehën mjekët infeksionistë duke theksuar se
vendi vazhdon të ketë probleme me raportimin e numrit të rasteve të sakta me IST. Sipas
mjekëve rritja e rasteve të IST ndodh si pasojë e mungesës së edukatës për t'u mbrojtur nga këto
sëmundje, për t‟u konsultuar me mjekun. Studimet tregojnë se me klamidia janë raportuar 20% e
grave në moshë riprodhuese dhe pothuajse 1% e tyre janë raportuar me sifiliz, gonorre, herpes
genitalis, etj. Për më tepër, vërehet një rritje e numrit të rasteve me gonorre të zbuluar nëpërmjet
survejancës rutinë spitalore. “Për parandalimin e këtyre sëmundjeve nevojitet edukimi i opinionit
publik në drejtim të njohjes së rrugëve të transmetimit të viruseve dhe shenjat, në mënyrë që të
kërkojnë ndihmë mjekësore. Ky është mesazhi që përcjell edhe “Dita e Sensibilizimit për IST”
dhe Përdorimin e Kontraceptivëve”, paralelisht me ndërgjegjësimin e qytetarëve nevojitet aksesi
në shërbimet shëndetësore, pasi kapacitetet diagnostikuese janë të ulëta.

6. Ç’farë janë IST
Infeksionet Seksualisht të Transmetueshme janë sëmundje që shkaktohen nga bakterie të cilat
transmetohen përmes kontaktit seksual. Këto sëmundje janë ndër infeksionet më të përhapura në
botë. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, incidenca e rasteve me IST në vit është 333
milionë raste, pa përfshirë HIV/AIDS-in. IST numërojnë 25 lloje infeksionesh, ndër të cilat më të
përhapura janë gonorrea, sifilizi. Shqipëria ende konsiderohet vend me prevalencë të ulët të
Infeksioneve Seksualisht të Transmetueshme (IST), edhe pse në vendin tonë këto sëmundje janë
një problem në rritje, që pas viteve 90‟, sipas Institutit të Shëndetit Publik (ISHP). Edhe në
Amerikë sipas “The American Social Health Association”, vetëm 1/3 e doktorëve i ekzaminojnë
pacientët për IST në mënyrë rutine. Kuptohet se si është zbulimi i këtyre sëmundjeve në kushtet
e vendit tonë.
Sëmundjet ngjitëse transmisive përhapen dhe mbijetojnë falë ndërmjëtsimit të vektorëve.
Nëse sëmundja ngjitëse përhapet vetëm përmes vektorëve atëherë ajo quhet sëmundje ngjitëse
transmisive obligative, tifoja ekzantematike, malaria,ethja e verdhë etj. Nëse sëmundja ngjitëse
përhapet jo vetëm përmes vektorëve, por shfrytëzojnë edhe rrugë të tjera atëherë janë sëmundje
ngjitëse transmisive fakultative, pesta tularemia, ethja.
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Karakteristikat themelore epidemiologjike të sëmundjeve ngjitëse transmisive janë.
1.Sëmundje ngjitëse dhe invasive të gjakut
2.Burim më i shpeshtë i infeksionit janë kafshët
3.Këtë grup të sëmundjeve e përbejnë një numër i madh i sëmundjeve ngjitëse
4.Mekanizmi i bartjes së sëmundjes është i ndryshëm (pickim, feces, hemolinfë dhe ndrydhje).
5.Portë hyrëse është lëkura (në kushte natyrale) e rrallëherë mukoza.
6.Ndjeshmëria ndaj sëmundjes është e përgjithshme .
7.Imuniteti pas kalimit të sëmundjes i ndryshëm
8.Sëmundjet e këtij grupi kanë karakter endemik
9.Pas kalimit të sëmundjes, shkaktari mbetet prezent në organizëm për një kohë të gjatë
10.Në kushte kontrolli, sëmundja tërhiqet nga vatrat endemike dhe paraqitet në formë sporadike
11.Në rast të lëvizjeve të mëdha të popullatës, sëmundja del nga vatrat e tyre endemike
