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UNIVERSITETI ALDENT 

FAKULTETI SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE 

QËNDRA E PROMOVIMIT TË SHËNDETIT 

DITA E NDËRGJEGJËSIMIT PËR GRIPIN 6 NENTOR 2018 

Kalendari Kombëtar i Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale në muajin 

Nëntor shënon datën 6 si “Ditën ndërkombëtare të ndërgjegjësimit për gripin”  

Kjo ditë synon të ndërgjegjësojë edhe një herë popullatën mbi gripin si një sëmundje 

që injorohet por mund të sjelli epidemi dhe pandemi ndërkombëtare me 

sëmundshmëri të rëndë dhe në mjaft raste vdekshmëri tek të gjitha moshat por në 

veçanti tek fëmijët dhe të rriturit mebi 65 vjeç.  

Për këtë arsyet duhen rikujtuar edhe një herë mënyrat për parandalimin dhe 

trajtimin e gripit, ku më e rëndësishmja është vaksinimi me vaksinën kundër virusit të 

gripitqë duhet bërë çdo vit.  
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ÇFARË ËSHTË GRIPI 

Me ardhjen e stinës së dimrit në qarkullim kemi mjaft viroza, që janë kryesisht të rrugëve të sipërme 

respiratore. Sëmundja më e rëndësishme për këtë sezon është gripi. Sezoni i gripit fillon në vjeshtë 

dhe përfundon në pranverë dhe zakonisht arrin pikun në muajt janar- shkurt.  

GRIPI ËSHTË NJË INFEKSION RESPIRATOR AKUT I SHKAKTUAR NGA  

VIRUSET E NDRYSHME TË GRIPIT. 

Transmetimi i sëmundjes bëhet direkt nga një person i sëmurë te tjetri, nëpërmjet kollitjes, 

teshtimave, ose indirekt p.sh nga dhënia e dorës një personi të infektuar, apo prekja e 

objekteve të ndotura me virusin e gripit dhe më pas ata prekin sytë, gojën, apo hundën.  

Viruset përhapen në ajër nëpërmjet grimcave të ajrit deri në një metër dhe infektojnë personat 

në afërsi e më tej kalojnë në grykë e hundë, shumëzohen dhe pas 1-4 ditëve japin shenjat e 

gripit stinor.  

Ekzistojnë 4 lloje të viruseve të gripit sezonal, A, B, C dhe D. Viruset e gripit A dhe B qarkullojnë 

dhe shkaktojnë epidemi sezonale të sëmundjes. Virusi gripit A është ai që më së shpeshti 

shkakton sëmundje tek njerëzit. Të gjitha viruset e gripit A ndahen më tej në nëntipe H dhe N. 

Pra, çdo virus i gripit që përshkruhet si "H # N #" (si H1N1) është një virus i influencës A. Ka 16 

nëntipe H dhe nëntë nëntipe N, por vetëm tre kombinime H1N1, H2N2 dhe H3N2 kanë 

shkaktuar shumë sëmundje ngjitëse tek njerëzit. Edhe në këto nëntipe, virusi i gripit mund të 

ndryshojë çdo vit. Për këtë arsye, kur Qendra Amerikane për Kontrollin dhe Parandalimin e 

Sëmundjeve (CDC) dhe Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH) kur emërojnë një lloj të ri të 

virusit të gripit përdorin: 

• Origjinën e bujtësit (derra, pula, etj., ose asnjë bujtës nëse është me origjinë njerëzore) 

• Vendndodhja gjeografike e origjinës (Hong Kong, Alberta, etj) 

• Numri i shtamit 

• Viti i zbulimit (ose izolimit) 

Historia e gripit A 

Të gjitha pandemitë kryesore të gripit në historinë moderne  

janë shkaktuar nga viruset e gripit A. Pandemia e vitit 1918, e 

njohur edhe si gripi spanjoll, u shkaktua nga një virus H1N1.  

Pandemia e gripit të vitit 1957, e quajtur edhe gripi aziatik, u 

shkaktua nga një virus H2N2. Pandemia e vitit 1968, e quajtur 

edhe gripi i Hong Kongut, u shkaktua nga një virus H3N2. Së fundmi, pandemia e vitit 2009 e 

quajtur gripi i derrave u shkaktua nga një virus i ri H1N1. Aktualisht në njerëzit qarkullojnë 

viruse të influencës nëntipi A (H1N1) dhe A (H3N2). Vetëm viruset e gripit A janë të njohur që 

kanë shkaktuar pandemi dhe rrallë herë të grupit B. Ndërkaq, tipi C lidhet me një kuadër klinik 

më të lehtë. Viruset e influencës D prekin kryesisht kafshët dhe nuk njihen të infektojnë, ose të 

shkaktojnë sëmundje tek njerëzit. 
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Çfarë do të thotë për ju gripi me virusin e gripit A ose B?  

Nuk ka shumë ndryshim midis gripit A dhe B kur bëhet fjalë për mënyrën se si ata ndikojnë në 

shendetin e një individi (përhapja, simptomat, trajtimin e gripit) njëra nuk është më shumë, ose 

më pak e rëndë se tjetra. Dallimi kryesor varet nga mënyra se si klasifikohen dhe potenciali i 

tyre për të shkaktuar epidemi. Influenca B mund të shkaktojë shpërthime të gripit sezonal, por 

ato ndodhin më pak se shpërthimet e gripit A. 

Gripi pra është një infeksion akut viral që përhapet lehtë nga personi në person në çdo grup 

moshe dhe që mund të shkaktojë komplikacione serioze në grupe të caktuara rreziku. Përveç 

epidemive sezonale, mund të ndodhë pandemia e gripit kur shfaqet një nëntipi i ri i virusit të 

gripit, ose kur një virus i gripit të kafshëve fillon të përhapet tek njerëzit. 

Epidemitë dhe pandemitë e gripit shkaktojnë sëmundshmëri dhe vdekshmëri të 

konsiderueshme, shpenzime të larta për shërbimet shëndetësore dhe humbje ekonomike për 

shkak të mungesës në punë të popullatës së prekur. Vetëm pandemia e vitit 2009 vlerësohet të 

ketë shkaktuar 100 000-400 000 vdekje, jo vetëm në mesin e grupeve që konsiderohen të jenë 

në rrezik më të lartë të ndërlikimeve, siç janë të moshuarit, personat me gjendje kronike dhe 

gratë shtatzëna, por edhe në individë të rinj e të shëndetshëm.  

Të gjitha grupmoshat mund të preken, por ka grupe që janë më në rrezik se të tjerët. Njerëzit 

me rrezik më të madh për sëmundje të rënda ose komplikime kur janë të infektuar janë:  

gratë shtatzëna, fëmijët nën 59 muaj, të moshuarit, individët me gjendje kronike mjekësore 

(të tilla si sëmundjet kronike të zemrës, pulmonare, renale, metabolike, nervore, mëlçisë,ose 

hematologjike) me imunitet të ulët (të tilla si HIV / AIDS, marrja e kimioterapisë, apo 

steroideve, apo maligniteti).  

Punonjësit e kujdesit shëndetësor gjithashtu janë në rrezik të lartë për të fituar infeksionin e 

virusit të gripit për shkak të rritjes së ekspozimit ndaj pacientëve dhe ata përbëjnë rrezik në 

përhapjen e mëtejshme veçanërisht ndaj individëve të prekshëm. 
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Shifra dhe Fakte mbi Gripin 

Sipas OBSH dhe Qendrës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Kontrollin dhe Parandalimin 

e Sëmundjeve (SHBA-CDC), sëmundjet nga gripi mund të jenë nga forma të lehta në të rënda 

dhe madje edhe në vdekje. Në mbarë botën, këto epidemi llogariten të rezultojnë në rreth 3 

deri në 5 milion raste të sëmundjeve të rënda të frymëmarrjes nga gripi sezonal dhe rreth 

290000 deri në 650000 vdekje.  

Në vendet e industrializuara, shumica e vdekjeve të lidhura me gripin ndodhin në mesin e 

njerëzve të moshës 65 vjeç e lart. Epidemitë mund të sjellin nivele të larta të mungesave në 

punë / shkollë dhe humbjeve të produktivitetit. Klinikat dhe spitalet mund të mbingarkohen 

gjatë periudhave të pikut të sëmundjes.  

