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Dita Botërore e Dëgjimit

'Dëgjimi për Jetën:
Mos lejoni që humbja e dëgjimit t'ju pemgojë'.
Dita Botërore e Dëgjimit e lançuar nga OBSH, mbahet çdo vit me 3 Mars për të rritur
ndërgjegjësimin se si të parandalojmë humbjen e dëgjimit dhe të promovojmë kujdesin për
veshin dhe dëgjimin në të gjithë botën. Çdo vit, OBSH vendos temën dhe zhvillon materiale të
mbështetura mbi prova shkencore të tilla si broshura, fletushka, postera, banderola, infografikë
dhe prezantime, etj. Ngjarja e parë u mbajt në vitin 2007. Në Ditën Botërore të Dëgjimit për vitin
2020, OBSH thekson se ndërhyrjet në kohë dhe efektive mund të sigurojnë që njerëzit me
humbje të dëgjimit të jenë në gjendje të arrijnë potencialin e tyre të plotë në jetën e tyre dhe
problemet me dëgjimin mos ti pengojnë. Kjo ditë do të tërheqë vëmendjen për opsionet e
disponueshme në këtë drejtim.
Mesazhet kryesore për Ditën Botërore të Dëgjimit 2020:

Në të gjitha fazat e jetës, komunikimi dhe shëndeti i mirë i dëgjimit na lidhin me
njëri-tjetrin, me komunitetet tona dhe me botën.

Për ata që kanë humbje të dëgjimit, ndërhyrjet e përshtatshme dhe në kohë
mund të lehtësojnë qasjen në arsim, punësim dhe komunikim.

Në nivel global, ka mungesë të qasjes për ndërhyrje që adresojnë humbjen e
dëgjimit, siç janë aparatet e dëgjimit. Ndërhyrjet e hershme duhet të vihet në dispozicion të
çdo individi përmes sistemit shëndetësor.
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Faktet kryesore

