
Për publikun

5 Pyetje dhe përgjigje rreth

COVID-19: shtatzënësia, 

ushqyerja me gji



Lutem konsideroni që informacionet për COVID-19 janë në përditësim të

vazhdueshëm në vijim të zbulimeve dhe fakteve për këtë sëmundje të re.



Burimi i Informacionit

Materiali është përshtatur në shqip bazuar në informacionin e përditësuar të

OBSH-së, për pyetjet që mund t’i bëhen

Mjekëve të Familjes dhe infermjerëve gjatë aktivitetit të përditshëm në

kushtet e epidemisë COVID-19 lidhur me shtatzaninë dhe ushqyerjen me gji.



Trualli

Çdonjëri prej nesh është përgjegjës për të pakësuar përhapjen e infeksionit

duke patur informacionin e duhur dhe duke zbatuar masat e autoriteteve në

vend.  

Së bashku mund të mbrojmë veten dhe të gjithë të tjerët rreth nesh.



Qëllimi

Ky material është publikimi i tretë i një serie materialesh trajnimi lidhur me 

COVID-19 bazuar në pyetjet që u bëhen profesionistëve shëndetësore nga

publiku

me qëllim

informimin motivues të publikut lidhur me rolin e tyre në parandalimin e

përhapjes së COVID-19 duke mbrojtur veten dhe të tjerët përreth.



P1.Jam shtatzanë. Si mund të mbroj veten nga COVID-
19?(1)

Aktualisht po vazhdojnë kërkimet
për të kuptuar ndikimet e infeksionit
COVID-19 tek gratë shtatzëna. Të
dhënat janë të kufizuara, por për
momentin nuk ka asnjë fakt se 
gratë shtatzëna janë në rrezik më
të lartë për formën e rëndë të
sëmundjes se sa popullata e 
përgjithshme. 

Gratë shtatzana duhet të marrin të
njëjtat masa për të shmangur
infeksionin e COVID-19 njësoj si
njerëzit e tjerë. 



P1.Jam shtatzanë. Si mund të mbroj veten nga COVID-19?(2)

Ju mund të mbroni veten tuaj duke:

• Larë duart rregullisht me sapun dhe ujë ose me solucion me 
bazë alkooli.

• Mbajtur distancë ndërmjet vetes dhe të tjerëve dhe duke 
shmangur vendet me shumë njerëz.

• Shmangur prekjen e syve, hundës dhe gojës.

• Praktikuar higjenën respiratore. Kjo do të thotë të mbuloni
gojën dhe hundën me pjesën e lakuar të bërrylit ose me shami
kur kolliteni ose teshtitni dhe duke e hedhur menjëherë
shaminë e përdorur. 

Nëse keni temperaturë, kollë ose vështirësi ne frymëmarrje, 
kërko herët kujdes mjekësor duke telefonuar 127 ose mjekun
tuaj të familjes. 

Gratë shtatzëna dhe gratë që sapo kanë lindur - përfshirë ato të
prekura nga COVID-19 - duhet të kryejnë konsultimet rutinë te
kujdesit për to.



P2. A mund të transmetohet COVID-19 nga gruaja te fetusi ose te i
porsalinduri?(1) 

Akoma nuk dihet nëse gruaja shtatzanë me COVID-19 
mund të kalojë virusin te fetusi ose foshnja e saj gjatë
shtatzanisë ose gjatë lindjes. Deri më tani, virusi nuk është
gjetur në mostrat e lëngut amniotik ose të qumështit të
gjirit.

Gratë shtatzana të dyshuara ose të konfirmuara me 
Covid-19, nuk është e nevojshme të bëjnë lindje me 
operacion.

OBSH-ja rekomandon që lindjet me operacion duhet të
kryhen vetëm kur justifikohen nga gjendja shëndetësore e 
gruas.

Mënyra e lindjes duhet të individualizohet dhe të bazohet
në preferencat e gruas dhe në indikacionet obstetrikale.

Nënat mund të prekin ose të mbajnë fëmijën e tyre të
porsalindur nëse ato kanë COVID-19.