Efektet e epidemive sezonale të gripit në vendet në zhvillim nuk janë plotësisht të njohura, por 

hulumtimi vlerëson se 99% e vdekjeve tek fëmijët nën 5 vjeç me infeksione të traktit të 

poshtëm të frymëmarrjes nga gripi gjenden në vendet në zhvillim. 

Shenja dhe simptomat e gripit 

Koha nga infektimi në shfaqjen e sëmundjes, e njohur si periudha e inkubacionit, është rreth 2 

ditë, por varion nga një deri në katër ditë. Simptomat e gripit nisin menjëherë dhe mund të 

zgjasin nga pak ditë deri në dy javë. Një individ mund të jetë ngjitës 1-4 ditë para manifestimit 

të simptomave dhe mund të mbetet ngjitës edhe për 5-7 ditë pas fillimit të simptomave. 

Gripi sezonal karakterizohet me fillimin e menjëhershëm të etheve/temperaturës, kollës 

(zakonisht të thatë), dhimbje e kokës, 

dhimbje muskujsh dhe artikulacionet, 

dobësi e përgjithëshme, skuqjen e 

fytit dhe rrjedhjen e hundës. Kollitja 

mund të jetë e rëndë dhe mund të 

zgjasë 2 ose më shumë javë. Shumica 

e njerëzve shërohen nga ethet dhe 

simptomat e tjera brenda një jave pa 

kërkuar kujdes mjekësor. Por gripi 

ndonjëherë mund të shkaktojë 

komplikacione serioze, duke përfshirë 

pneumoninë dhe bronshitin, apo 

edhe vdekjen.  

 

 

Simptoma që mund të lidhen me gripin: 

 Dhimbje koke. 

 Ethe mbi 380C 

 Dhimbje të forta trupore, muskujt, kockat. 

 Lodhje dhe dobësi që zgjasin deri në 3 javë. 

 Rraskapitja ekstreme gjatë ditëve të para. 

 Rëndim në kraharor me ose pa kollë. 

 Të rrënqethura dhe djersitje. 

 Pacientët me grip mund të kenë gjithashtu sekrecione nga hunda,  

teshtima dhe dhimbje të fytit. 

 Nauze dhe të vjella (më e zakonshme tek fëmijët se të rriturit). 
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Diagnoza e virusit të gripit 

Shumica e rasteve të gripit diagnostikohen klinikisht. Gjatë periudhave të aktivitetit të ulët të 

virusit të gripit dhe jashtë situatave epidemike, infeksioni i viruseve të tjerë të frymëmarrjes 

p.sh. rhinovirus, coronavirus, virusi respirator sincytial, parainfluenza dhe adenovirus gjithashtu 

mund të paraqesin sëmundje të ngjashme me gripin, gjë që e bën të vështirë diferencimin klinik 

të virusit të gripit nga patogjenët e tjerë. Mbledhja e mostrave të duhura respiratore dhe 

ekzaminimi laboratorik është e nevojshme për të vendosur një diagnozë përfundimtare. 

Udhëzime të ndryshme mbi teknikat laboratorike për virusin e gripit publikohen dhe 

përditësohen nga OBSH.  

 

Ecuria e gripit 

Megjithëse simptomat e gripit mund të jenë të lodhshme, shumica prej nesh janë në gjendje të 

luftojnë vetë infeksionin dhe të shërohen plotësisht brënda pak ditësh apo javësh Por disa 

individë, kanë një rrezik më të lartë për të zhvilluar komplikime nga gripi. Disa nga këto 

komplikime janë jashtëzakonisht të rënda mund të çojnë në vdekje nëse nuk trajtohen si duhet. 

Pacientët me faktorë të rrezikut për komplikime të rënda përfshijnë: 

 Individët mbi moshën 65 vjeç, tetë nga dhjetë raste të vdekjes të personave të kësaj 

grupmoshe janë si pasojë e ndërlikimeve të shkaktuara nga gripi.  

 Fëmijët e vegjël nën moshën 5 vjeç, veçanërisht foshnjat e vogla 

 Gratë shtatzëna dhe gratë dy javë pas lindjes/lehona 

 Pacientët që vuajnë nga sëmundje kronike si diabeti, astma, fibroza cistike, sëmundje 

kronike pulmonare obstruktive, sëmundje të zemrës, veshkës, çrregullime të mëlçisë, persona 

obezë dhe të gjithë individët me një sistem imunitar të dobësuar. 

 

Komplikacionet e gripit 

Komplikimet e lehta dhe të moderuara të gripit mund të jenë 

• Infeksionet e veshëve; • Infeksionet e sinuseve; • Pneumonitë; • Dehidratimi 

 

Komplikacione të tjera mund të jenë kërcënuese për jetën, nëse nuk diagnostikohen dhe 

trajtohen në kohë. 

• Pneumonia: Një infeksion i mushkërive më së shpeshti i shkaktuar nga bakteret që 

mbivendosen, por gjithashtu mund të shkaktohet nga viruset, ose kërpudhat. 

• Myokarditi: Inflamacioni zemrës 

• Encefaliti: Inflamacioni i trurit 

• Myositis ose Rhabdomyolysis: Inflamacione të rënda të muskujve 

• Përgjigje imunitare e rëndë: Në disa pacientë, përgjigja e sistemit imunitar mund të jetë aq e 

rëndë sa mund të dëmtojë indet në mushkëri, duke e bërë të vështirë për të furnizuar me 

oksigjen në gjak, duke rezultuar në hipoksi dhe vdekje. 
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Shenjat e rrezikut për komplikacione nga Gripi 

Vështirësi në frymëmarrje, nuk janë simptoma normale të gripit, nëse i përjetoni ato mund të 

jetë diçka më serioze, siç është ataku/sulmi i astmës, ose pneumonia. 

Dhimbje të forta gjoksi, kjo mund të jetë një sinjal për sëmundje e të zemrës dhe duhet të 

kërkoni kujdes të menjëhershëm mjekësor. 

Një kollë e vazhdueshme sidomos e shoqëruar me gëlbazë, si dhe nëse vëreni gjak në gëlbazë, 

shkoni menjëherë në qendrën më të afërt shëndetësore. 

Nëse ndjeni konfuzion ose marramendje e papritur, ka disa arsye pse mund të ndjeheni në 

këtë mënyrë, kështu që është mirë që të vizitoheni për një diagnozë të duhur nga një 

profesionist i kujdesit shëndetësor. 

Vjellje të forta dhe të vazhdueshme, kjo mund të çojë në dehidrim dhe mund të keni nevojë 

për lëngje intravenoze. 

Dhimbje, ose vështirësi në gëlltitje edhe pse një dhimbje e fytit mund të jetë një simptomë e 

gripit nëse keni dhimbje të forta, ose keni vështirësi gjatë gëlltitjes, mund të keni një infeksion 

streptokoksik në fyt. 

Ethet e vazhdueshme, ethe që zgjasin më shumë se 3-4 ditë mund të nënkuptojnë që keni 

infektim bakterial dhe keni nevojë për antibiotikë. 

 

Nëse kolla, temperatura, ose simptoma të tjera rikthehen në javën e dytë pas fillimit të gripit 

ose nëse simptomat nuk përmirësohen, ose bëheni më keq, mund të fillojë një pneumoni. 

Pra kini kujdes shënjat e rrezikut 

Nëse ju ose një i afërm i juaj paraqet ndonjë nga simptomat e mëposhtme drejtohuni në 

qendrën më të afërt të urgjencës për diagnozë dhe trajtim: 

• Problemet me frymëmarrjen 

• Temperatura të lartë, djersitje ose dridhura 

• Dhimbje ose presion në gjoks, ose bark 

• Marramendje e papritur 

• Presioni i lartë i gjakut 

• Simptomat që nuk tregojnë përmirësim brenda 3-4 ditëve 

• Simptomat që duket se përmirësohen por më vonë përkeqësohen 

• Vjellje të forta, ose të vazhdueshme 

• Vështirësi në gëlltitje 

• Nëse lëkura e fëmijës suaj ka një ngjyrë gri ose ngjyrë blu, fëmija juaj duket i lodhur, 

përgjumur, ose nuk reagon ndaj ngacmimit 

 

 

 

 



 
 

7 
 

Gripi dhe Ftohja e zakonshme (Influenza or Common Cold)  

A je i sigurt se keni gripin? Apo është vetëm një ftohje e zakonshme? 