 Rreth 466 milion njerëz, mbi 5% e popullsisë në të gjithë botën kanë paaftësi humbjen e
dëgjimit, dhe 34 milion prej tyre janë fëmijë.
 Vlerësohet se deri në vitin 2050 mbi 900 milion njerëz-ose një në çdo dhjetë njerëz- do të
kenë si paaftësi humbjen e dëgjimit.
 Humbja e dëgjimit mund të ndodhi nga shkaqe gjenetike, komplikime gjatë lindjes,
sëmundje infektive, infeksione kronike të veshit, përdorimi i barnave të veçanta, ekspozimi ndaj
zhurmës së tepërt dhe plakjes.
 Është vlerësuar se deri 5 nga çdo 1000 foshnje lindin me humbje të dëgjimit, ose e fitojnë
atë pas lindjes. Humbja e dëgjimit mund të ketë një ndikim të rëndësishëm në zhvillimin psikosocial të fëmijës.
 Rreth 60% e humbjes së dëgjimit të fëmijëve është për shkaqe të parandalueshme.
Identifikimi i hershëm i humbjes së dëgjimit, i ndjekur nga ndërhyrje të menjëhershme dhe të
përshtatshme, mund të ndihmojë që fëmijët me humbje dëgjimi të gëzojnë mundësi të
barabarta në shoqëri.
 Mbi 30% e humbjes së dëgjimit tek fëmijët është shkaktuar nga sëmundje të tilla si fruthi,
shytat, rubeola, meningjiti dhe infeksionet e veshëve.
 Është llogaritur se deri në 330 milionë njerëz vuajnë nga infeksionet kronike të veshit në
nivel global. Kur nuk trajtohen, infeksionet kronike të veshit çojnë në humbjen e dëgjimit dhe
mund të shkaktojnë komplikacione dhe vdekshmëri. Infeksionet kronike të veshit janë të
parandalueshme dhe mund të menaxhohen në mënyrë efektive përmes trajtimit mjekësor dhe
ndërhyrjeve kirurgjikale.
 Ekspozimi i rregullt ndaj tingujve me volum të lartë për një periudhë të gjatë paraqet një
kërcënim serioz për humbjen e pakthyeshme të dëgjimit. Është vlerësuar se 1.1 miliardë njerëz
(të moshës 12-35 vjeç) rrezikojnë të humbasin dëgjimin për shkak të ekspozimit ndaj zhurmës në
mjedise argëtuese si koncerte, ngjarje sportive, fishekzjarre, si dhe nëpërmjet përdorimit të
pajisjeve audio.
 Në shumë vende zhurmat profesionale, siç janë zhurmat e larta të makinerive dhe
shpërthimet, janë ndër rreziqet e humbjes së dëgjimit në punë. Zhurmat profesionale mund të
parandalohen duke përdorur pajisje mbrojtëse.
 Disa ilaçe të përdorura (të tilla si antibiotikët aminoglikozide p.sh gentamicina, dhe
medikamente të caktuara kundër malarjes mund të çojnë në humbje të dëgjimit të
pakthyeshëm.
 Humbja e dëgjimit ka një kosto globale vjetore prej 750 miliardë dollarë. Ndërhyrjet për të
parandaluar, identifikuar dhe adresuar humbjen e dëgjimit janë më kosto efektive dhe mund të
sjellin përfitime të mëdha për individët dhe shoqërinë.
 Parandalimi parësor mund të bëhet duke u ndërgjegjësuar për rreziqet që shkaktojnë
humbjen e dëgjimit, dhe duke ndjekur praktikat e sigurta për dëgjimin dhe kujdesin për veshët.
 Personat me humbje të dëgjimit përfitojnë nga identifikimi i hershëm; përdorimi i aparateve
të dëgjimit, implanteve koklear dhe pajisjeve të tjera ndihmëse; gjuha e shenjave; dhe forma të
tjera të mbështetjes arsimore dhe sociale
 Shumica e njerëzve të paaftë me humbje dëgjimi jetojnë në vendet me të ardhura të ulëta
dhe të mesme.
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 Përafërsisht një e treta e njerëzve mbi 65 vjeç janë të prekur nga paaftësia e humbjes së
dëgjimit. Prevalenca në këtë grupmoshë është më e madhja në Azinë e Jugut, Azinë Paqësore
dhe Afrikën Sub-Sahariane.
 Në vendin tonë në bazë të Censusit të vitit 2011, janë rreth 39 mijë persona që nuk
dëgjojnë. Në këtë grup përfshihen personat që nuk dëgjojnë, personat që kanë dëgjim të
pjesshëm dhe personat që e kanë humbur dëgjimin në një moshë të madhe.
 Për herë të parë në vendin tonë u vu në zbatim një Projekt i Skrenimit Universal Neonatal
Dëgjimor në fillim të vitit 2009. Kjo u bë e mundur nga mbështetja e Magis, një OJF italiane, si
një grant i qeverisë italiane për sistemin shëndetësor shqiptar. Qëllimi i këtij studimi ishte
vlerësimi i prevalencës së fëmijëve me probleme dëgjimi në Shqipëri. Projekti mbuloi për një
periudhë 4-vjeçare, të gjitha lindjet në tre qytetet më të mëdha të Shqipërisë në Tiranë, Shkodër
dhe Fier. Në përfundim të tij, incidenca e shurdhësisë së lindur kapi shifrën 2.1 fëmijë shurdh në
të dyja veshët në 1000 lindje. Kjo do të thotë që në një vit lindin rreth 60-70 fëmijë me probleme
të dëgjimit në vendin tonë.
Çfar kupton Humbja e dëgjimit dhe shurdhimi
Njerëzit 'të shurdhër kryesisht kanë humbje të madhe dëgjimi, që nënkupton shumë pak, ose
aspak dëgjim.
'Vështirësia e të dëgjuarit' i referohet personave me humbje të dëgjimit. Paaftësia e humbjes
së dëgjimit i referohet humbjes së dëgjimit më shumë se 40 decibel (dB) në veshin që dëgjon
më mirë tek të rriturit dhe një humbje dëgjimi më shumë se 30 dB në veshin që dëgjon më mirë
te fëmijët. Humbja e dëgjimit mund të jetë e lehtë, e moderuar, e rëndë. Mund të prekë njërin
vesh ose të dy veshët dhe çon në vështirësi për të dëgjuar bisedat, ose tingujt me zë të lartë.
Njerëzit që kanë vështirësi për të dëgjuar zakonisht komunikojnë përmes gjuhës së folur dhe
mund të përfitojnë nga aparatet e dëgjimit, implantet koklear dhe pajisjet e tjera ndihmëse, si
dhe gjuha e shenjave.
Shkaqet e humbjes së dëgjimit dhe shurdhimit
Shkaqet e humbjes së dëgjimit dhe shurdhimit mund të jenë të lindura ose të fituara.