12.Në vende me klimë mesatare, sëmundjet transmisive kanë paraqitje sezonale
13.Sëmundjet transmisive kanë shtrirje të gjerë gjeografike, por më shumë është e pranishme në
vendet me zhvillim ekonomik të ultë.
14.Ky grup i sëmundjeve paraqet problem të rëndë ekonomik, social dhe biologjik.
Vaginiti bakterial nuk është sëmundje ngjitëse, por shkaktohet nga çrregullimi i bakterieve
normale të shëndosha që gjenden në vaginë.
Klamidia infekton qafën e mitrës te femrat. Por infektimi i uretrës, rektumit dhe syve shfaqet te
të dy gjinitë. Simptomat shfaqen 1 deri 3 javë pas infektimit.
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6.1 Morrat pubikë janë parazitë të vegjël në formë të gaforres që jetojnë në qime dhe thithin
gjakun. Ato mund të jetojnë edhe jashtë trupit, në rroba , në shtrat dhe peshqirë. Pas 2 deri në 3
javë mund të shfaqet kruarja.
6.2 Epidididmitisi do të thotë inflamacioni epididmitisit, tuba që gjendet në krye të testiseve
ku sperma qëndron. Zakonisht shfaqet nga prezenca e infektimeve me Klamidia dhe Gonorea.
Simptomat e sëmundjes shfaqen me ënjtje dhe dhimbje të testiseve dhe qeseve të tyre. Mënyra
më e mirë e prevenimit është përdorimi i kondomit gjatë seksit. Tretmani për këtë infeksion
bëhet me antibiotikë.
6.3 Herpesi gjenital shkaktohet nga virusi herpes simpleks.
Lythat gjenital paraqiten në organet gjenitale te femrat dhe te meshkujt. Ato shkaktohen nga
virusi që quhet virus njerëzor papilloma.
Pas infektimit kalon 1 deri 3 muaj që lythat të paraqiten në organet gjenitale. Lythat mund të
paraqiten në vulve, penis, testise apo anus në formë individuale apo në grup. Nuk shkaktojnë
dhimbje dhe simptoma tjera. Nëse shfaqen në qafë të mitrës mund të shkaktojnë gjakderdhje .
6.4 Gonorea është infeksion bakterial që mund ta infektojë, qafën e mitrës, uretren, rektumin,
anusin dhe fytin. Simptomet mund të shfaqen në mes 1 deri 4 ditë pas ekspozimit, por
ndonjëherë mund të mos ketë simptoma.Karakteristike është rrjedhja ë qelbit nga uretra tek
meshkujt. Sëmundjet ngjitëse transmisive përhapen dhe mbijetojnë falë ndërmjetsimit të
vektorëve. Nëse sëmundja ngjitëse përhapet vetëm përmes vektorëve atëherë ajo quhet
sëmundje ngjitëse transmisive obligative, tifoja ekzantematike, malaria, ethja e verdhë etj.
Ndërsa, nëse përhapet jo vetëm përmes vektorëve, por shfrytëzojnë edhe rrugë të tjera atëherë
janë sëmundje ngjitëse transmisive fakultative, pesta tularemia ,ethja.

Klamidia shkaktohet nga chlamidia trihomatis.Infeksioni me Klamidia është tri herë më i
shpeshtë se Gonorea. Mosha më e prekur 14-19 vjeç. Klamidia mund të jetë asimptomatike në
70% të rasteve. Simptomat janë: djegie gjatë urinimit, sekret, gjakderdhje mes ciklit, dhimbje
gjatë mardhënieve. Infeksioni mund të shkaktojë sterilitet dhe inflamacion të pelvikut.
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Tabela 4. Të dhënat dhe statistikat e numrit të rasteve me sëmundje ngjitëse në 11 komuna të
Republikës së Kosovës. Në këtë tabelë shifet qartë se numri më i madh i të sëmurëve është nga
komuna e Gjakovës, gjithësej 579 dhe të Rahovecit 89, për dallim nga komunat tjera që numri i
të prekurve nga këto sëmundje është shumë më i vogël.