 

Ftohja e zakonshme dhe gripi (gripi) janë sëmundje të rrugëve të frymëmarrjes të shkaktuara 

nga viruse të ndryshme, por të dy kanë simptoma të ngjashme që mund ta bëjnë të vështirë të 

kuptojmë dallimin në mes tyre. Për të përcaktuar nëse një person ka një të ftohtë, ose grip, 

teste speciale duhet të kryhen brenda ditëve të para të sëmundjes. Më poshtë gjeni disa 

këshilla mbi shenjat si mund të dallohet një grip nga një ftohje të zakonshme: 

 

I Ftohti i zakonshëm 

Shkaktarёt e ftohjes sё zakonshme janё llojet e ndryshme tё viruseve respiratore. Mё tё 

shpeshtёt janё rinovirusёt, koronavirusёt, virusi i parainfluencёs, etj. Ftohja e zakonshme 

transmetohet me anë të teshtitjes, apo kollitjes, me kontakt direkt, me inokulim tё shkaktarit 

nё konjuktiva dhe mukozёn e hundёs.Sёmundja paraqitet gjatё gjithë vitit me njё shpeshtёsi 

mё tё madhe gjatё dimrit pёr shkak tё rezistencёs mё tё vogёl tё mukozёs sё organeve tё 

frymarrjes dhe qёndrimit mё tё madh tё njerёzve nё hapësira tё mbyllura dhe afёr njёri-tjetёrit 

pёr shkak tё motit tё ftohtë. 

Inkubacioni te ftohja e zakonshme ёshtё më i shkurtër dhe zgjat 1-3 ditё, pas tё cilit fillojnё 

simptomat e sёmundjes qё janё tё lehta. Përgjithësisht, një i ftohtë është më i butë se gripi dhe 

personat me të ftohtë kanë gjasa të kenë hundë të zëna, të bllokuara. Një ftohje karakterizohet 

nga një, fyt që të gric, sytë që lotojnë, rrjedhje hundësh, dhe teshtitje. Ndonjëherë pacienti ka 

një temperaturë të lehtë 37.5-38 gradë celsius. 

 

Te ftohja e zakonshme dominojnë simptomat në fyt: 

– Fillon rrjedhja e sekrecioneve nga hunda. Gradualisht, sekretimi i hundës bëhet më i shumtë, 

më i trashë dhe merr ngjyrë të verdhë, ndërsa hunda është e bllokuar gjatë gjithë kohës.  

– Fyti prodhon mukus që pengon frymëmarrjen 

– Enjtje e mukozës së hundës dhe fytit 

– Teshtitja dhe kollitja janë simptoma të rëndësishme të ftohjes së zakonshme, të cilat ndodhin 

si pasojë e mukusit dhe ënjtjes 

Ditën e pestë situata përmirësohet 

 

Zakonisht një i ftohtë do të largohet vetë dhe mund të menaxhohet me pushim, lëngje, dhe 

gargara me ujë të ngrohtë me kripë, ose sodë buker. Shumica e medikamenteve të përdorura 

për ftohjen sigurojnë lehtësim të simptomave, por nuk vrasin viruset.  

Në përgjithësi, ftohjet nuk rezultojnë në probleme serioze shëndetësore siç janë pneumonia, 

infeksionet bakteriale ose shtrimet në spital. 
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Gripi 

Gripi është më i rëndë se ftohti i zakonshëm dhe simptomat siç janë ethet, dhimbjet e trupit, 

lodhja ekstreme dhe kolla e thatë janë më të zakonshme dhe intensive. Gripi shpesh fillon si një 

i ftohtë, me hundë me sekrecione dhe një ndjenjë të dobësisë së përgjithshme, por simptoma 

më të rënda, të tilla si ethe, dhimbje të fytit, dhimbje të muskujve, dobësi, dhimbje koke, kollë 

të thatë ose humbje të oreksit zhvillohen papritmas në një, ose dy ditë. Herë pas here, nauze, të 

vjella, diarre, shoqërojnë simptomat e gripit. Dridhjet dhe temperatura jonormale, ose 

temperatura janë më të zakonshme sesa me të ftohtët. 

 

Te gripi janë shumë më të fuqishme simptomat e përgjithshme dhe paraqiten nё fillim tё 

sёmundjes:  

• zakonisht ka temperaturë të lartë, e cila konsiderohet si simptoma kryesore, e cila e dallon 

gripin nga ftohja e zakonshme dhe zgjat 3-6 ditё,  pavarësisht temperaturës, disa pjesë të trupit 

janë të ftohta 

• paraqet probleme në stomak, zakonisht edhe vjellje, sidomos te fëmijët dhe të rinjtë, dhimbje 

në stomak dhe çrregullime të tretjes 

• zakonisht ekziston ndjenja e lodhjes dhe dobësimit, 

• kokëdhimbja është e pranishme, 

• çorientim, 

• dhimbje në të gjithë trupin, sidomos në muskuj dhe kocka, 

• dhimbje dhe ngurtësim të lehtë në qafë, 

• sytë mund të skuqen (konjuktivit) dhe irritohen,  po ashtu edhe lëkura mund të skuqet 
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Gripi Karakteristika Ftohja 

Papritur, brënda 3-6 orësh Fillimi simptomave Gradualisht 

Jo shumë e shpeshtë  Teshtima E shpeshtë  

E hershme  Kolla dhe Fyti skuqur Më e  lehtë dhe më e 
ngadaltë, piku ditën e 2-3 

Më rrallë Hunde të zëna me shumë 
sekrecione 

E shpeshtë 

Shumë e theksuar  Dhimbje muskujsh dhe 
kockash 

Më e pakët 

E rëndë  Këputje lodhje Më e lehtë  

Dhimbje në gjoks, brinjë, 
ndjenjë djegie 

Shenja në kraharor Më e lehtë dhe më e rrallë 

E zakonshme Dhimbje koke Më e rrallë 

6-7 ditë Zgjatja 3-4 ditë 

E lartë mbi 38-39 gradë 
celsius 

Temperature Jo shumë e lartë 37,5-38  

 

PARANDALIMI DHE TRAJTIMI I GRIPIT 

Mënyra më efikase për ta parandaluar infeksionin, apo ndërlikimet si pasojë të gripit është 

vaksinimi me vaksinën anti-grip! 

Vaksinat e gripit të sigurta dhe efektive janë në dispozicion çdo vit dhe janë përdorur për më 

shumë se 60 vjet. Imuniteti nga vaksinimi bie me kalimin e kohës, kështu që vaksinimi vjetor 

rekomandohet për të mbrojtur kundër gripit. Vaksina kundër virusit të gripit i rekomandohet të 

tërë popullsisë. 

Ndër të rriturit e shëndetshëm, vaksina e gripit siguron mbrojtje edhe kur qarkullojnë viruse që 

nuk përputhen saktësisht me viruset e vaksinës. Megjithatë, ndër të moshuarit, vaksinimi i 

influencës mund të jetë më pak efektiv në parandalimin e sëmundjes, por redukton ashpërsinë 

e sëmundjes dhe incidencën e komplikimeve dhe vdekjeve. Vaksinimi është veçanërisht i 

rëndësishëm për njerëzit me rrezik të lartë të komplikacioneve nga gripi dhe për njerëzit që 

jetojnë me/ ose kujdesen për njerëzit me rrezik të lartë. 

Vaksinimi duhet të bëhet çdo vit, pasi ka shumë lloje virusesh gripi dhe çdo vit dalin vaksina të 

reja që mbrojnë nga nëntipe të reja të virusit. Vaksinimi kundër gripit bëhet në muajt shtator–

dhjetor. Mbrojtja vazhdon rreth një vit. 

SI TË DALLOJMË TË FTOHTIN STINOR NGA GRIPI 
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Vaksinat kundër gripit janë të sigurta, ndërsa efektet e padëshiruara janë minimale, sidomos 

nëse krahasohen me rrezikun nga ndërlikimet si pasojë e gripit. 