Shkaqet kongjenitale/të lindura
Shkaqet kongjenitale mund të çojnë në humbjen e dëgjimit menjëherë pas lindjes. Humbja e
dëgjimit mund të shkaktohet nga faktorë gjenetikë trashëgues (ekzistojnë rreth 400 sindroma
të lindura që lidhen me probleme të lindura të dëgjimit), dhe jo-trashëgues, ose nga
komplikime të caktuara gjatë shtatëzënësisë dhe lindjes së fëmijëve, përfshirë:
 rubeola e nënës, sifilisi ose disa infeksione të tjera gjatë shtatëzanisë;
 pesha e ulët e lindjes;
 asfiksia e lindjes (mungesa e oksigjenit në kohën e lindjes);
 përdorimi i papërshtatshëm i barnave të veçanta gjatë shtatëzanisë, të tilla si
aminoglikozidet, ilaçet citotoksike, ilaçet antimalariale dhe diuretikët;
 verdhëza e rëndë në periudhën neonatale, e cila mund të dëmtojë nervin e dëgjimit në një
foshnjë të porsalindur.
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Kur të dyshoni për humbje të dëgjimit në një fëmijë?
Kur fëmija:
• ka ndonjë nga faktorët e rrezikut të përmendur më lart.
• nuk u përgjigjet tingujve, veçanërisht zërit të nënës.
• nuk befasohet (tërheqin vemendjen) nga tinguj me zë të lartë,
p.sh. një zhurmë e fortë afër saj.
Shkaqet e fituara
Shkaqet e fituara që mund të çojnë në humbje të dëgjimit në çdo moshë, janë:
 sëmundje infektive përfshirë meningjitin, fruthin dhe shytat;
 infeksione kronike të veshit;
 mbledhja e lëngjeve në vesh (otiti media);
 përdorimi i ilaçeve të caktuara, siç janë ato të përdorura në trajtimin e infeksioneve
neonatale, malaries, tuberkulozit rezistent ndaj ilaçeve dhe kancerave;
 efektet e përkohshme në dëgjimin tuaj - fishkëllimë në veshë) ose humbje të dëgjimit mund të ndodhin edhe nëse merrni doza shumë të larta të aspirinës, qetësues të tjerë të
dhimbjes, qetësues jo steroidal antiinflamator si psh ibuprofemi, diuretikë, aspirina
 dëmtimi i kokës, ose veshit, psh traumat, tumoret në kokë;
 zhurma e tepërt, përfshirë zhurmën profesionale siç është ajo nga makineritë dhe
shpërthimet;
 ekspozimi ndaj tingujve me zë të lartë, ose nga përdorimi i pajisjeve personale audio në
volume të larta dhe për periudha të zgjatura kohe, në ambientet argëtuese në koncerte, klube
të natës, bare dhe ngjarje sportive, festime me fishekzjarre, shashka,
 plakja, në veçanti për shkak të dëmtimit të nervit të dëgjimit dhe ndryshimet në veshin e
brendshëm dhe mund të përforcohet tek pacientët e moshuar që kanë edhe sëmundje të tjera
shoqëruese si hipertensioni, diabeti, dislipidemitë, problemet cervikale të shtyllës kurrizore
etj;
 sëmundjet që shoqërohen me rënien e dëgjimit si otoskleroza, otitet media kronike,
sëmundja e veshit të brendshëm ose e Menierit, sëmundjet autoimune, etj
 dylli, ose trupa të huaj që bllokojnë kanalin e veshit.