P2. A mund të transmetohet COVID-19 nga gruaja te

fetusi ose te i porsalinduri?(2) 

Kontakti i ngushtë dhe ushqyerja e hershme vetëm me gji, ndihmon foshnjën të

rritet. Ju duhet të mbështeteni për:

• Ushqyerjen e sigurtë me gji duke zbatuar rregullat e higjenës respiratore;

• Mbajtjen e të porsalindurit në kontakt me lëkurën tuaj dhe

• Mbajtjen e foshnjes tuaj në të njëjtën dhomë me ju

Ju duhet të lani duart para dhe pas prekjes së foshnjes dhe të mbani pastër të

gjitha siperfaqet .

Virusi i Covid-19 nuk është gjetur në qumështin e gjirit. Deri më tani nuk është

zbuluar transmetimi i COVID -19 permes qumështit të gjirit dhe

ushqyerjes me gji. Nuk ka arsye për të shmangur ose ndërprerë

ushqyerjen me gji.



P3.Në komunitetin ku ka raste me COVID-19 a duhet
nënat të ushqejnë foshnjet e tyre me gji?(1) 

PO. Në të gjitha ambientet shoqërore dhe ekonomike
ushqyerja me gji përmirëson mbijetesën, siguron shëndet
afatgjatë dhe përparësi në zhvillimin e të porsalindurve dhe
foshnjeve. Ushqyerja me gji përmirëson shëndetin e nënës
gjithashtu. Transmetimi i COVID-19 përmes qumështit të
gjirit dhe ushqyerjes me gji nuk është gjetur deri tani. Nuk
ka arësye të shmanget ose të ndërpritet ushqyerja me gji.

Pas lindjes nëna mund ta vendosë bebin menjëhere në
kontakt me të (lëkurë me lëkurë) dhe ta ushqejë me gji
edhe nëse ajo është e konfirmuar ose e dyshuar për
COVID-19. 

Kujdesi i menjëhershëm dhe i vazhduar lëkurë më lëkurë, 
përfshirë dhe kujdesin e nënës kangur, përmirëson
temperaturën trupore të të porsalindurive dhe shoqërohet
me përmirësim të mbijetesës së tyre.  Vendosja e të
porsalindurit në kontakt me nënën nxit gjithashtu fillimin e 
hershëm të ushqyerjes me gji e cila nga ana e vet ul 
vdekshmërinë foshnjore. 



P3.Në komunitetin ku ka raste me COVID-19,  a duhet

nënat të ushqejnë foshnjet e tyre me gji?(2)

Përfitimet e shumta të kontaktit lëkurë më lëkurë dhe të ushqyerjes me gji në

mënyrë domethënëse tejkalojnë risqet e mundshme të transmetimit dhe të

sëmundjes COVID-19.

Gratë me COVID-19 të konfirmuar ose të dyshuar mund të ushqejnë

foshnjet e tyre me gji në qoftë se dëshirojnë. Ato duhet:

• Të lajnë duart shpesh me sapun dhe ujë ose t’i pastrojnë me dizinfektant me

bazë alkooli, sidomos përpara prekjes së bebit;

• Të mbajnë një maskë mjekësore gjatë çdo kontakti me foshnjen, përfshirë

edhe gjatë ushqyerjes së tyre për të ulur mundësinë e përhapjes së

spërklave me coronavirus tek foshnja e tyre.



P3.Në komunitetin ku ka raste me COVID-19 a duhet

nënat të ushqejnë foshnjet e tyre me gji?(3)

Është e rëndësishme:

• të zëvendësohet maska mjekësore sapo ajo të laget

• të hidhet menjëherë në vendin e duhur sapo të hiqet.

• maska nuk duhet ripërdorur

• nuk duhet të preket maska në pjesën e përparme të saj, por të zgjidhet nga

prapa për tu hequr

• Të teshtijnë ose kolliten në një kartpicetë/shami dhe më pas ta hedhin në

vendin e duhur dhe të lajnë duart menjëherë;

• Në mënyrë rutinë të pastrojnë dhe dizinfektojnë sipërfaqet që prekin.