Sipas CDC- Qëndra Për Kontrollin e Sëmundjeve në SHBA, fëmijët mbi 6 muajsh dhe çdo i rritur 

duhet të vaksinohet çdo vit me vaksinën kundër gripit përpara se të fillojë aktiviteti i gripit në 

komunitetin e tyre. CDC rekomandon që të vaksinohen deri në fund të tetorit.   

Pas vaksinimit, nevojiten rreth dy javë për të ndërtuar imunitetin kundër gripit, pra kujtoni se ju 

ende mund ta merrni virusin nga dikush tjetër deri në 2 javë pas marrjes së vaksinimit, kështu 

që vaksinimi i hershëm është i rëndësishëm. 

OBSH ndër kategoritë e personave që duhet të vaksinohen çdo vit me këtë vaksinë 

rekomandon persona në moshë mbi 65 vjet dhe ato me probleme shëndetësore të 

vaksinohen çdo vit kundër gripit. Disa kategori si personeli shëndetësor; gratë shtatzëna; 

personat që jetojnë në kolektiv apo të sëmurëve me sëmundje kronike; personat kujdestarë 

për të tjerë si edukatoret e çerdheve, kopshteve, kujdestarët e moshave të treta.  

Përdorimi i vaksinës gjatë shtatzënisë nuk përbën kundërindikacion. Studimet e fundit thonë 

se vaksina mbron fëmijën nga transmetimi i virusit. pra rekomandohet tek fëmijët mbi 6 

muajsh. Gjithashtu, vaksina nuk ndikon negativisht as te fëmija i ushqyer me qumësht gjiri. 

 

Vaksina vjetore kundër virusit të gripit në përgjithësi mbron nga 3-4 lloje të virusit të gripit që 

parashikohen të shkaktojnë dëmin më të madh atë vit. Gjithashtu, mund t'ju ndihmojë të 

shëroheni nga sëmundja më shpejt, shpesh duke shmangur qëndrimin 2-4 ditë në shtrat. Më e 

rëndësishmja, ajo ndihmon në parandalimin e komplikimeve të rënda nga gripi si pneumonia, 

bronkiti, infeksionet e veshit, ose të sinusit. Çpimi një gjilpëre të vogël është më i mirë se ditët 

ose javët duke qëndruar i sëmurë në shtëpi, por edhe në spital. Shmangni gripin duke u 

vaksinuar herët në çdo vit.  

 

Vaksina kundër gripit për sezonin 2018-2019 

Sipas OBSH, CDC, rekomandimet e përgatitjes së vaksinës vjetore bazohen në disa faktorë, duke 

përfshirë mbikëqyrjen globale virologjike dhe epidemiologjike të gripit, karakterizimin gjenetik, 

karakterizimin antigjenik dhe viruset e vaksinës kandidate që janë në dispozicion për prodhim. 

Për shumë vite, OBSH ka përditësuar rekomandimin e saja mbi përbërjen e vaksinës (trivalente) 

që synon 3 llojet më të përfaqësuara të virusit në qarkullim (dy nëntipe të viruseve të influencës 

A dhe një virus të influencës B). Duke filluar me sezonin 2013-2014 të hemisferës veriore të 

gripit, rekomandohet një komponent i katërt për të mbështetur zhvillimin e vaksinave kundër 

gripit.  
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Vaksinat katërvalente përfshijnë një virus të dytë të influencës B përveç viruseve në vaksinat 

trivalente dhe pritet të sigurojnë mbrojtje më të gjerë kundër infeksioneve të virusit të 

influencës B.  

Grupi këshillues i Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH) të vaksinës kundër gripit për 

sezonin 2018-19, rekomandoi ndryshimin e dy prej katër komponentëve për vaksinat që do të 

prodhoheshin për sezonin e gripit të Hemisferës Veriore (zonë gjeografike ku përfshihet edhe 

Shqipëria)  

Pra përbërja e vaksinës së gripit 2018-2019 e rekomanduar nga OBSH do të jetë paksa e 

ndryshme nga vaksinat e gripit të sezonit të kaluar. Në mënyrë të veçantë, do të ketë një shtam 

të ndryshëm të virusit H3N2 dhe një shtam të ndryshëm të virusit të influencës B në vaksinën e  

gripit këtë sezon, krahasuar me viruset e sezonit të kaluar.  

Sipas CDC dhe OBSH, vaksina e gripit trivalent 2018-2019 do të përmbajë shtamet e 

mëposhtme të virusit të gripit: 

 komponenti H1N1 që është i njëjtë me shtamin e gripit të vitit të kaluar. 

 komponenti H3N2 që është i ndryshëm nga shtamet e gripit të vitit të kaluar. 

 komponenti i   virusit të influencës B që është i ndryshëm nga vaksinat e vitit të kaluar. 

Vaksina katërvalente 2018-2019 gjithashtu do të përmbajë një shtam të dytë të influencës B  

Efektet anësore të vaksinës 

Efektet anësore të vaksinës së gripit kanë të bëjnë me reaksione lokale, kryesisht në vendin e 

injeksionit. Mund të shfaqen skuqje, enjtje, dhimbje të kyçeve dhe muskujve. Në përgjithësi 

këto reaksione zgjasin shumë pak. 

Reaksionet e rënda, si për shembull ato të tipit neurologjik, shfaqen rrallë. Në të njëjtat nivele 

janë edhe efektet negative të natyrës kardiovaskular. Pas  bërjes së vaksinës në raste të rralla 

mund të shfaqet cefalea, neuropatia apo encefalopatia. Gjithashtu, në raste të rralla vaksina 

antigrip mund të shoqërohet me efekte anësore të karakterit gastrointestinal si të vjella. 

Pavarësisht se raste të rralla, vaksina është shoqëruar edhe me ethe, këputje, djersitje, irritim dhe 

reaksione alergjike. 
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MITE DHE TË VËRTETA MBI VAKSINËN E GRIPIT 

Miti: Vaksina e gripit ju sëmur me grip  

E vërteta: Ju absolutisht nuk mund të merrni gripin nga vaksina.Vaksina e gripit është një dozë e 

vogël e pjesëve të virusit të gripit të inaktivizuar (të vrarë) – ajo nuk përmban aspak viruse të 

gripit të gjallë - kështu që nuk mund t'ju sëmuri me grip. 

Disa njerëz që marrin vaksinën mund të përjetojnë skuqje dhe ënjtje rreth zonës së injektimit, e 

cila normalisht zhduket brënda pak ditësh. 

Një përqindje e vogël e njerëzve mund të kenë gjithashtu edhe temperaturë për një kohë të 

shkurtër, lodhje dhe simptoma të ngjashme me gripin, por kjo nuk është grip 

Miti: Gripi nuk është një sëmundje serioze  

E vërteta: Gripi është një sëmundje shumë ngjitëse që mund të çojë në komplikacione të rënda, 

duke përfshirë shtrimin në spital, pneumoni dhe vdekjen. Për fëmijët e vegjël dhe të moshuarit, 

gripi është një nga shkaqet më të zakonshme të shtrimit në spital dhe sëmundshmëri dhe 

vdekshmëri më të shtuar Gratë shtatzëna kanë një rrezik në rritje të ndërlikimeve, sepse 

sistemit i tyre imunitar është natyrshëm më i ulur gjatë shtatzënisë. 

Miti: Ju nuk keni nevojë të imunizoheni nëse keni pasur gripin në të kaluarën  

E vërteta: Vaksinimi çdo vit është i rëndësishëm, pasi llojet e virusit të gripit që qarkullojnë në 

në komunitetin tonë ndryshojmë. Disa lloje mund të shkaktojnë sëmundje më serioze se të 

tjerët. Askush nuk është krejtësisht imun ndaj shtameve të ndryshme të virusit të gripit. 

Shumica e njerëzve mund të sëmuren shumë shpesh me grip gjatë rrjedhës së jetës së tyre. 

Gripi përhapet lehtë nga personi në person përmes frymëmarrjes, kollitjes dhe teshtimit. Virusi 

gjithashtu mund të përhapet kur njerëzit prekin njerëz dhe objekte të tjera (p.sh. një dorezë 

dere, telefoni, ose lodër) që kanë pika të vogla të pështymës të spërkatura nga të tjerët gjatë 

kollitjes, ose teshtitjes.  

Miti: Bërja e vaksinës çdo vit dobëson sistemin imunitar.  

