Virus i Nilit perëndimor
është shfaqur në Balkan?
Kujdes
nga
pickimi
i
mushkajave!
Qytetar të nderuar!
Virus i Nilit perëndimor është shfaqur në Balkan? Në Kosovē
nuk ka të sëmurë por rreziku ekziston andaj
Kujdes nga pickimi i mushkajave!
• Virusi i Nilit perëndimor mund të shkaktoj sëmundje fatale
neurologjike te njerëzit
• Megjithëse, përafërsisht 80% e njerëzve që janë të infektuar
nuk tregojnë asnjë simptomë.
• Virusi i Nilit perëndimor transmetohet tek njerëzit
kryesisht nëpërmjet pickimit të mushkonjave
• Virusi mund të shkaktoj sëmundje të rëndë dhe ngordhje tek
kuajt.
• Vaksinat për përdorim tek kuajt janë në dispozicion për
përdorim por jo ende në dispozicion për tek njerëzit.
• Zogjtë janë bartës natyral të virusit të Nilit perëndimor.
VNP mund të shkaktoj sëmundje neurologjike dhe vdekje tek
njerëzit.
VNP zakonisht gjendet në Afrikë, Evropë, Lindjen e Mesme,
Amerikën Veriore dhe Azinë Perëndimore. VNP është ruajtur në
natyrë nëpërmjet ciklit i cili përfshinë transmetimin në mes
zogjve dhe mushkonjave. Njerëzit, kuajt dhe gjitarët tjerë
mund të infektohen.
Që nga paraqitja në vitin 1999 në SHBA, virusi është përhapur
edhe në Kanada deri në Venezuelë.
Përhapja
Infeksioni tek njerëzit kryesisht është rezultat i pickimit

nga mushkonjat e infektuara.
Mushkonjat infektohen pasi ushqehen me gjakun e zogjve të
infektuar, të cilat qarkullojnë virusin në gjakun e tyre për
disa ditë.
Virusi përfundimisht futet në gjëndrat pështymore të
mushkonjave. Gjatë konsumimit të mëvonshëm të gjakut (kur
mushkonjat thumbojnë), virusi mund të injektohet në njerëz dhe
kafshë, prej ku shumëzohet dhe mund të shkaktoj sëmundje.
Virusi mund të bartet gjithashtu edhe nëpërmjet kontaktit me
kafshët tjera të infektuara, nga gjaku apo indet tjera.
Një përqindje shumë e vogël e infeksioneve në njerëz është
paraqitur nëpërmjet transplantimit të organeve, transfuzionit
të gjakut dhe me qumështin e gjirit. Është i regjistruar vetëm
një rast i bartjes së virusit NP prej nënë tek fëmija me rrugë
transplacentare.
Deri më sot nuk ka të dokumentuar asnjë rast të bartjes nga
njeriu në njëri të VNP nëpërmjet kontaktit të zakonshëm si dhe
nuk janë raportuar raste të bartjes së virusit të punëtorët
shëndetësor kur janë vendosur masat standarde paraprake të
kontrollit të infeksionit.
Janë raportuar raste të

transmetimit

te

punëtorët

në

laboratorë.
Shenjat dhe simptomat
Infektimi me VNP mund të jetë jo-simptomatik (pa simptoma) në
rreth 80% të njerëzve të infektuar, ose mund të qoj në ethet e
Nilit Perëndimor ose në sëmundje të rënda të Nilit Perëndimor.
Ethet e Nilit Perëndimor zhvillohen të rreth 20% e njerëzve të
infektuar me VNP. Simptomat përfshijnë temperaturë dhembje
koke, lodhje dhe dhembje të trupit, të përziera, të vjella,
herë pas here skuqje të lëkurës dhe ënjtje të gjëndrave
limfatike.
Simptomat e sëmundjeve të rënda (të quajtura edhe sëmundje
neuro-invasive, si encefaliti i Nilit Perëndimor ose
Poliomieliti i Nilit Perëndimor) përfshijnë: dhembje koke,
temperaturë, shtrëngim në qafë, shtangie, dezorientim, komë,