Nëse nëna me COVID-19 të konfirmuar ose të dyshuar ka kollitur mbi gjirin

ose kraharorin e saj të ekspozuar, menjëherë pas kësaj ajo duhet të pastrojë

me kujdes gjirin me sapun dhe ujë të ngrohtë për të paktën 20 sekonda përpara

ushqyerjes së foshnjes. NUK ËSHTË E NEVOJSHME të lahet gjiri përpara çdo

ushqyerje me gji ose përpara shtrydhjes së gjirit.



P4. Nëse një nënë me COVID-19 të konfirmuar ose të

dyshuar, nuk ka maskë mjekësore a duhet të ushqejë

foshnjen e saj me gji? 

PO. Ushqyerja me gji në mënyrë të padiskutueshme ul vdekshmërinë e të

porsalindurve dhe të foshnjave dhe ka përparësi të shumta lidhur me shëndetin

afatgjatë dhe zhvillimin e trurit të fëmijës.

Nënat me simptoma të COVID-19 këshillohen të mbajnë një maskë mjekësore,

por edhe nëse kjo nuk është e mundur, ushqyerja me gji duhet të vazhdojë.

Nënat gjithmonë duhet të zbatojnë rregullat e parandalimit të infeksioneve si,

larjen shpesh të duarve, pastrimin e sipërfaqeve, të teshtijne ose kolliten në një

shami.

Maskat jo mjekësore (psh ato të bëra në shtëpi ose maskat me copë/rrobë) nuk

janë vlerësuar. Tani për tani për OBSH-në nuk ështe e mundur as ta

rekomandojë as ta kundërshtojë përdorimin e tyre.



P5.Unë kam COVID-19 të konfirmuar ose të dyshuar, 

nuk ndjehem mirë dhe nuk jam në gjendje ta ushqej

foshnjen në gji. Cfarë mund të bëj?(1)

Nëse nuk ndjehesh mirë dhe nuk je në gjendje të ushqesh foshnjën tënde në gji

për shkak të COVID-19 ose të komplikacioneve të tjera, ti duhet të

mbështetesh që t’i sigurosh në mënyrë të sigurtë foshnjes tënde qumësht gjiri

në mënyrën e mundshme që është në dispozicion dhe të pranueshme për ty.



P5.Unë kam COVID-19 të konfirmuar ose të dyshuar, 
nuk ndjehem mirë dhe nuk jam në gjendje ta ushqej
foshnjen në gji. Cfarë mund të bëj?(2)

Qumësht gjiri i shtrydhur

Shtrydhja e qumështit të gjirit bëhet kryesisht me dorë dhe vetëm kur është e
nevojshme me një pompë mekanike. Shtrydhja e gjirit me dorë dhe përdorimi
i pompës janë njësoj efektive. Zgjedhja varet çfarë pëlqen nëna, nga
disponueshmëria e pompës, nga kushtet higjenike dhe kostoja.

Shtrydhja e qumështit të gjirit është e rëndësishme edhe për të ruajtur
prodhimin e qumështit, që nënat të mund të ushqejnë me gji sapo të marrin
vehten.
Nëna dhe çdokush që ndihmon nënën duhet të lajnë duart përpara
shtrydhjes së gjirit dhe përpara prekjes së çfarëdo pjese të pompës dhe të
shishes dhe të sigurojnë pastrimin e duhur të pompës pas çdo përdorimi.

Qumështi i shtrydhur duhet t’i jepet foshnjes me një filxhan dhe ose lugë të
pastër (të lehta për tu pastruar) nga një person që nuk ka shenja apo
simptoma të sëmundjes dhe me të cilin foshnja ndihet rehat.
Nëna ose ndihmësja duhet të lajnë duart përpara se të ushqejnë foshnjen.



P5.Unë kam COVID-19 të konfirmuar ose të dyshuar, 

nuk ndjehem mirë dhe nuk jam në gjendje ta ushqej

foshnjen në gji. Cfarë mund të bëj?(3)

Është e sigurtë tu japësh foshnjeve qumësht gjiri të shtydhur nga një

nënë me COVID-19 të konfirmuar ose dyshuar?