E vërteta: Vaksina përgatit dhe rrit sistemin tuaj imunitar për të ndihmuar në luftën kundër 

virusit nëse jeni të ekspozuar ndaj tij. Njerëzit që marrin vaksinë çdo vit janë më mirë të 

mbrojtur kundër gripit se sa ata që nuk vaksinohen.  
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Miti: Vaksina e gripit shkakton reaksione të rënda, ose efekte anësore 

E vërteta: Kërkimet shkencore kanë vërtetuar se vaksina e gripit është shumë e sigurt. Shumica 

e njerëzve nuk përjetojnë simptoma pas vaksinimit të tyre. Megjithatë, disa njerëz mund të 

përjetojnë disa skuqje në zonën ku është bërë gjilpëra. Simptoma të lehta si gripi mund të 

shfaqen në disa njerëz dhe zakonisht nuk zgjasin më shumë se një, ose dy ditë. Këto simptoma 

mund të përfshijnë: ethe e lehtë dhimbje koke, muskujt e dhembshëm. Për shkak të një trupi 

dhe sipërfaqeje më të vogël, fëmijët (sidomos nëse janë nën pesë vjeç) mund të zhvillojnë 

temperatura më të larta të trupit se sa të rriturit pasi janë vaksinuar. Kjo ndonjëherë mund të 

rezultojë në konvulsione të shkaktuara nga ethet.  

Rrallë, vaksinimi i gripit mund të rezultojë në një reaksion alergjik të menjëhershëm, i cili shumë 

rrallë mund të jetë i rëndë. Ofruesit e imunizimit trajnohen të pyesin rreth reaksioneve alergjike 

para se të japin vaksinën dhe të trajtojnë reagime të tilla nëse ndodhin pas vaksinimit. Njerëzit 

që kanë pasur një reagim të rëndë alergjik ndaj vaksinës së gripit në të kaluarën nuk duhet të 

vaksinohen përsëri.  

Miti: Vaksina nuk funksionon sepse unë u vaksinova vitin e kaluar dhe prap kalova gripin  

E vërteta: Ka shumë lloje të ndryshme të gripit dhe një vaksinë nuk mund të mbrojë kundër të 

gjithëve. Vaksina përmban llojet më të zakonshme të gripit që pritet të ndodhin çdo vit. Meqë 

këto lloje mund të ndryshojnë çdo vit, një person duhet të vaksinohet çdo vit për t'u mbrojtur 

kundër shtameve të reja. Është e rëndësishme të mbani mend se vaksina nuk përmban asnjë lloj 

të viruseve 'të gjallë' dhe nuk mund t'ju japë grip. Për ata që marrin gripin, përkundër 

vaksinimit, sëmundja e tyre zakonisht është shumë më pak e rëndë. Ka edhe shumë sëmundje 

të tjera që mund të shkaktojnë sëmundje si gripi. Vaksina e gripit nuk mbron nga këto 

sëmundje. Gjithashtu mund të jetë e mundur që ju u infektuat me virusin e gripit para, ose pasi 

u vaksinuat.  

Miti: Nuk është e nevojshme që çdo vit të imunizohem kundër gripit sepse vaksinat e 

mëparshme do të më mbrojnë.  

E vërteta: Është e rëndësishme që të ri-vaksinoheni kundër gripit çdo vit, meqë shtamet e gripit 

mund të ndryshojnë. Vaksinat e reja bëhen çdo vit në bazë të shtameve që ka gjasa të jenë të 

pranishme gjatë sezonit të gripit të ardhshëm. Edhe nëse shtamet kryesore të gripit nuk 

ndryshojnë, vaksinimi vjetor rekomandohet ende pasi imuniteti nga vaksinimi i gripit nuk zgjat 

shumë  
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Masa të tjera parandaluese dhe mbrojtëse kundër gripit 

Masa parandaluese të tjera me shumë të rëndësi janë: 

 Mbulimi i hundës dhe gojës me shami (mundësisht një përdorimshe) kur kolliteni, ose 

teshtini;  

 Larja shpesh e duarve me sapun dhe ujë, ose përdorimi i solucioneve dizinfektante të 

duarve me alkool;  

 Shmangia e prekjes së syve, hundës dhe gojës.  

 Shmangia e kontakteve të ngushta me njerëzit e sëmurë; 

 Ushqyerja e shëndetshme me shumë perime dhe fruta që përmbajnë minerale dhe vitamina 

(vitaminë C, D, etj) në periudhat e gripit stinor, për të ndihmuar në mbrojtjen tuaj.  

 Pirja e sasive të konsiderueshme lëngjesh 

 Pushimi duhur,  gjumi i mjaftueshëm për të mbajtur imunitetin  

 Aktivitet fizik që ndihmon në ruajtjen e imunitetit;  

 Pastrimi dhe dezinfektimi i mjediseve ku banoni dhe mundohuni të eliminoni qëndrimin për 

një kohë të gjatë në ambiente të mbyllura. 

 

Përdorimi barnave kur jeni me grip 

Konsultohuni me mjekun për mjekimin me ilaçe kundër gripit. Kujtoni se antibiotikët nuk 

rekomandohen të përdoren në grip pasi shkaktari tij është virusal.  

Nëse jeni të sëmurë me grip, apo keni të sëmurë në shtëpi duhet të mbani parasysh të njejtat 

këshilla si më lart: Qëndroni në shtëpi, mundësisht në regjim shtrati; qëndroni të veçuar nga të 

tjerët sidomos nga fëmijët dhe personat e moshuar; pushoni dhe përdorni lëngje me shumicë; 

mbuloni gojën dhe hundën me shami kur kolliteni apo teshtini; lani duart mirë me ujë e sapun 

mbas çdo kollitje, apo teshtime; informoni familjarët dhe miqtë tuaj për sëmundjen tuaj; 

mënjanoni sa më shumë të mundeni kontaktet me njerëzit; pastroni dhe dezinfektoni mjediset 

e banesës, si dhe ajroseni sa më shpesh dhomën ku qëndron I sëmuri.  

MOS MERRNI ANTIBIOTIKË - ATA NUK VEPROJNË  

KUNDËR  

VIRUSEVE TË FTOHTIT APO TË GRIPIT 
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Aktiviteti Fizik si ndihmon në forcimin e imunitetit dhe parandalimin e gripit? 

Aktiviteti fizik është një mënyrë e shkëlqyer për të forcuar sistemin tonë imunitar në një 

përpjekje për të parandaluar gripin dhe/ose për të përshpejtuar shërimin. Ekspertët thonë se ju 

duhet të bëni të paktën 30 minuta aktivitet të moderuar si ecje, not, biçikletë, ose vrap çdo 

ditë. 

Si e përmirëson aktiviteti fizik imunitetin tonë? Kjo nuk është një pyetje e thjeshtë për t'u 

përgjigjur; megjithatë, shkencëtarët po punojnë shumë për të përshkruar si duhet rrugët e 

shumta në të cilat aktiviteti fizik funksionon për të përmirësuar imunitetin tonë. Më poshtë janë 

disa gjetje të thjeshta: 

 Individët, të cilët ushtrohen rregullisht me intensitet të lehtë deri në moderuar për 30 

minuta në shumicën e ditëve të javës, nëse jo të gjitha, janë dukshëm në një rrezik më të ulët 

për infeksionet respiratore. 

 Është parë se personat që ushtrojnë aktiviteti fizik për 30-60 minuta në shumicën e ditëve të 

javës kanë një reduktim prej 40% në ditët e sëmura gjatë sezonit të ftohtë. 

 Ushtrimi i rregullt ndihmon që qelizat e bardha të gjakut në trup -leukocitet- që mbrojnë nga 

sëmundjet- lëvizin nga organet në qarkullimin e gjakut, ku ata janë në gjendje të luftojnë dhe të 

shkatërrojnë viruset. 

Pra, çfarë ndodh nëse jeni sëmurë me grip, apo të ftohtë stinor? A rekomandohet aktivitet 

fizik? Njerëzit duhet t'i qasen këtij skenari me shumë kujdes. Këtu janë disa BËJ dhe MOS BËJ të 

ofruara nga Kolegji Amerikan i Mjekësisë Sportive: 

BËJ: Ushtroheni me një aktivitet fizik të moderuar nëse simptomat tuaja të ftohjes janë të 

kufizuara në pjesën e kokës tuaj. Nëse keni hundë të rrjedhshme, ose dhimbje të fytit, ushtrimi i 

moderuar është i lejueshëm. Stërvitja intensive mund të rifillojë disa ditë pas largimit të 

simptomave (në rastet e ftohjes së zakonshme). 

