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Deklaratë mbi konfliktin e interesit dhe përdorimin e dokumentit 
Autorët deklarojnë që nuk kanë asnjë konflikt interesi apo përfitim në përcjelljen e këtij informacioni shkencor. Të gjitha 
materialet që analizohen, përkthehen, përshtaten apo përmblidhen, bëhen me qëllimin e vetëm për të informuar lexuesit 
profesionistë e jo profesionistë shqipfolës, në kuadër të gjendjes aktuale të krijuar prej COVID-19. Ky dokument është 
një punë në progres, pasi ne kemi shumë për të mësuar ende dhe kuptueshëmria mbi COVID-19 është duke u rritur e 
përmirësuar nga dita-në-ditë. Ky dokument synon të mbështesë vendim-marrjen e personelit të kujdesit shëndetësor për 
përballimin e COVID-19, bazuar në evidencat e disponueshme. Ndërkohë që ekipi ynë është duke shkruar përditë, 
literatura po përditësohet. Të gjitha burimet e informacionit janë të indikuara në dokument dhe i ftojmë të gjithë ata 
lexues të cilët janë të interesuar për detaje e dëshirojnë të thellohen, të lexojnë studimet e detajuara origjinale. Ekipi i 
HEDA nuk zotëron punimet apo informacionin e cituar/shkruar, por sintetizon, ‘pastron’ dhe e përcjell atë për publikun 
dhe profesionistët shqipfolës. Rekomandimet dhe të dhënat në këtë dokument janë prodhuar si përmbledhje e një numri 
të madh hulumtimesh, por edhe duke konsultuar përvojën dhe praktikën klinike e epidemiologjike me kolegë dhe kërkues 
të cilët janë të përfshirë në mënyrë të drejtpërdrejtë në menaxhimin e pacientëve me COVID-19. Përgjatë leximit dhe 
interpretimit të informacionit të ofruar, është e rëndësishme të merren në konsideratë faktorë lokal dhe kontekstual, 
edhe pse ekipi ynë është kujdesur që ta bëjë këtë. Informacionet e shkruara në këtë dokument nuk zëvendësojnë praktikën 
apo vendim-marrjen klinike e epidemiologjike, por synojnë të orientojnë e ndihmojnë në mbështetjen e personelit 
shëndetësor në menaxhimin sa më të mirë të situatës. Ju ftojmë ta përdorni informacionin me përgjegjësi duke cituar 
autorët dhe burimin e tij. Dokumenti mund të shërbejë si bazë e protokolleve dhe udhëzuesve zyrtarë për menaxhimin e 
COVID-19, pasi bazohet në pjesën klinike të tij, pjesërisht në praktikat spitalore të Brigham and Women’s Hospital, 
Massachusetts General Hospital dhe spitaleve të tjera, që janë duke trajtuar pacientë me COVID-19. Mund të përdoret 
edhe si bazë për praktikat epidemiologjike, kërkimore e akademike – punë kjo që është e vlefshme dhe e nevojshme të 
lexohet më shumë se kurrë... 

Mirënjohje 
Falënderojmë Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Institutin e Shëndetit Publik dhe Shoqatën Koronavirus që 
krijuan akses dhe mbështetje për ekipin e HEDA në përshtatjen e pjesëve të caktuara të këtij dokumenti për kontekstin 
shqiptar. Mirënjohje për Prof. Dr. Mira Rakacolli, Prof. Asoc. Dr. Najada Çomo, Prof. Dr. Arben Gjata, Prof. Asoc. Dr. Silvia 
Bino, Prof. Dr. Arjan Harxhi, Dr. Alban Dibra, Prof. Asoc. Dr. Silvana Bala, Dr Agim Lleshi, dhe të gjithë ata që ofruan 
komentet e tyre dhe udhëzuan në shkrimin e disa prej pjesëve të këtij dokumenti.  

https://covidprotocols.org/
https://www.massgeneral.org/news/coronavirus/


4 | F a q j a
KLIKO PËR TË SHKUAR TEK PËRMBAJTJA E DOKUMENTIT 

Përmbajtja 

Konsiderata të survejancës dhe depistimit në kuadër të COVID-19 ..................................................................................................... 5 

Depistimi dhe triazhimi: identifikimi i hershëm i pacientëve në rrezik për infeksionit akut respirator të ashpër (IARA) si pasojë e 

COVID-19 ........................................................................................................................................................................................................................... 6 

Paraqitja klinike e pacientit ............................................................................................................................................................................................. 8 

Diagnostikimi i diferencuar i ashpërisë së COVID-19 ............................................................................................................................................ 9 

Konsiderata të detajuara për kursin klinik ............................................................................................................................................................... 11 

Stadet fizpatologjike ................................................................................................................................................................................................ 11 

Stadi 1 (i butë) – fillimet e infeksionit ........................................................................................................................................................ 11 

Stadi 2 (i moderuar) – përfshirja e pulmonit PA (2a) ose ME (2b) hipoksi .................................................................................... 12 

Stadi 3 (rëndë) – hiperinflamacion sistemik .............................................................................................................................................. 12 

Paraqitja klinike .......................................................................................................................................................................................................... 13 

Pika kyçe të ecurisë së sëmundjes ....................................................................................................................................................................... 14 

Kohëzgjatja e simptomave ................................................................................................................................................................................ 14 

Ashpërsia e sëmundjes ...................................................................................................................................................................................... 14 

Arsyet për transferim në Shërbimin e Terapisë Intensive (ShTI) .......................................................................................................... 14 