Në rastin e dëmtimit të nervit të dëgjimit të lidhur me moshën, ose me profesionet
me shumë zhurmë, dëmtimet janë graduale dhe kronike dhe mund të duhen vite deri sa të
zbulohet ky dëmtim, pasi veshi adaptohet dhe mësohet me atë ulje dëgjimi, ndërkohë që
sëmundje si Menieri/e veshit të brendshëm, apo traumat akustike si plasja e fishekzjarrëve, të
qëlluarit me armë pa kufje, etj. japin dëmtime të menjëhershme, të rënda të nervit të dëgjimit
deri në shurdhësi të plotë.
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Sa më i lartë tingulli, aq më shumë dëm mund të shkaktojë në dëgjimin tuaj dhe aq më shpejtë
do të ndodhë ky dëmtim. Tingulli matet në njësi të quajtura decibel (dB), ashtu si lartësia matet
në metra, ose në cm. Tingujt në ose nën 70 dBA përgjithësisht konsiderohen të sigurta. Çdo
tingull në ose mbi 85 dBA ka më shumë të ngjarë të dëmtojë dëgjimin me kalimin e kohës.
Studiuesit kanë zbuluar se personat të cilët janë të ekspozuar për periudha të gjata kohore ndaj
niveleve të zhurmës në 85 dBA ose më të lartë, kanë një rrezik shumë më të madh për humbjen
e dëgjimit.
Shumë pajisje audio që fëmijët përdorin sot kanë nivele shumë të larta të zhurmës sesa 85 dBA.
Për shembull, muzika që luhet përmes kufjeve në vëllimin më të lartë shpesh është 94-110 dBA.
Për referencë, 110 dBA është 100 herë më shumë intensive se se 85 decibel.
Distanca. Një tingull bëhet më i fortë ndërsa lëvizni më afër burimit dhe më i butë kur largoheni
prej tij. Nëse jeni larg nga tingulli, rreziku i dëmtimit të dëgjimit tuaj është shumë më i ulët. Për
shembull, në koncerte, të rrish larg folësit do të zvogëlojë rrezikun.
Koha. Ndikimi i zhurmës shtohet gjatë gjithë jetës. Nëse jeni të ekspozuar ndaj tingujve me zë të
lartë rregullisht, rreziku juaj për dëmtim të përhershëm rritet me kalimin e kohës. Edhe një
ngjarje e vetme, por që zgjat shumë, mund të shkaktojë dëme. Tinguj në, ose nën 70 dBA
zakonisht konsiderohen të sigurta, edhe nëse zgjasin një kohë të gjatë. Zhurmat kanë më shumë
të ngjarë të dëmtojnë dëgjimin tuaj nëse ato janë: 85 dBA dhe zgjasin disa orë; 100 dBA dhe
zgjasin të paktën 14 minuta; 110 dBA dhe zgjasin të paktën 2 minuta.

Ndikimi i humbjes së dëgjimit
Ndikimi funksional. Një nga ndikimet kryesore të humbjes së dëgjimit është aftësia e individit
për të komunikuar me të tjerët. Zhvillimi i gjuhës së folur shpesh vonohet tek fëmijët me humbje
dëgjimi të pa trajtuarr. Humbja e dëgjimit dhe sëmundjet e veshit, siç janë otiti media, mund të
kenë një efekt të dukshëm negativ në performancën akademike të fëmijëve. Ata shpesh kanë
niveleve të ulta në mësime dhe nevojë më të madhe për ndihmë arsimore.
Ndikimi social dhe emocional. Përjashtimi nga komunikimi mund të ketë një ndikim të
rëndësishëm në jetën e përditshme, duke shkaktuar ndjenja të vetmisë, izolimit dhe zhgënjimit,
veçanërisht në mesin e të moshuarve me humbje dëgjimi. Nëse një fëmije me shurdhësi të
lindur nuk i jepet mundësia të mësojë gjuhën e shenjave që në fëmijëri, ai/ajo do të ndihet i
përjashtuar nga ndërveprimet sociale.
Ndikimi ekonomik. OBSH vlerëson se humbja e dëgjimit paraqet një kosto vjetore globale prej $
750 miliardë dollarë. Kjo përfshin kostot e sektorit shëndetësor (duke përjashtuar koston e
pajisjeve të dëgjimit), kostot e mbështetjes arsimore, humbjen e produktivitetit dhe kostot
shoqërore. Në vendet në zhvillim, fëmijët me humbje dëgjimi dhe shurdhim rrallë marrin ndonjë
shkollim. Të rriturit me humbje të dëgjimit gjithashtu kanë një shkallë shumë të lartë papunësie.
Në mesin e atyre që janë të punësuar, një përqindje më e lartë e njerëzve me humbje të
dëgjimit janë në shkallët e ulëta të punësimit në krahasim me forcën e përgjithshme të punës.
Përmirësimi i aksesit në arsim, shërbime të rehabilitimit profesional dhe ngritja e vetëdijes
veçanërisht midis punëdhënësve për nevojat e personave me humbje të dëgjimit, do të ulë
nivelet e papunësisë për njerëzit me humbje dëgjimi.
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Simptomat e humbjes së dëgjimit të shkaktuara nga zhurma
• Nuk u përgjigjeni kur ju thërrasin, ose mund të përgjigjeni në mënyrë jo të duhur.
• Flisni me zë shumë më lart se zakonisht (kjo sepse zëri i tyre tingëllon i ulët)
• Keni vështirësi të flisni përmes telefonit.
• Bëhuni të tërhequr, të heshtur dhe të izoluar.
• Ngrini vëllimin për të dëgjuar TV, ose për të dëgjuar muzikë.
• Raportoni që mundni të dëgjoni, por nuk mund të sqaroni ato që janë thënë / ‘Unë
mund t'ju dëgjoj duke folur, por nuk e di se çfarë po thoni ', dmth.
• Tinguj janë të mbytura, ose se të tjerët janë duke murmuritur.
• Keni një të folur të paqartë.
• Keni vështirësi në dëgjimin e tingujve me frekuencë të lartë si zilja e derës, ose zile
telefonike.
• Ankoheni për një tingull si zile në vesh (tringëllimë në veshët).
• Keni një histori të infeksioneve të veshit.