BËJ. Qëndroni në shtrat nëse sëmundja juaj është "sistemike" - domethënë, është përhapur 

përtej kokës. Infeksionet e frymëmarrjes, ethet, gjëndrat e fryra, të rrënqethurat dhe dhimbjet 

muskulare, dhimbjet ekstreme që flasin për një grip stinor tregojnë se duhet të pushoni, të mos 

punoni. 

MOS BËJ. Mos kryeni aktivitet të sforcuar mos “djersitni" gjatë sëmundjes tuaj. Ky është një mit 

potencialisht i rrezikshëm dhe nuk ka të dhëna për të mbështetur se stërvitja gjatë një 

sëmundjeje ndihmon në shërimin e saj. 

Mos BËJ. Mos rifilloni aktivitetin fizik shumë shpejt. Nëse jeni duke u rikuperuar nga një 

periudhë më serioze e të ftohtit, ose gripit, rikthehuni gradualisht përsëri në aktivitet fizik pas 

së paku dy javëve të pushimit. Pra, në përgjithësi, nëse simptomat tuaja janë nga qafa lart, 

mund të bëni një aktivitet të lehtë-të moderuar (p.sh. ecja e shpejtë). Sidoqoftë, nëse keni 

dhimbje, dhimbje muskulare, dobësi të përgjithshme, është e rëndësishme të pushoni mirë dhe 

të lejoni trupin tuaj të luftojë sëmundjen. 
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Çfar ushqimesh mund të hani gjatë kohës që jeni me grip 

Edhe pse oreksi juaj ndoshta do të zvogëlohet nëse keni të ftohtë, ose grip, trupi juaj ka nevojë 

për më shumë energji dhe lëndë ushqyese për ta ndihmuar atë të luftojë infeksionin. Kërkesa 

për energji e trupit tuaj do të jetë më e lartë nëse keni ethe. Për shembull, në të rriturit sasia e 

energjisë që trupi përdor vlerësohet të rritet me 13% për çdo rritje të temperaturës së trupit 

prej 1oC. Për shkak se trupi juaj po përdor më shumë energji, por ndoshta nuk po ha aq shumë, 

mund të humbni peshë përkohësisht gjatë periudhave të infeksionit të ftohtit dhe të gripit. Ju 

nuk keni nevojë të ndiqni një dietë të veçantë, ose hani ushqime të veçanta kur keni të ftohtë 

dhe grip, por ju duhet të hani ushqimet e duhura për gjendjen tuaj. Në përgjithësi ju duhet të 

konsumoni 

• Ushqime që nxisin sistemin imunitar; 

• Ushqime të cilat mund të ndihmojnë në lehtësimin e simptomave të ftohtit dhe të gripit si 

konxhestioni pulmonar 

• Ushqime të buta që janë më të lehta për të gëlltitur kur jeni me dhimbje të fytit. 

Ushqime me vitaminë C 

Ushqime të pasura me vitaminë C ndihmojnë në rritjen e sistemit imunitar. Ato përfshijnë: 

Portokall dhe grejpfrut; Specat; Luleshtrydhe; Domate; Ananasi; Brokoli;etj. 

Ushqime me vitaminë E 

Ushqimet e pasura me vitaminë E gjithashtu luajnë një rol të rëndësishëm në mbështetjen e 

sistemit imunitar. Ato përfshijnë: zarzavate me gjethe jeshile si spinaqi, lakra, pazia; bajame dhe 

fara luledielli; brokoli; boronica; drithëra integrale; etj. 

Merrni vitamin D 

Studimet e fundit kanë treguar se Vitamina D mund të  

zvogëlojë incidencën dhe ashpërsinë e gripit dhe infeksioneve 

të tjera të traktit të sipërm respirator. Prandaj rekomandohet 

edhe marrja e saj si shtesa vitaminike, qëndrimi në diell, dhe  

ngrënia e ushqimeve të pasura me Vitamin D si produktet e  

detit, djathi, qumështi dhe drithrat e fortifikuar me vitamin D 

Seleniumi është një mikronutrientin i rëndësishëm lidhur me imunitetin. Ushqime të pasura me 

selenium përfshijnë: karkaleca; peshku ton; gjeli detit; qengji; viçi; pula; vezët; arra. 

Vitamina B komplekse, sidomos riboflavina dhe vitamina B6, kanë treguar se rrisin sistemin 

imunitar. Perimet jeshile, si spinaqi, pazia dhe zarzavate të tjera, janë burime të mira të 

vitaminave B. 

ZInku. Mineral me rëndësi në rritjen e imunitetit dhe luftimin e viruseve. Disa studime kanë 

treguar se marrja e zinkut pakëson kohëzgjatjen e një të ftohti, veçanërisht kur merret brenda 

24 orëve nga shenjat e para të një ftohjeje. Ushqime te pasura me zink janë mishi, produktet e 

detit, legume/bishtajoret, arrat dhe farat, bulmetrat, vezët, drithrat integrale. 
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Konsideroni të merrni ushqimet e mëposhtme kur keni grip. 

1. Supra 

Nëse e preferoni me pulë, mish, ose perime, supa është një nga gjërat më të mira që mund të 

hani kur jeni me grip. Ju mund ta hani sapo të fillojnë simptomat tuaja dhe derisa të jeni 

plotësisht të shëruar. Supa ndihmon në parandalimin e dehidrimit, dhe e ngrohta mund të 

ndihmojnë në zbutjen e një dhimbje të fytit dhe lehtësimin e konxhestionit. 

2. Supë pule 

Supa e pulës kombinon përfitimet e supës së bashku me përbërësit e tjerë. Pula i siguron trupit 

tuaj hekur dhe proteina, dhe ju do të fitoni edhe lëndë ushqyese nga karrota, perimet me 

gjethe jeshile dhe erzat si psh selino që ja keni shtuar supës së pulës. Supa zvogëlon 

inflamacionin, i cili nga ana e tij ndihmon pastrimin e mukusit. Ju mund të hani supë pule gjatë 

gjithë kohëzgjatjes së gripit për t'ju ndihmuar të jeni të hidratuar dhe ngopur; vetëm kujdes në 

sasinë e kripës. 

3. Hudhër 

Ndërsa ju mund të mendoni për hudhrën si një përbërs që i shton aromë ushqimeve, ajo është 

përdorur në mjekësinë alternative për një sërë sëmundjesh për shekuj. Studime të shtimit të 

hudhrës në të rriturit me grip gjetën një imunitet më të shtuar dhe zvogëlimin e ashpërsisë së 

simptomave. Për shkak të efekteve imunitare, konsideroni të hani hudhër në shenjat e para të 

gripit. 

4. Kosi 

Kos me kultura të gjalla, që njihen si probiotik, jo vetëm që mund të ndihmojë në zbutjen e një 

dhimbje të fytit, por gjithashtu mund të rrisë sistemin tuaj imunitar. Kosi gjithashtu përmban 

proteina. Ju mund të hani kos, ndërsa fyti juaj është i lënduar, por vetëm të kujdes të zgjidhni 

kos natyral pa sheqerna shtuar. 

5. Fruta që përmbajnë vitaminë C 

Marrja e shtesave me vitamin C mund të ndihmojnë, por kujtoni se trupi juaj mund të 

absorbojë vitaminën C në mënyrë më efektive nga ushqimet që hani. Konsideroni marrjen gjatë 

vakteve zemër të ditës, të frutave, të pasura me vitaminë C ndërsa keni grip. Disa fruta që kanë 

sasi të larta në vitaminë C përfshijnë luleshtrydhe, kivi, domate dhe agrumet 
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6. Zarzavate me gjethe 

Spinaqi, lakra jeshile, sallata dhe zarzavate të tjera mund të ndihmojnë në rritjen e sistemit 

imunitar kur të keni grip. Ata kanë vitaminë C dhe vitaminë E dhe minerale si zinku, që rrisin 

imunitetin. Konsideroni kombinimin me zarzavate me gjethe me fruta si ti preferoni në formë 

lengjesh të shtrydhura, ose hani ato të papërpunuara me limon dhe vaj ulliri. Është mirë për ti 

ngrënë këto ushqime që nxisin imunitetin gjatë gjithë kohëzgjatjes së sëmundjes. Kujtoni se 

vitamina C shkatërrohet nga zjerrja e shumtë. 