dridhje, konvulsione, dobësim të muskujve,dhe paralizë. Është
llogaritur se rreth 1 në 150 persona të infektuar me VNP do të
zhvillohet një formë më e rëndë e sëmundjes. Sëmundja serioze
mund të shfaqet tek njerëzit e secilës moshë, mirëpo njerëzit
mbi moshën 50 vjeçare dhe personat me imunitet te zbehur
(p.sh. pacientët me transplantime) janë në rrezik të madh që
të sëmurën rëndë pas infektimit me VNP.
Periudha e inkubacionit prej 3 deri në 14 ditë.
Diagnoza
VNP mund të diagnostikohet nga një numër i testeve të
ndryshme.
• IgG antitrupa (ose rritje e konsiderueshme në titrin e
antitrupave) në dy mostra të njëpasnjëshme të mbledhura në
interval prej një jave – ELISA
• Tërheqja e IgM antitrupave me ELISA
• Testet e neutralizimit
• Detektimi viral përmes RT-PCR
• Izolimi i virusit kulturave qelizore.
IgM mund të detektohet edhe në lëngun trunoshpinor dhe mostrat
e marra nga pacienti i infektuar apo nga pacienti me shenja
klinike. Antitrupat IgM MUND TË QËNDROJNË MË SHUME SE NJË VIT.
Vektorët dhe kafshët bartëse
VN virusi në natyrë qëndron në rrethin transmetues Mushkonja
–zogj-mushkonja. Lloji Culex i mushkonjave konsiderohet si
bartës kryesor i vektorëve të sëmundjes VNP, veçanërisht lloji
Cx. Pipiens. VNP mbahet në bashkësitë e mushkonjave me
transmision vertikal (të rriturit tek vezët).
Zogjtë janë rezervuar bartës të VNP. Në Evropë, Afrikë,
Lindjen e Mesme dhe Azi, mortaliteti në zogj lidhur me VNP
është i rrallë. Anëtaret e familjes së korbave (corvidae) janë
veçanërisht të prekshëm, por virusi është gjetur edhe në rreth
250 lloje të ndryshme të zogjve të ngordhur. Zogjtë mund të
infektohen përmes shumë rrugëve, përveç pickimit të
mushkonjave, dhe lloje të ndryshme mund të kenë potenciale të
ndryshme për mbajtjen e ciklit të transmisionit.

Kuajt, ashtu si njerëzit, janë strehues të fundit, d.m.th se
pasi infektohen, nuk e përhapin sëmundjen. Infeksionet
simptomatike tek kuajt janë po ashtu të rralla dhe të lehta,
por mund të shkaktojnë sëmundje neurologjike, përfshirë edhe
encefalomielitin fatal.
Parandalimi
Pasi shpërthimet e epidemive të VNP ndodhin para rasteve në
njerëz, ndërtimi i një mbikëqyrje shëndetësore aktive të
shëndetit të kafshëve për gjetjen e rasteve të reja është
esenciale në sigurimin e lajmërimit të hershëm për autoritetet
veterinare dhe shërbimet shëndetësore humane.
Zvogëlimi i rrezikut të infeksionit në njerëz
Në mungesë të vaksinës, mënyra e vetme për të zvogëluar
infeksionin në njerëz është përmes vetëdijesimit dhe edukimit
të popullatës rreth masave që mund të ndërmarrin për të
zvogëluar rrezikun e ekspozimit ndaj virusit.
Porositë edukative duhet të fokusohen si vijon:
• Zvogëlimin e rrezikut ndaj bartjes përmes mushkonjave.
• Angazhimet për parandalimin e transmisionit duhet së pari të
fokusohen në mbrojtjen personale dhe të bashkësisë ndaj
pickimit të mushkonjave me përdorimin e rrjetave, repelentëve,
rrobave të lehta me mëngë të gjata, dhe shmangien
aktiviteteve të jashtme në kohën e pickimit.