Efektet e tjera të ekspozimit ndaj zhurmave të larta
Përveç dëmtimit të dëgjimit, ekspozimi me zhurmë i lartë mund të çojnë në:
 Stres
 Ankth
 Pagjumësi edhe pasi të ndalet zhurma
 Presioni i lartë i gjakut
 Rritje e rrahjeve të zemrës
 Izolimi për shkak të humbjes së dëgjimit
 Depresion për shkak të humbjes së dëgjimit
Parandalimi humbjes së dëgjimit
Në përgjithësi, rreth gjysma e të gjitha rasteve të humbjes së dëgjimit parandalohen përmes
masave të shëndetit publik. Tek fëmijët nën moshën 15 vjeç, rreth 60% e humbjes së dëgjimit ka
shkaqeve të parandalueshme. Kjo shifër është më e lartë në vendet me të ardhura të ulëta dhe
të mesme (75%) në krahasim me vendet me të ardhura të larta (49%).

Në përgjithësi, shkaqet e parandalueshme të humbjes së dëgjimit të fëmijëve përfshijnë:
 Infeksione të tilla si shytat, fruthi, rubeola, meningjiti, infeksionet e citomegalovirusit dhe
otiti kronik (31%).
 Komplikimet në kohën e lindjes, të tilla si asfiksia e lindjes, pesha e ulët e lindjes,
parakohësia dhe verdhëza (17%).
 Përdorimi i ilaçeve ototoksike (4%).
 Të tjerë (8%)

6

Disa strategji të thjeshta për parandalimin e humbjes së dëgjimit përfshijnë:
 vaksinimin e fëmijëve kundër sëmundjeve të fëmijërisë, përfshirë fruthin, meningjitin,
rubeolën dhe shytat;
 parandalimi i infeksioneve të citomegalovirusit në nënat shtatzëna përmes një higjene të
mirë;
 kontrolli dhe trajtimi i sifilisit dhe infeksioneve të tjera në gratë shtatzëna;
 forcimi i programeve të kujdesit shëndetësor përreth lindjes të nënave dhe fëmijëve,
përfshirë promovimin e lindjes së sigurt;
 ndjekja e praktikave të shëndetshme për kujdesin e veshit;
 ekzaminimi i fëmijëve përninfeksionet e veshit (otitis media), i ndjekur nga ndërhyrjet e
duhura mjekësore ose kirurgjikale;
 shmangia e përdorimit të barnave të veçanta të cilat mund të jenë të dëmshme për
dëgjimin, përveç kur përshkruhen dhe monitorohen nga një mjek i kualifikuar;
 referimi foshnjave me rrezik të lartë, siç janë ato me histori familjare të shurdhërisë, ose ato
të lindura me peshë të ulët lindje, asfiksi në lindje, verdhëzën, ose meningjitin, për vlerësimin
e hershëm të dëgjimit, që të sigurohet diagnoza e shpejtë dhe menaxhimi i duhur;
 paksimi i ekspozimit (si ambiente profesionale dhe argëtuese) ndaj tingujve me zë të lartë
duke rritur ndërgjegjësimin për rreziqet; zhvillimin dhe zbatimin e legjislacionit përkatës; dhe
duke inkurajuar individët të përdorin pajisje personale mbrojtëse siç janë kufjet që paksojnë
zhurmën.
 zbatimi i standardit global të hartuar nga OBSH që quhet WHO-ITU-për sistemet audio dhe
pajisjet personale. Kjo mund të bëhet nga qeveritë dhe prodhuesit e telefonave inteligjentë
dhe të MP3 player. Standardi nëse respektohet, mund të ndihmojë në parandalimin e
humbjes së dëgjimit për shkak të praktikave të dëgjimit që janë të dëmshme për dëgjimin;
 edukimi i të rinjve dhe popullatës në përgjithësi për humbjen e dëgjimit, shkaqet,
parandalimin dhe identifikimin e tij.
Identifikimi dhe menaxhimi i humbjes së dëgjimit
Zbulimi i hershëm dhe ndërhyrjet janë thelbësore për të minimizuar ndikimin e humbjes së
dëgjimit duke filluar nga foshnjet dhe fëmijën e vogël. Tek foshnjat dhe fëmijët e vegjël me
humbje të dëgjimit, identifikimi i hershëm dhe menaxhimi përmes programeve të kontrollit të
dëgjimit të foshnjave mund të përmirësojnë rezultatet gjuhësore dhe arsimore për fëmijën.
Fëmijëve me shurdhim duhet t'u jepet mundësia të mësojnë gjuhën e shenjave së bashku me
familjet e tyre.
Ekzaminimi parashkollor, shkollor dhe profesional për sëmundjet e veshit dhe humbjen e
dëgjimit është një mjet efektiv për identifikimin dhe menaxhimin e hershëm të humbjes së
dëgjimit. Depistimi mund të bëhet duke përdorur aplikacionin hear WHO, një aplikim falas për
pajisjet celulare që lejon njerëzit të kontrollojnë rregullisht dëgjimin e tyre dhe të ndërhyjnë
herët në rast të humbjes së dëgjimit.
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Ky aplikacion mund të shkarkohet dhe përdoret nga të rriturit për të kontrolluar dhe ndjekur
rregullisht dëgjimin e tyre. Mund të përdoret gjithashtu nga punonjësit e shëndetit për të
kontrolluar njerëzit në komunitet me qëllim referimin e tyre për testin e dëgjimit, kur tregohet.
Aplikacioni “hear WHO", është targetuar pë ato që janë në rrezik të humbjes së dëgjimit, ose që
tashmë përjetojnë disa nga simptomat që lidhen me humbjen e dëgjimit.