7. Brokoli 

Brokoli është perime ushqyese që mund të merrni kur ju keni grip. Marrja vetëm e një porcioni 

do të sigurojë vitaminat C dhe E, së bashku me kalcium dhe fibra. Konsideroni të hani brokoli 

kur oreksi juaj rikthehet në mes, ose në fund të gripit. Ju gjithashtu mund të hani supë brokoli; 

mos harroni të kontrolloni përmbajtjen e natriumit/kripës. 

8. Tëshëra 

Kur jeni i sëmurë, një tas i nxehtë me tërshërë mund të jetë një zgjedhje ushqyese. Tërshëra, si 

drithrat e tjera integrale, është gjithashtu një burim natyral i vitaminës , zinkut që rrit 

imunitetin. Ajo gjithashtu përmban antioksidantë si polifenoli, si dhe fibra që mbron imunitetin. 

Zgjidhni tërshërë integrale për përfitime më të mëdha. 

9. Erëzat, speciet 

Në fund të gripit, mund të keni patur kongjestion të sinusit dhe gjoksit. Disa erëza, të tilla si 

piperi, kurkuma, xhinxheri, mund të ndihmojnë në lirimin e rëndimit, konxhestionit të fytit dhe 

gjoksit në mënyrë që të mund të merrni frymë më mirë. Megjithatë, shmangni erëzat e forta 

kur keni dhimbje të fytit. 

 
Qëndroni të hidratuar 

Është e lehtë për tu dehidratuar kur jeni me grip. Jo vetëm që ju hani dhe pini më pak dhe keni 

një konsum të përgjithshëm të reduktuar të ujit, por gjithashtu humbni ujin me djersë kur keni 

ethe. Lëngjet jo vetëm që janë të rëndësishme për funksionet e trupit tuaj në përgjithësi, por 

gjithashtu mund të ndihmojnë në shërimin më të shpejtë të simptomave të gripit. Kur keni të 

ftohtë ose grip, pini minimum tetë gota (që mbajnë 250 ml) lëngje çdo ditë.  

Nëse kujdeseni për një fëmijë që është mbi një vit, sigurohuni që të pijë një minimum prej 90-

120 ml lëngje në orë. Bebet nën një vit kërkojnë të paktën 30-60 ml lëngje në orë. Gratë 

shtatzëna duhet të rrisin marrjen e tyre të lëngjeve deri në dhjetë gota 250 ml në ditë. 
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Kur është fjala për pije hidratuese, uji përsëri renditet numër një. Ai gjithashtu vepron si një 

detoksifikues natyral për trupin tuaj. Nëse nuk ju pëlqen të pini shumë ujë, ose po kërkoni diçka 

me më shumë aromë, mund të pini gjithashtu: supra, çaj xhinxheri, çaj bimor me mjaltë, mjaltë 

dhe çaj limoni (përzierje pjesë të barabarta me ujë të nxehtë), qumësht, lëngje 100 për qind 

natyral (shikoni për produkte pa sheqer të shtuar) 

 

Çfarë duhet të shmangnikur jeni të sëmurë me grip 

Njohja se çfar duhet të shmangni kur jeni me gripi, apo ftohje është ndoshta po aq e 

rëndësishme sa ajo që duhet të hani. Kur jeni të sëmurë me grip, shmangni: 

• Alkoolin, ul sistemin tuaj imunitar dhe shkakton dehidratim. 

• Pije me kafeinë. Artikuj të tillë si kafeja, çaji dhe kolat mund t'ju bëjnë më të dehidratuar. 

Plus, shumë prej këtyre pijeve mund të përmbajnë sheqer. 

• Ushqime të forta si çipset, patatina dhe ushqimet të ngjashme me to mund të përkeqësojnë 

kollën dhe dhimbje të fytit. 

• Ushqime të përpunuara nëse këto janë nga një ushqim i shpejtë si fast food ose të gatshme 

në kuti. Sa më shumë është i përpunuar një ushqim, aq më pak lëndë ushqyese ju do të merrni. 

Gjatë kohës që jeni me gripn, trupi juaj është duke u përpjekur të shërohet vetë, prandaj është 

e rëndësishme të mbështesni procesin me ushqime të duhura. 

 

Gripi tek Fëmijët 

Ndërsa sëmundja e gripit mund të ndryshojë nga forma të lehta në të rënda, fëmijët shpesh 

kanë nevojë për kujdes mjekësor për shkak të gripit. Me fëmijët duhet të jemi më të 

kujdesshëm, veçanërisht foshnjet e vogla në vitet e tyre të para të jetës. 

 

Në këtë fazë të jetës, sistemi i tyre imunitar është ende duke u zhvilluar, ndaj dhe janë më të 

ekspozuar ndaj sëmundjeve të ndryshme përfshirë edhe gripi. Fëmijët e vegjelë duhen mbajtur 

sa më shumë larg personave të sëmurë me grip. Fëmijët më të vegjël se 5 vjeç dhe fëmijët e çdo 

moshe me probleme të caktuara afatgjata shëndetësore janë në rrezik të lartë të komplikimeve 

të gripit, si pneumonia, bronkiti, infeksionet e veshkave dhe veshëve. Disa probleme 

shëndetësore tek fëmijët që i bën më të ndjeshëm ndaj gripit që përfshijnë astmën, diabetin 

dhe çrregullimet e trurit, ose të sistemit nervor. 

  

Por masat parandaluese shpesh nuk mjaftojnë për të mbrojtur foshnjen dhe fëmijën e vogël nga 

gripi: në muajt më të ftohtë, ose në ndërrimin e stinëve, foshnjet mund të sëmuren nga 4 deri në 

10 herë sidomos gjatë vitit të parë të jetës. Është faza ku ata prekin çdo gjë, eksplorojnë dhe 

fusin gjithçka në gojë, pra edhe baktere dhe viruese të ndryshme. 
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Shenjat e gripit tek fëmijët e vegjël 

Simptomat tipike të gripit tek fëmijët janë: 

· Bllokim, rrjedhje hundësh 

· Sekrecione të pastra që rrjedhin dhe që me kalimin e kohës mund të bëhen të verdha/jeshile, 

dhe në fazën përfundimtare të gripit duhet të kthehen të tejdukshme 

· Në ditët e para mund të ketë edhe temperaturë, megjithëse jo e lartë 

· Tështima, kollë, zë i ngjirur 

· Sytë e skuqur 

Komplikacionet më të shpeshta të gripit tek fëmijët e vegjël janë otiti (infeksioni i veshit) ose 

pneumonia.  

 

Bisedoni me mjekun tuaj në fillim nëse jeni të shqetësuar për sëmundjen e fëmijës tuaj. Fëmijët 

më të vegjël se 5 vjeç - veçanërisht ato më të vegjël se 2 vjet - dhe fëmijët me probleme të 

caktuara afatgjata shëndetësore (duke përfshirë astmën, diabetin dhe çrregullimet e trurit ose 

të sistemit nervor), janë në rrezik të lartë. 

 
Si mund ta mbroni fëmijën nga gripi? 

Mënyra e parë dhe më e mirë për ta mbrojtur kundër gripit është që të bëhet vaksina e gripit 

çdo vit për veten dhe fëmijën tuaj. Vaksinimi i gripit rekomandohet për të gjithë foshnjet mbi 6 

muaj çdo vit. Është veçanërisht e rëndësishme që fëmijët e vegjël dhe fëmijët me probleme të 

caktuara afatgjata të shëndetit të vaksinohen. Kujdestarët e fëmijëve në rrezik të lartë të 

komplikimeve të gripit duhet të marrin një vaksinë gripi.  Gratë shtatzëna duhet të marrin një 

vaksinë të gripit për të mbrojtur veten dhe fëmijën e tyre nga gripi.  

A mund të shkojë fëmija në shkollë, kopësht, apo çerdhe kur është me grip? 