e

• Zvogëlimin e rrezikut të transmisionit prej kafshëve në
njerëz. Dorëzat dhe mjetet tjera duhet të përdoren gjatë
trajtimit të kafshëve të sëmura apo indeve të tyre, si dhe
gjatë therjes.
• Zvogëlimin e rrezikut të transmisionit përmes transfuzionit
të gjakut dhe transplantimit të organeve. Kufizimet dhe testet
laboratorike gjate dhurimit të organeve dhe gjakut duhet të
konsiderohen gjatë shpërthimit të epidemisë në zonat e prekura
pas shqyrtimit të situatës epidemiologjike lokale/regjionale.
Kontrolli i vektorëve
Parandalimi efektiv

i

infeksioneve

në

njerëz

varet

në

zhvillimin e një mbikëqyrje gjithëpërfshirëse dhe të integruar
të mushkonjave dhe programeve të kontrollit në zonat ku
shfaqet virusi.
Parandalimi i infeksioneve në shërbimet shëndetësore
Punëtorët shëndetësorë që kujdesen për pacientët e dyshuar apo
të konfirmuar me infeksion VNP, ose që punojnë me mostrat prej
tyre, duhet të zbatojnë masat standarde parandaluese për
kontrollin e infeksioneve. Mostrat e marra prej njerëzve ose
kafshëve të dyshuara me infeksion VNP duhet të manipulohen nga
stafi i trajnuar dhe në laboratorë të pajisur komplet.

Ndotja e ajrit po kërcënon
shëndetin e popullatës!
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike si Institucioni më i
lartë shëndetësor, shkencor dhe profesional në vazhdimësi
hulumton ndikimin e faktorëve mjedisor në shëndetin e
popullatës, propozon dhe merr vendime profesionale dhe u
rekomandon institucioneve kompetente eleminimin e mangësive të
zbuluara dhe ndikimin e tyre të dëmshëm në shëndet.
Jemi të obliguar të informojmë popullatën me shkaqet e ndotjes
së ajrit i cili mund të kërcënon shëndetin.
Në sezonin e dimrit, qyteti i Prishtinës po zhytet në smog që
paraqet ndotje të kombinuar të ajrit me gazra dhe aerosole i
cili vërehet gjithandej.
Vlerat e PM2.5 gjatë dimrit pritet të jenë disa herë mbi
vlerat normale.
Efektet afatshkurta të aerondotjes nga partikulat sipas shumë

të dhënave na çojnë drejt rritjes së numrit të sëmurëve me
astmës bronkiale, bronkitet kronike, sëmundje kronike
obstruktive të mushkërive tek moshat e shtyera, rritjen e
numrit të pranimeve spitalore nga sëmundjet kardiovaskulare
dhe ato respiratore, kancer, shkurtimin e jetës dhe rritjes e
shkallës së mortalitetit.
Si burime potencialisht ndotëse tashmë të njohura janë
termocentralet elektrike, përdorimi i ngrohjes në sezonën e
dimrit, automjetet e vjetëruara dhe trafiku i dendur, djegja e
shtuar e karburanteve dhe lëndëve të ngurta djegëse, djegja e
mbeturinave, përdorimi i pesticideve, mungesa e sipërfaqeve të
mjaftueshme gjelbëruese, mos pastrimi i rrugëve, ndërtimet
gjatë tërë vitit pa plan të mirëfillt urbanistik, prania
enorme e pluhurit në qytet.
Këtë situatë shqetësuese do ta rëndojnë edhe më shumë ditët e
ftohëta që do të vijnë dhe rënjet e temperaturave që do ta
vështirësonte edhe më shumë ndotjen e ajrit si pasojë e
ngrohjes me lëndë të ndryshme djegëse të
jokualitative që po përdorin qytetarët.

dëmshme

dhe

Duke analizuar situtën aktuale dhe parashikimi se edhe sivjet
do të ballafaqohemi me të njejtën gjendje të ndotjes së ajrit,
Instituti Kombëtar, propozon këto:
A. Masa strategjike:
1.Urgjentisht të përpilohet një plan veprimi për përmirësimin
e cilësisë së ajrit sidomos në kryeqytet.
2. Adoptimi dhe transpozimi i legjislacionit te ajrit në
përputhje me direktivat e EU dhe standardeve të OBSH.
3. Implementimi i programeve kombëtare dhe projekteve të
përbashkëta për fushën e aerondotjes.
B. Masa specifike:
4. Urgjentisht të hiqen nga përdorimi veturat e vjetra dhe