Komuna
Deçan
Gjakovë
Istog

Tot
al
Of
tot
28
579
7

Askaria
za
2
8

Dermatofit
oza
1
24

Diareja dhe
gastroenter
itet
6
89

Klinë

12

1

1

Malishevë
Pejë
Prishtinë
Prizren
Rahovec
Shtime
Skënderaj

32
17
2
4
89
1
2

2

3

4

16

1

Enterobi
aza
1
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Hepat
iti
viral
akut
A

3

2

3

6

1

1

1

1

2
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Tab. 5 Në këtë tabelë janë paraqitur rastet me Hepatit ku shifet qartë se në Gjakovë janë 6 raste
me hepatit viral akut B dhe 2 raste me hepatit viral kronik, derisa në komunat tjerat perveç në
Rahovec 1 rast, nuk ka raste të tilla. Herpes Zooster në Deçan 1, Gjakovë 25 dhe 5 raste në
Rahovec.
Infeksione tjera bakteriale me ushqim shifet se në Gjakovë ka gjithësej 192 raste dhe në Rahovec
26, për dallim nga komunat tjera që kanë shumë më pak raste.
Kandidiaza në komunën e Gjakovës janë evidentuar 37 raste, ndërsa Rahovec, Deçan, Prizren
kemi vetëm nga 1 rast.

Komuna
Deçan
Gjakovë
Istog
Klinë
Malishevë
Panjohur
Pejë
Prishtinë
Prizren
Rahovec
Shtime
Skënderaj

Hepatiti
viral
akut B

Hepatiti
viral
kronik

6

2

Herpes Ictus
zosteri ixodes
1
25
5

Infeksionet
tjera
bakteriale
me ushqim
8
192
6
7
14

Infeksionet
tjera
bakteriale
të zorrëve
2
55

Infeksionet
virale dhe
infeksionet
e tjera
specifike të
zorrëve
1

Infeksionet
virale me
herpes
1

Kandidiaza
1
37

1

1

1

5

1

13
2
3
26
1
2
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Tab.6 Në këtë tabelë shohim rastet me pneumoni, ku në Gjakovë janë raportuar 17 raste, në
Rahovec 3, Istog 1 dhe Deçan 1.
Me Parotit në Gjakovë janë raportuar 10 raste, përderisa nga komunat tjera nuk ka asnjë.
Parizitozat në Gjakovë 4 raste,në komunat tjera asnjë.
Sëmundjet tjera të përcjellura kryesisht në mënyrë seksuale, në Gjakovë 6 raste, Deçan 2,
Malishevë 1.
Sallmonelllla në Malishevë 8 raste, Pejë 4 raste, Rahovec 3 raste dhe në Gjakovë 3 raste.
Kolla e bardhë në Gjakovë kemi vetëm një rast.

Komu
na
Deçan
Gjako
vë
Istog
Klinë
Malish
evë
Panjoh
ur
Pejë
Prishti
në
Prizren
Rahov
ec
Shtime
Skënd
eraj

Koll
ae
bard
hë

Menin
gjiti
bakteri
al

Mikozat
tjera
sipërfaqë
sore

Parazitoz
at e
zorrëve të
paspecifik
uara

3

1

1

4

Paro
titi

10

Pneumo
nite
virale
dhe
bakteri
ale
(perfshi
rë
SARSin)
1

Salmonell
ozat tjera

17
1

3
1
1

Sëmund
jet
protozo
are jo të
specifik
uara
1
1

8

Sëmund
jet tjera
klamidi
ale te
percjell
ura në
mënyrë
seksuale
1

Sëmun
djet
tjera të
percjell
ura
kryesis
ht në
mënyrë
seksual
e
2
6

1

4

3
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Tabela. 7 Në këtë tabelë shohim se në komunën e Gjakovës me Skarlatinë kanë qenë 15 raste,
me sëmundje tjera të zorrëve 13, me Tuberkuloz të traktit respirator 11, me Varicellë 23, Zgjebë
1, Shigellë 7.
Deçan sëmundje të zorrëve 1 rast, Tuberkuloz 1.
Rahovec sëmundje të zorrëve 1, Shigellë 2, Skarlatinë 1, Tuberkuloz dhe Varicellë 5.