Njerëzit me humbje të dëgjimit mund të përfitojnë nga përdorimi i pajisjeve të dëgjimit, të tilla si
aparate dëgjimi, implantet koklear dhe pajisje të tjera ndihmëse. Ata gjithashtu mund të
përfitojnë nga terapia e të folurit, rehabilitimi aural dhe shërbime të tjera të lidhura.

Sidoqoftë, prodhimi global i aparateve të dëgjimit plotëson më pak se 10% të nevojës globale
dhe më pak se 3% të nevojave të vendeve në zhvillim. Mungesa e disponueshmërisë së
shërbimeve për montimin dhe mirëmbajtjen e këtyre pajisjeve dhe mungesa e baterive janë
gjithashtu pengesa në shumë persona me të ardhura të ulëta. Duke bërë aparatet e dëgjimit të
pajisura si duhet, të përballueshme, ofrimi implanteve koklear dhe ofrimi i shërbimeve të
arritshme referuese në të gjitha pjesët e botës do të përfitojnë shumë njerëz me humbje
dëgjimi.
Personat që zhvillojnë humbjen e dëgjimit mund të mësojnë të komunikojnë përmes zhvillimit të
aftësive për leximin e buzëve, përdorimin e tekstit të shkruar ose të shtypur dhe gjuhën e
shenjave. Nga mësimdhënia në gjuhën e shenjave do të përfitojnë nga fëmijët me humbje të
dëgjimit, ndërsa sigurimi i fjalive dhe interpretimi i gjuhës së shenjave në televizion do të
lehtësojë qasjen në informacion.
Njohja zyrtare e gjuhëve të shenjave kombëtare dhe rritja e disponueshmërisë së interpretuesve
të gjuhës së shenjave janë veprime të rëndësishme për të përmirësuar aksesin në shërbimet e
gjuhës së shenjave. Organizatat inkurajuese të personave me humbje të dëgjimit, prindërit dhe
grupet e mbështetjes së familjes; dhe forcimi i legjislacionit për të drejtat e njeriut gjithashtu
mund të ndihmojë në sigurimin e përfshirjes më të mirë për njerëzit me humbje dëgjimi.
Këshilla si të mbroni veshët tuaj
Mbrohuni nga zhurma
Niveli i rekomanduar i sigurt për zhurmën është nën 80 dB për një kohëzgjatje maksimale prej
40 orësh në javë - e barabartë me 70 dB.
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Kjo përfaqëson nivelin e pranueshëm të energjisë së shëndoshë që një individ mund të marrë pa
e vënë në rrezik dëgjimin e tij dhe përshkruhet si një "lejim i zërit" ose "dozë e llogaritur e zërit".
Për të qëndruar brënda këtij niveli është e rëndësishme:
• mbani vëllimin sa më të ulët të jetë e mundur ndërsa dëgjoni muzikë;
• kufizoni kohën e angazhuar në aktivitete të zhurmshme- përfshirë aktivitete në punë, shtëpi
dhe kohë të lirë;
• largohuni nga zhurma.
• mos u ulni, ose qëndroni drejt përpara folësve të koncertit.
• vishni mbrojtës të dëgjimit, të tilla si kufje. Nëse e gjeni veten pa qasje në mbrojtjen e dëgjimit,
mbuloni veshët me duart tuaja
• monitoroni nivelet e sigurta të dëgjimit mbi sistemet personale audio (telefona, TV) dhe në
hapësira të zhurmshme;
• vini re shenjat paralajmëruese të humbjes së dëgjimit.
• mbani muzikën tuaj në TV dhe radio, aparate cellular, etj në nivelin e duhur të dëgjimit – kjo
kupton se duhet të jeni në gjendje të flisni lehtësisht me dikë 2 metra larg
• në një ngjarje me zë të lartë, bëni pushime të shpeshta dhe jepini dëgjimit tuaj 18 orë kohë
për tu rikuperuar më pas
•nëse përdorni kufje, kufizojini ato në një orë në një kohë, atëherë bëni një pushim nëse