veturat pa katalizator.
5. Inspektoratet e mjedisit të bëjnë kontrollin rigoroz të
kualitetit të karburanteve dhe konsumimit të lëndëve të ngurta
djegëse që përdoren për ngrohje nga qytetarët.
6. Shtimi i numrit të autobusëve me karburante ekologjike në
transport publik.
7. Shtimi i sipërfaqeve gjelbruese në zona urbane.
8. Matja e kontaminimit në pikat kyqe në Kosovë dhe paraqitje
ditore e rezultateve online.
C.Masa individuale (rekomandime shëndetësore për popullatën)
kur ajri ka vlera të larta të ndotjes
1. Të redukohen daljet në qytet dhe ne vendet me ajër të
ndotur sidomos në mëngjes dhe mbrëmje e sidomos personat që
kanë sëmundje kronike të sistemit
respirator, fëmijët dhe shtatzënat;

kardiovaskular

dhe

2. Të qëndrohet në shtëpi dhe mos të happen dritaret për
aerosjen e dhomave derisa zgjasin vlkerat e larta.
3. Personat që pashmangshëm duhet të dalin në aktivitetet e
tyre jashtë shtëpisë të përdorin maska mbrojtëse, të mbulojnë
gojën e hundën me shall.
4. Të redukohet pirja e duhanit jashtë ku ka qarkullim të
njerëzve, e domosdoshmërisht ndalimi i duhanpirjes brenda
hapsirave të banimit, punës, shkollave dhe spitaleve.
5. Grupet e popullatës së rrezikuar të tilla si me sëmundje
kronike pulmonare, zemrës, pacientët astmatik dhe të prirur
për alergji, të moshuarit, fëmijët e vegjël, gratë shtatzëna
rekomandohet që të kalojnë më shumë kohë në mjedise me nivele
të ulëta të ndotësve, të tilla si malet dhe vendpushime të
shëndetshme.
Ekspertët e Institutit Kombëtar paralajmërojnë dhe alarmojnë
se poqese nuk merren masa urgjente, do të ketë efekte negative
në dëmtimin e shëndetit dhe rritja e vdekshmërisë nga të
gjitha shkaqet e sidomos nga sëmundjet kardiovaskulare dhe
respiratore do të jetë shqetësuese.

Kujdes
gjatë
gatimit,
Ruajtjes dhe shpërndarjes së
ushqimit!
Qytetarë të nderuar!
Jemi në sezonin e verës! Kujdes gjatë gatimit, Ruajtjes dhe
shpërndarjes së ushqimit!
Këtë javë jemi ballafaquar me epideminë me Salmonela në
Gjilan.
Qytetarë të pafajshëm për shkak të konsumimit të ushqimit të
kontaminuar kanë përfunduar në spitalin e Gjilanit të cilët
falë përkujdesjes së ekipit të mjekë e janë jashtë rrezikut
për jetë.
Instituti Kombëtar i bënë thirje popullatës:
Kujdes i shtuar ku konsumohet ushqimi
Shmangia e konsumimit të mishit të papërpunuar termikisht
Shmangia e konsumimit të ushqimit që përmban vezë të freskëta,
si majoneza, soset e ndryshme, etj
Konsumimi i qumështit të pasterizuar ose të zier
Shmangia e konsumimit të djathit të freskët nga qumështi jo i
pasterizuar ose zier
Frutat dhe perimet të lahen me ujë të bollshëm
Nuk preferohet konsumimi i ushqimit që ka qëndruar jashtë
frigoriferit për më shumë se 2 orë
Ruajtja e ushqimit të mbetur në frigorifer
Ushqimi i ngrirë i cili është shkrirë duhet të konsumohet sa
më shpejt ose të hidhet. Nuk duhet të ringrihet
Duart duhet të lahen dhe thahen:
– para se të filloni të përgatisni ushqimin

–
–
–
–
–

pasi të prekni mishin e freskët, peshkun, vezët ose perimet
pas përdorimit të tualetit
pasi të pastroni hundën
pasi të prekni një kafshë
pasi të prekni ndonjë plagë apo prerje në trup.

MOS HANI USHQIM KUDO!
PAKUJDESIA SHKAKTON EPIDEMI ME RREZIK PËR JETÊN E QYTETARËVE!