Komuna
Deçan
Gjakovë
Istog
Klinë
Malishevë
Panjohur
Pejë
Prishtinë
Prizren
Rahovec
Shtime
Skënderaj

Sëmundjet
tjera të
zorrëve me
protozoa
1
13

Septikemit
të tjera

Shigellozat

Skarlatina

Streptokoku
dhe
stafilokoku
si shkaktarë
të
sëmundjeve

1

7

15

1

Tuberkulozi i
traktit respirator,
e konfirmuar
bakteriologjikisht
1
11

2

Varicella

Zgjebja

23

1

1

1

2

1

4

5

Tabela. 8 Statistikat e numrit të përgjithshëm të sëmundjeve ngjitëse në komunën e Gjakovës të
marrura në ISHP Gjakovë.
Komuna Pneumoni Hepatit

Gjakovë

331

Sari

Diarea

0-4

5-45

akute

69

38

2872

Varicella Dyshimi

H1N1

Rubeollë
204
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KONKLUZIONE
Sipas të dhënave të marrura nga IKSHP dhe ISHP Gjakovë, llogaritet që numri më i madh i të
prekurve nga sëmundjet ngjitëse, krahasuar me komunat tjera është nga komuna e Gjakovës.
Mirëpo, bazuar nga këto të dhëna dhe nga raportimet e mjekëve, vimë në përfundim që këto
sëmundje nuk raportohen dhe ky numër shihet qartë që nuk është i saktë.
Sipas statistikave të nxjerra nga reparti i Infektivës në Gjakovë nga data 03.01 deri më
31.12.2016 nga gjithësej 591 pacientë, 448 prej tyre kanë qenë të shtruar me qëndrim 1 deri në 7
ditë, ku numri më i madh i tyre kanë qenë fëmijë. Rastet më të shpesha kanë qenë me enterokolit,
diare, infeksione streptokoksike, hepatit, fruth etj. Në Gjakovë, vetëm gjatë vitit 2016 me diare
kanë qenë të sëmurë 2872 persona, që është një shifër mjaft e lartë. Pra, është për tu brengosur
për faktin se, qëndrimi i pacientëvë në spital kushton shumë. Sipas Organizatës Botërore të
Shëndetësisë (OBSH ), çdo vit në botë vdesin rreth 2 milionë fëmijë si pasojë e diaresë. Rastet
më të mëdha të vdekjeve janë individualizuar në Afrikë, ku kushtet e jetesës janë shumë të ulëta.
Kjo bën që qindra-mijëra fëmijë të humbasin jetën çdo vit në këtë kontinent. Sëmundjet infektive
në Shqipëri rënditen përkrah Afrikës dhe Ukrainës për sa i përkët klasifikimit të fundit të bërë
për përhapjen e këtyre sëmundjeve në botë. Njëri prej shkaktarëve kryesor të diaresë në Shqipëri
është cilësia ujit të pijshëm, kequshqyeshmëria dhe mungesa e higjienës personale dhe e
mjedisit. Pasi që, një një në katër vdekje mund të parandalohen nga sëmundjet infektive, është e
nevojshme që të shtohet vitamina A në vendet në zhvillim, sidomos në Kosovë dhe Shqipëri. Pra,
kjo gjendje është mjaft alarmante, ku autoritetet e larta si në Kosovë ashtu dhe Shqipëri, duhet të
marrin masa në mënyrë që të zvogëlohet numri të sëmurëve, dhe i vdekjeve të fëmijëve nga këto
sëmundje.
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REKOMANDIME
 Infermierët të kenë sa më shumë njohuri rreth sëmundjeve infektive
 Edukimi i komunitetit, lidhur me mbajtjen e higjienës personale dhe të mjedisit
 Të ngritet cilësia e ushqimit dhe të sigurohen kushte me të mira higjieno-sanitare
 Ne të gjithë kemi një rol në krijimin e një komuniteti të shëndetshëm e kjo arrihet vetëm me
përgatitje profesionale dhe punë të palodhshme.
 Mikroorganizmat përcillen përmes artikujve ushqimorë siç janë: ushqimi, uji paisjet dhe
enët. Për këtë arsye duhet të monitorohen më shpesh sidomos qerdhet dhe shkollat.
 Bashkëpunimi dhe lidhshmëria ndërmjet sektorit publik dhe shtetëror të jetë më i madh, sa i
përket lajmërimit të sëmundjeve ngjitëse
 Raportimi i saktë i sëmundjeve ngjitëse
 Imunizimi i obligueshëm.