mundeni, përdorni kufje që bllokojnë zhurmën jashtë dhe mos dëgjoni muzikë në më shumë se
60% të vëllimit maksimal.
•mos përdorni tampona pambuku për të pastruar veshët, kunja dhëmbësh, apo sende të tjera
për të hequr dyllin nga veshët, sepse mund të shtyjnë dyllin poshtë në veshin tuaj dhe mund të
rrisë prodhimin e dyllit dhe / ose të dëmtojë veshin.
•shmangni larjen me ujë të papastër për të parandaluar infeksionet e veshit.

Çfarë do të konsiderojmë një zhurmë shqetësuese dhe të dëmshme në një komunitet?
Do të konsiderohen të tilla zhurmat që dëgjohen në zonat ku banojnë njerëzit, në mjediset e
institucioneve publike, në parqe publike dhe hapësira të tjera të qeta, në institucionet për
fëmijë, institucionet shëndetësore, arsimore, kulturore, fetare dhe në mjedise të tjera të
ngjashme me to, të cilat tejkalojnë nivelin e zhurmës që është përcaktuar si i lejueshëm për
secilën nga zonat.
Zhurma normale përgjatë natës duhet të jetë 35 decibel (db) maksimumi deri në 40 decibel (db)
dhe gjatë ditës ajo duhet të jetë rreth 55 db deri në 65 db.
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Nëse tejkalohet ky nivel, organet shtetërore janë të detyruara të shqyrtojnë situatën dhe të
kërkojnë marrjen e masave për zbutjen e atyre zhurmave. Masat konkrete ndërmerren në bazë
të matjes, llogaritjeve dhe monitorimeve të nivelit të zhurmës. Në rast se kundërshtohet zbatimi
i këtyre masave, organet shtetërore veprojnë sipas legjislacionit aktual.
Në Shqipëri kjo trajtohet në Ligjin Nr. 9774, datë 12.07.2007, “Për vlerësimin dhe administrimin
e zhurmës në mjedis”, i ndryshuar. Ligjin Nr. 8897, datë 16.5.2002, “Për mbrojtjen e ajrit nga
ndotja”, i ndryshuar
Gjithashtu ne lidhje me ekspozimin ndaj zhurmave duhet të kihet parasysh qe të vendosen tapa
bllokuese të zhurmës brënda veshëve, sa herë që zhurma rrethuese është e tillë, që për të
biseduar me dikë tjetër duhet të ngrihet zëri shumë, pavarësisht se për çfarë lloj zhurme bëhet
fjalë.
Për një shëndet të mirë të veshit mbani një stil jetese të shëndetshëm
Aktiviteti fizik i përditshëm mund të rrisë qarkullimin e gjakut në veshët dhe trurin tuaj, gjë që
ndihmon në përmirësimin e funksioneve nervore dhe largimin e mbeturinave dhe toksinave nga
trupi. Nëse jeni duke kryer aktivitet fizik ndërkohë që dëgjoni muzikë përmes kufjeve, sigurohuni
që mos ta mbani muzikën me zë shumë të lartë pasi kjo mund të dëmtojë dëgjimin tuaj.
Aktivitet që përfshijnë trurin dhe shqisat, ndihmojnë edhe në dëgjimin tuaj. Veshët tuaja
marrin tinguj, por truri juaj përpunon tinguj të mrekullueshëm, (dhe mbase jo aq të
mrekullueshëm), që ju dëgjoni. Pra, mbajtja e trurit të shëndetshëm mund të ndihmojë
gjithashtu për të mbajtur dëgjimin e shëndetshëm. Mozaikët/Puzzles,i Sudoku, fjalëkryqet dhe
kërkimet e fjalëve ndihmojnë në mirëmbajtjen e indeve të trurit të shëndetshëm dhe aktivitetin
e lidhjeve nervore të nevojshme për përpunimin e informacionit shqisor.
Yoga është një ushtrim i rekomanduar për të përmirësuar dëgjimin; kombinon relaksimin e
meditimit, e ngjashme me përfitimet shëndetësore të një stërvitje të mirë!