Ruani ushqimet nga minjtë!
Prindër të nderuar! Kujdesuni për fëmijët tuaj!
Ruani ushqimet nga minjtë!
Mos përdorni fruta mali të palara sepse mund të sëmureni nga
ethet e minjve! KUJDES!
Duke qenë se Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike
përcjell situatën epidemiologjike me ethet e minjve, për çdo
vit paraqiten raste sporadike, të cilat në Kosovë janë të
përhapura, në rajonin e Dukagjinit, rajonin e Karadakut dhe
rajonin e Shalës, varësisht nga shumimi i minjve, sot në
laboratoret e mikrobiologjosë diagnostikuam rastin e dytë
sivjet me ethe të minjve te një fëmijë!
Burimi i infeksionit janë minjtë. Sëmundja përhapet me ushqim,
me aerosole dhe me kontakt. Rastet me ethe hemorragjike me
sindromën renale sporadike janë të palidhura mes veti dhe nuk
ka ndonjë shpërthim epidemik mes tyre, por pakujdesi gjatë
ruajtjes së ushqimit dhe konsumimi i manave të palara mund të
shkaktojë sëmundje vdekjepruese.
Në organizmin e njeriut shkaktari hy përmes tri portave
hyrëse: trakti respirator, trakti tretës dhe përmes lëkurës.

Trajtimi i sëmundjes bëhet me sukses të plotë në Klinikën
Infektive në qoftë se paraqiten me kohë. Poqese të sëmurët
kërkojnë ndihmë me vonesë paraqiten komplikime, e që mund të
bllokohen veshkat.
Klinika Interne, gjegjësisht repartet e dializës janë të
gatshme që të hemodializojnë përkohësisht pacientët. Ndërsa,
Instituti Kombëtar me laboratorët e vet, e diagnostikon
sëmundjen brenda ditës.
Masat parandaluese
1.
2.
3.
4.

Pengimi i futjes së brejtësve në shtëpi dhe stane.
Ruajtja e ushqimit nga ekskretet e brejtësve.
Përpunimi termik i artikujve ushqimor të dyshimtë
Frytet e pyllit mos të konsumohen pa u pastruar

5. Djathit të freskët t’i shtohet kripë dhe mos tē konsumohet
si i freskët nëse dyshohet se është kontaminuar
6. Gjatë punës në fushë të punohet me maska nëse vërehet shtim
të brejtësve
7. Larja e duarve me ujë dhe sapun te kosarët dhe punëtorët
tjerë të fushës para ngrënies
8. Mos hidhni mbeturina kudo
9. Të bëhet klorimi i ujit të pijes
10. Zhdukja e vatrave natyrore të brejtësve
11. Dezinfektimi i sipërfaqeve të kontaminuara nga ekskretet e
brejtësve.

KOMUNIKATË PËR CILËSINË E
UJIT PËR PIJE NË KOMUNËN E

KAMENICËS
Prishtinë, 25 gusht 2019

Pas marrjes së informatës për dyshimin për kontaminimin e ujit
në një pjesë të ujësjellësit të Komunës së Kamenicës, të
menaxhuar nga KRU “Hidromorava” , Instituti Kombëtar i
Shëndetësisë Publike pos kontrollit të rregullt dhe
monitorimit të ujit për pije, më datë 24 gusht 2019 ka dalë
në terren dhe ka marrë menjëherë mostrat e ujit të cilat janë
analizuar në laboratoret e IKSHPK të cilat në aspektin kimik
rezultojnë:
Kontaminim kimik me tejkalim të vlerave të amoniakut,
nitriteve dhe manganit si resultat i përzierjes së ujrave të
ndotura dhe depërtimi i tyre në bunaret e hapura të cilat
marrin ujë me drenazhim nga lumi Krivareka. Stacioni 1 ka 3
shpime të thella të mbylura dhe 4 bunare të hapura.
Në bazë të analizave kimike uji i pijes nuk i plotëson kushtet
të përdoret si ujë për pije sipas standardeve të parapara me
rregulloren për cilësinë e ujit për pije, UA 16/2012.
Instituti Kombëtar më 24 gusht 2019 ka rekomanduar:
1. KRU “Hidromorava” të ndërpritet prodhimi i ujit nga pusi
në lagjen Malësia, stacioni i pompimit nr.1. dhe sa më
shpejtë të normalizohet prodhimin e ujit nga pusi i
kontaminuar
2. Deri në normalizimin e prodhimit të ujit, të bëhet
furnizimi me ujë nga cisternat për për këtë pjesë të
qytetit të Kamenicës.
3. KRU “Hidromorava” të vazhdojë kontrollin e ujit të pijes
në tërë territorin e komunës së Kamenicës dhe të
përforcojë kontrollin
4. KRU “Hidromorava” të pastrojë rezervoaret dhe rrjetin e