Jo. Fëmija duhet të qëndrojë në shtëpi për të pushuar dhe për të shmangur përhapjen e gripit 

tek fëmijët, ose kujdestarët e tjerë. Mbajeni fëmijën në shtëpi për të paktën 24 -48 orë pas 

rënies së temperaturës.  
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Si mund ta ndihmojmë fëmijën e vogël ta kalojë sa më lehtë gripin 

 

Pastroni hundët: Hundët e zëna me sekrecione që rrjedhin duhen 

pastruar disa herë gjatë ditës. Sot në farmaci ka disa pompa të posaçme të cilat ndihmojnë 

prindërit të thithin sekrecionet nga hundët e foshnjave. Nëse thithja me këtë pompë nuk 

mjafton, ose sekrecionet janë të trasha, këshillohet të hidhen pak pika ujë fiziologjik në secilën 

prej vrimave të hundës të foshnjes dhe më pas të procedohet me thithjen me pompë. Sa më 

shpesh të bëhet, aq më i shpejtë është shërimi. 

Aerosol me ujë fiziologjik për pastrimin e sekrecioneve Aparati i 

aerosolit me ultratinguj, është një aparat i vogël. Aerosoli me ujin fiziologjik ndihmon në 

shkrirjen e sekrecioneve. Por kujdes: duhet përdorur eskluzivisht me ujë fiziologjik, me asnjë 

ilaç apo substancë tjetër! 

 Jepini lëngje: Lëngjet janë shumë të rëndësishme, më shumë edhe se 

të rriturit. Të sigurohemi që foshnja po hidratohet sa duhet. Për fëmijët që ushqehen me gji, 

rekomandohet t’u jepet qumështi gjirit kur është sëmurë sa më shpesh të jetë e mundur, sepse 

së bashku me lëngjet, qumështi i gjirit është i pasur edhe me antikorpe, si dhe qetëson 

foshnjen. 

 Ushqeni më shpesh dhe në sasi më të pakëta. Jepni fëmijës tuaj të 

hajë më shpesh dhe në sasi më të pakta. Ju duhet ti siguroni një furnizim të vazhdueshëm me 

energji në mënyrë që sistemi imunitar të ketë të gjitha komponentët e nevojshëm për të bërë 

punën e vet. Përpiquni ti jepni për të ngrënë sasi të vogla, shpesh gjatë gjithë ditës me ushqime 

që janë të pasura me proteina, perime dhe fruta, lehtësisht të tretshëm.  
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Provoni supë pule, e cila jo vetëm që është treguar të ketë veti shëruese, por gjithashtu është 

një burim i mirë i proteinave. Përgatiteni atë të lehtë dhe lehtësisht të tretshme me oriz, 

makarona të vogla dhe disa perime. Konsideroni dhënien fëmijës një vezë në mëngjes. Vezët 

janë një proteinë që tretet lehtë. Ata gjithashtu përmbajnë zink, që mund të ndihmojë në nxitjen 

e sistemit imunitar. Jepni fëmijën tuaj kos natyral në një fund vakti, ose si vakt zemër. Ai 

përmban proteina 

 Mbani një ambient me lagështirën e duhur:  Rekomandohet që 

foshnja e sëmurë me grip të qëndrojë në një ambient të lagësht dhe me avull. Kjo mund të 

arrihet duke lënë ujin e nxehtë të dushit, apo vaskës të rrjedhë deri kur banjo të mbushet me 

avull. Foshnja duhet të qëndrojë në këtë ambient të paktën 15 minuta. Kjo ndihmon edhe në 

zhbllokimin e hundëve.  Në disa raste mund të përdoret edhe një tenxhere me ujë që zjen ku 

keni hedhur disa pika mentol, ose eukaliptus dhe e lini në një tas pranë vendit ku qëndron 

fëmija. Një mënyrë tjetër për të krijuar avull, është të blini një pajisje që e prodhon atë. Në treg 

ka disa, mekanike, me ultratinguj, etj. Niveli i lagështirës duhet të jetë rreth 40% në dimër me 

një temperaturë dhome 20°C dhe 55–60% në verë. Kur fëmija është me grip, ky nivel duhet të 

jetë 65–70%.  

 Lëreni fëmijën të flejë më gjatë. Vendoseni me kokën pak të ngritur 

kur fle: Luftimi i gripit do ta harxhojë energjinë e fëmijës, kështu që gjumi shtesë është shumë i 

rëndësishëm. Lëreni fëmijën të flejë për aq kohë sa të jetë e mundur. Kjo mund të përfshijë 

edhe gjumin gjatë ditës. Sasia e gjumit të nevojave të fëmijës do të ndryshojë sipas moshës dhe 

nevojave individuale. Vendosni një jastëk poshtë dyshekut (jo direkt tek koka!) në mënyrë që 

koka të jetë më e ngritur kur fëmija fle. Në këtë mënyrë ndihmojmë që sekrecionet të kullojnë. 

Në përgjithësi fëmijët kanë nevojë për gjumë:  

11 - 18 orë si të porsalindur; 9 - 12 orë nga 4 deri në 11 muaj; 11 - 14 orë nga 1 deri në 2 vjeç 

11 - 13 orë kur janë 3 deri në 5 vjeç; 9 - 11 orë kur janë 6 deri në 13 vjeç; 8 - 10 orë në 

adoleshencë 
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 Përdorni lehtësuesit e dhimbjes për ethet. Është mirë që të lejoni 

trupin e fëmijës tuaj të luftojë vetë një temperaturë nën 38 gradë celsius. Megjithatë, mund t'ju 

duhet të jepni fëmijës tuaj një bar për uljen e temperaturës nëse fëmija nuk është rehat, ose 

nëse temperatura është mbi 38 gradë celsius. Për të ulur temperaturën, mund të jepni një 

fëmije më të rritur se gjashtë muajsh ibuprofen ose acetaminophen/paracetamol. Ibuprofeni 

dhe acetaminofeni mund të ndihmojnë gjithashtu me çdo dhimbje që ka fëmija juaj. 

Ju mund të jepni acetaminophen për foshnjat nën moshën gjashtë muajsh, por kontaktoni 

doktorin tuaj nëse nuk jeni të sigurt se sa duhet dhënë. Mos i jepni aspirinë ndonjë fëmije nën 

moshën 19 vjeç kur është me gripn. Mund ti bëni   në ujë të vakët për të ulur temperaturën dhe 

për ta bërë fëmijën të ndjehet më rehat. 

 Mos përdorni barna për kollitjen tek fëmijët e vegjël nën moshën 

katërvjeçare. Për fëmijët më të rritur, konsultohuni me mjekun tuaj. Ka prova që tregojnë se 

këto ilaçe të kollës nuk janë aq të dobishme sa njerëzit i besojnë. Ekziston rreziku i efekteve 

anësore serioze. 

 

Kur të drejtoheni urgjentisht tek mjeku. Është e rëndësishme të kuptohet se në fëmijët e vegjël 

gripi mund të jetë serioz. Nëse shihni në fëmijën tuaj ndonjë nga këto, drejtohuni menjëherë 

tek mjeku 

Frymëmarrje e shpejtë, ose ndonjë vështirësi frymëmarrjeje; Pamundësia për të mbajtur 

lëngjet ose mungesa e etjes; Çdo dhimbje në gjoks ose barku; Një qafë e fortë/ngurtësuar; 

Paksimi i urinimit; Çdo ndryshim i rëndësishëm në nivelin e humorit ose aktivitetit. Kjo mund 

të përfshijë nervozizëm që nuk qetësohet, qarjet që nuk qetësohen, paksimi ndërveprimit me 

prindin ose mjedisin, mos zgjimi, dhe konvulsione. Përkeqësimi i çdo gjendjeje ekzistuese 

mjekësore; Nëse fëmija juaj është më i vogëls e gjashtë muaj dhe ka ethe (38 ° C ose më e 

lartë, telefononi mjekun tuaj.  

Për fëmijët e çdo moshe, nëse ka më shumë se 72 orë temperaturë prej 38 ° C, thirrni mjekun 

tuaj; Nëse fëmija është i sëmurë për më shumë se 10 ditë 
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https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/les-maladies-de-l-hiver/grippe-saisonniere