Ushqehuni shëndetshëm. Marrja e disa vitaminave dhe mineraleve ndihmon në shëndetin e
veshit. Kaliumi rregullon lëngun në veshin e brendshëm, gjë që është e rëndësishme sepse,
ndërsa plakemi, niveli i lëngut tonë të veshit të brendshëm ka tendencë të bjerë, gjë që mund të
kontribuojë në humbjen e dëgjimit. Bananet janë ushqimi i përsosur i pasur me kalium, i
gatshëm me 12% të vlerës tuaj ditore të kaliumit.
Omega 3 mund të ndihmojë me mbi 40% në zvogëlimin e rrezikut të humbjes së dëgjimit në
lidhje me moshën. Omega 3 gjithashtu mund të ndihmojë funksionimin e trurit, duke dërguar
sinjale midis trurit dhe veshëve në mënyrë më efektive. Rreth gram 100 salmon japin 42% të
omega-3 të rekomanduar çdo ditë. Spinaqi është një zarzavat shumë i mirë për shëndetin e të
dëgjuarit. Një filxhan spinaq ka 65% të vlerës ditore të folatit, 24% të vlerës ditore të kaliumit,
40% të vlerës ditore të magnezit dhe është gjithashtu një burim i mirë i zinkut.
Acidi folik. Acidi folik ndihmon trupin në gjenerimin e rritjes së qelizave të reja, dhe gjithashtu
ndihmon në rritjen e qarkullimit të gjakut.
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Kjo ndihmon në mirëmbajtjen e shëndetit të qelizave në veshin e brendshëm. Këto qeliza
ndihmojnë në mbajtjen e zërit, dhe pasi t’i humbni ato nuk rriten kurrë më. Ushqimet me nivele
të larta të acidit folik për të ndihmuar në mbrojtjen e qelizave të veshit mund të jenë: drithëra të
fortifikuar, spinaqi, brokoli, mëlçitë
Magneziumi, në lidhje me mineralet e tjera është parë se ndihmon në mbrojtjen e veshëve
kundër niveleve të larta të zhurmës që shkaktojnë dëme në veshin e brendshëm. Ndërsa
nevojiten studime të mëtejshme, shkencëtarët dyshojnë se magnezi ndihmon në krijimin e një
pengese për të mbrojtur qelizat e ndjeshme të veshit të brendshëm. Nga ana tjetër, mungesa e
magnezit është e lidhur me tkurrjen e enëve të gjakut në veshin e brendshëm, i cili mund të ulë
nivelet e oksigjenit dhe të shkaktojë dëme. Këto ushqime janë të larta në magnez që ju nevojitet
për të mbrojtur dëgjimin tuaj: banana, patate, spinaq, brokoli
Zinku, ndihmon sistemin imunitar të trupit dhe gjithashtu mund të kontribuojë në rritjen e
qelizave që mund të ndihmojnë veshët. Para se të rritni konsumimin e zinkut, sigurohuni që të
kontaktoni mjekun tuaj për t'u siguruar që nuk do të ndërveprojë me ilaçet tuaja. Ushqime që
janë natyrisht të pasura me zink janë: mish viçi, mish derri dhe pule, bajame, kikirikë, çokollata e
zezë, bathët, thjerrëzat, bizele
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