shpërndarjes me tretje hiperklorike dhe
5. Kompania duhet rregullisht të dezinfektojë ujin,.ta
ngritë vigjilencën dhe mbrotjen për siguri të resursit
të ujit duke krijuar zonë të rreptë mbrojtëse sipas
Ligjeve dhe rregulloreve të MMPH.
1. Furnizimi i banorëve me ujë të ambalazhuar për pije dhe
përgaditje të ushqimit.
IKSHPK do të vazhdojë me monitorimin e cilësisë së ujit për
pije sipas kompetencave ligjore në fuqi me përgjegjësi të
lartë profesionale duke ofruar mështetje profesionale dhe
bashkëpunim në vazhdimësi me KRU “Hidromorava”.
Me këto rekomandime kemi parandaluar ndonjë shpërthim eventual
hidrik me përmasa të pakontrolluara.
Situata epidemiologjike dhe sanitacioni janë në kontrollë të
vazhduar nga ekipet kujdestare të Institutit Kombëtar dhe çdo
ndryshim i situatës epidemiologjike do të pasojë me
rekomandime të reja.

Ruani ushqimet nga minjtë!
Mos përdorni fruta mali të palara sepse mund të sëmureni nga
ethet e minjve!

Duke pasur parasysh se Instituti Kombëtar i Shëndetësisë
Publike përcjell situatën epidemiologjike me ethet e minjve,
për çdo vit paraqiten raste sporadike, të cilat në Kosovë
janë të përhapura, në rajonin e Dukagjinit, rajonin e
Karadakut dhe rajonin e Shalës, varësisht nga shumimi i
minjve.

Burimi i infeksionit janë minjtë. Sëmundja përhapet me ushqim,
me aerosole dhe me kontakt. Rastet me ethe hemorragjike me
sindromën renale sporadike janë të palidhura mes veti dhe nuk
ka ndonjë shpërthim epidemik mes tyre, por pakujdesi gjatë
ruajtjes së ushqimit dhe konsumimi i manave të palara mund të
shkaktojë sëmundje vdekjepruese.

Në organizmin e njeriut shkaktari hy përmes tri portave
hyrëse: trakti respirator, trakti tretës dhe përmes lëkurës.

Trajtimi i sëmundjes bëhet me sukses të plotë në Klinikën
Infektive në qoftë se paraqiten me kohë. Poqese të sëmurët
kërkojnë ndihmë me vonesë paraqiten komplikime, e që mund të
bllokohen veshkat.

Klinika Interne, gjegjësisht repartet e dializës janë të
gatshme që të hemodializojnë përkohësisht pacientët. Ndërsa,
Instituti Kombëtar me laboratorët e vet, e diagnostikon
sëmundjen brenda ditës.

Masat parandaluese:

1. Pengimi i futjes së brejtësve në shtëpi dhe stane.
2. Ruajtja e ushqimit nga ekskretet e brejtësve.
3. Përpunimi termik i artikujve ushqimor të dyshimtë 4.
Frytet e pyllit mos të konsumohen pa u pastruar 5.
Djathit të freskët t’i shtohet kripë dhe mos tē
konsumohet si i freskët nëse dyshohet se është

kontaminuar 6. Gjatë punës në fushë të punohet me maska
nëse vërehet shtim të brejtësve 7. Larja e duarve me ujë
dhe sapun te kosarët dhe punëtorët tjerë të fushës para
ngrënies 8. Mos hidhni mbeturina kudo 9. Të bëhet
klorimi i ujit të pijes 10. Zhdukja e vatrave natyrore
të brejtësve 11. Dezinfektimi i sipërfaqeve të
kontaminuara nga ekskretet e brejtësve.
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