Po. Virusi që shkakton COVID-19 deri tani nuk është gjetur në qumështin e

gjirit tek asnjë nënë me COVID-19 të konfirmuar ose dyshuar. Duket që nuk ka

gjasa që COVID-19 të transmetohet nëpërmjet dhënies foshnjes qumësht gjiri

të shtrydhur nga një nënë me COVID-19 të konfirmuar ose dyshuar.

Nëse qumësht gjiri i shtrydhur nuk është i mundur, atëherë konsiderohet

përdorimi i qumështit-formulë për foshnjat i përgatitur siç duhet, i sigurtë dhe

i mundshëm për tu siguruar në mënyrë të vazhdueshme.



P5.Unë kam COVID-19 të konfirmuar ose të dyshuar, 

nuk ndjehem mirë dhe nuk jam në gjendje ta ushqej

foshnjen në gji. Cfarë mund të bëj?(4)

Nëse je me COVID-19 të konfirmuar ose të dyshuar dhe nuk je në gjendje

ta ushqesh foshnjen në gji, ti mund të fillosh ushqyerjen me gji kur të

ndihesh mirë.

Nuk ka një interval të përcaktuar për të pritur pas konfirmimit ose dyshimit për

COVID-19. Nuk ka të dhëna që të ushqyerit me gji ndryshon rrjedhën klinike të

COVID-19 tek një nënë.

Familjarët duhet të mbështesin gjendjen tënde të përgjithshme dhe të

ushqyerjes për të siguruar një rimarrje të plotë të vetes tënde.

Profesionistët shëndetësorë duhet t’ju mbështesin që ju të rifilloni ushqyerjen

me gji.



P5.Unë kam COVID-19 të konfirmuar ose të dyshuar, 

nuk ndjehem mirë dhe nuk jam në gjendje ta ushqej

foshnjen në gji. Cfarë mund të bëj?(5)

Nëse një nënë është me COVID-19 të konfirmuar ose të dyshuar dhe ushqen

foshnjën e saj me gji nuk është e nevojshme që fëmija të ushqehet edhe me

qumësht formulë.

Dhënia e qumështit-formulë do të pakësojë sasinë e qumështit të prodhuar nga

nëna.  

Nënat që ushqejnë me gji duhet të këshillohen dhe të mbështeten për

pozicionimin dhe mbajtjen e foshnjës siç duhet gjatë ushqyerjes me gji për të

siguruar prodhimin në sasinë e duhur të qumështit. 

Nënat duhet të këshillohen rreth ushqyerjes së foshnjes në përgjigje të nevojës

dhe si të kuptojnë shenjat, sinjalet e urisë të foshnjes për të rritur shpeshtësinë

e ushqyerjes me gji.



P5.Unë kam COVID-19 të konfirmuar ose të dyshuar, 

nuk ndjehem mirë dhe nuk jam në gjendje ta ushqej

foshnjen në gji. Çfarë mund të bëj?(6)

Nëse je me COVID-19 të konfirmuar ose të dyshuar NUK është më e sigurtë

ushqyerja e foshnjes me qumësht-formulë.

Ushqyerja e të porsalindurve dhe e foshnjeve me qumësht-formulë gjithmonë

ka rreziqe në të gjitha situatat. Rreziqet që shoqërojnë ushqyerjen e të

porsalindurve dhe të foshnjeve me qumësht-formulë rriten kur kushtet në shtëpi

dhe në komunitet nuk janë të favorshme, psh pamundësia e shërbimeve

shëndetësore në çdo kohë nëse foshnja nuk është mirë, furnizimi i mangët me

ujë të sigurtë gjatë gjithë kohës, dhe/ose pamundësia për të siguruar qumësht-

formulë në vazhdimësi.

Përfitimet e shumta të ushqyerjes me gji në mënyrë domethënëse tejkalojnë

risqet e mundshme të transmetimit dhe të sëmundjes COVID-19.
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