Falenderime
Një punim diplome është një punim akademik që ka një strukturë dhe një qëllim të caktuar dhe
përmes të cilit edhe simbolikisht i përfundon studimet në një nivel të caktuar, në rastin tonë
studimet bachelor në infermieri të përgjithshme.
Është shumë e natyrshme që për të realizuar një punim diplome, duhet kohë dhe mund, prandaj
është e rëndësishme, që të shprehim mirënjohje për individët që shpenzojnë kohën e tyre, për të
ofruar ndihmë.

Për rezultatet e arritura deri më tani:
Faleminderoj profesorët dhe stafin udhëheqës të Universitetit të Gjakovës. Repartin e Infektivës
për ndihmën e ofruar dhe dhënien e të dhënave për pacientët që janë vizituar dhe kanë qenë të
shtruar në këtë repart gjatë vitit 2016 .
Gjithashtu faleminderoj mentorin tim Prof. Antigona Ukëhaxhaj që gjithmonë gjeti kohë për të
na ndihmar në realizimin e këtij punimi, andaj e faleminderojmë përzemërsisht për durimin,
mundin, korrektësinë, angazhimin dhe këshillat e saj gjatë gjithë kësaj periudhe.
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REZYME
Kosova sot njihet me praninë e caktuar të sëmundjeve ngjitëse. Fatkeqësisht të pranishme janë
edhe Ethet hemoragjike virale (Krime Kongo dhe me sindrom veshkor
),tularemia,bruceloza,Hepatiti Bdhe C
Qëllimi i punimit të kësaj teme, qëndron në zgjerimin e njohurive rreth sëmundjeve
ngjitëse,epidemiologjinë trajtimin,vaksinat dhe masat parandaluese.
Në realizimin e këtij punimi është perdorur metoda e rishikimit të literaturës dhe grumbullimit të
të dhënave. Janë marrë statistika të numrit të përgjithshëm të të prekurve nga sëmundjet ngjitëse
nga 8 komuna të Kosovës.
Sipas të dhënave llogaritet që numri më i madh i të prekurve është nga komuna e Gjakovës.
Gjatë vitit 2016 me diare në komunën tonë kanë qenë të infektuar gjithësej 2872 persona, që
është shifër mjaft e lartë.
Autoritetet e larta në Kosovë dhe Shqipëri duhet të marrin masa, në mënyrë që të zvogëlohet
numri i të prekurve dhe vdekjeve nga këto sëmundje.

REZYME
Kosovo today is known for the presence of certain contagious diseases. There are also viral
haemorrhagic fevers ( Krime Congo and Early Childhood Syndrome), tularemia, brucellosis,
Hepatitis B and C.
The purpose of this thesis is to expand knoëledge on contagious diseases, epidemiology,
vaccines and preventive measures.
In the realization of this paper, a method of literature reveë and data collection has been used.
Statistics on the number of infected people from the 8 municipalities of Kosovo have been
received. According to the data it is estimated that the largest number of affected is from the
municipality of Gjakova. During 2016, in our municipality have been infected all 2872 persons,
ëhich is very high figure. High authorities in Kosovo and Albania should take measures in order
to reduce the number of people affected and deaths from this disease.
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