Prognoza ...................................................................................................................................................................................................................... 15 

Indikatorë të prognozës së pafavorshme ..................................................................................................................................................... 15 

Shkaqet më të zakonshme që çojnë në vdekje ........................................................................................................................................... 15 

Modeli kohor i përqindjes së limfociteve (shkurt Modeli TLM) ............................................................................................................ 15 

Manaxhimi i pacientëve që mund të kenë nevojë për ShTI – dëmtimet mushkërore dhe SDRA ....................................................... 15 

Konsiderata fizpatologjike që informojnë klinikën ..................................................................................................................................... 15 

Investigimi laboratorik dhe elektrokardiografik (EKG) ............................................................................................................................. 16 

Studime të tjera ................................................................................................................................................................................................... 17 

Konsiderata për ecurinë e gjendjes respiratore dhe intubimin .................................................................................................................... 17 

Përkufizimi i Sindromës së Distresit Respirator Akut (SDRA) ............................................................................................................... 17 

Kursi kohor ............................................................................................................................................................................................................ 18 

Për individët të cilët janë konfirmuar me COVID-19 ............................................................................................................................... 18 

Ka dhe përjashtime: ............................................................................................................................................................................................ 18 

Nëse HFNC-ja dhe NIPPV-ja përdoren: ......................................................................................................................................................... 19 

Protokolle për përdorimin e mënyra ve të ndryshme të oksigjenimit: ................................................................................................. 19 

Përdorimi i të njëjtit ventilator për shumë pacientë ................................................................................................................................. 19 

Konsiderata për ventilimin për pacientët me SDRA .................................................................................................................................. 20 

Përcaktimi i principeve dhe mekanikës së PEEP ......................................................................................................................................... 21 

Referenca të rëndësishme ................................................................................................................................................................................ 22 

Informacione dhe përditësime në shqip ........................................................................................................................................................ 22 



 

 

5 | F a q j a  

 KLIKO PËR TË SHKUAR TEK PËRMBAJTJA E DOKUMENTIT 

Konsiderata të survejancës dhe depistimit në kuadër të COVID-19 
 

 
Burimi: OBSH, 2020. www.who.int  
 

 
Burimi: OBSH, 2020. www.who.int  
 

Shënim: Udhëzimet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë mund të kenë nevojë të përshtaten për kontestin dhe burimet lokale 

http://www.who.int/
http://www.who.int/
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Depistimi dhe triazhimi: identifikimi i hershëm i pacientëve në rrezik për infeksionit akut respirator të 
ashpër (IARA) si pasojë e COVID-19  
 

Triazhimi i pacientëve duhet të bëhet duke përdorur mjetet bazë të triazhimit dhe fillimin e menjëhershëm 
të trajtimit të linjës së parë (shih algoritmin më poshtë).  
 

 
Shënim: Ky algoritëm në mënyrë origjinale u aplikua në ‘klinikat e etheve’ në Kinë , dhe është i aplikueshëm për rastet e rralla të shërbimit ambulator



Konsiderata 1: Zbulimi i hershem i pacientëve të dyshuar lejon fillimin në kohën e duhur të masave të 
përshtatshme për parandalimin dhe kontrollin e infeksionit (për lehtësi PKI). Identifikimi i hershëm i 
individëve me simptomatologji të rënduar, p.sh. pneumoni të ashpër, lejon optimizimin e kujdesit 
mbështetës për trajtim të shpejtë dhe të sigurt, referim të menjëhershëm dhe shtrim në spital apo njësinë 
e kujdesit intensiv sipas udhëzimeve të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale. 
 

Konsiderata 2:  
 
- Mosha e madhe (≥65 vjeç),  
- temperatura ≥39 °C,  
- kushtet ekzistuese shëndetësore (p.sh., hipertensioni, diabeti, etj.),  
- neutrofilia, limfocitopenia  
- Rritja e aspartat aminotransferazës (AST), urea, laktat dehidrogjenazës (LDH)),  
- indikatorëve të inflamacionit (proteina C reaktive dhe ferirtina serike), dhe  
- rritja e treguesve që lidhen me funksionet e koagulimit (Koha e protrombinës (PT) dhe D-dimeri) 

kanë qenë faktorë të cilët shtojnë rrezikun për të zhvilluar SDRA  
 

Konsiderata 3: Pacientët e moshuar dhe ata me kushte shëndetësore ekzistuese, të tilla si sëmundjet e 
zemrës dhe diabet, kanë një rrezik më të lartë për ashpërsim të sëmundjes dhe probabilitet më të lartë 
për të vdekur. Shumë prej këtyre kategorive pacientësh mund të paraqiten me simptoma të lehta, por 
kanë një rrezik të lartë për të agravuar dhe duhet të shtrohen menjëherë në njësinë e përcaktuar nga 
Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, për monitorim të vazhdueshëm nga afër.  
 

Konsiderata 4: Pneumonia, e cila fillon si pneumoni atipike pulmonare (intersticiale) e shoqëruar me 
insuficiencë respiratore dhe me shumë gjasa për vendosje të infeksioneve bakteriale. Ne këto kushte, këta 
pacientë rekomandohet të mos kenë si zgjedhje të parë vetëm grupin e fluorkinoloneve, aq më tepër kur 
ky grup është i kufizuar ne përdorim në pacientët me anemi, çrregullime të ritmit kardiak, patologji të 
SNQ-së, të moshuarit, etj. Kombinimi i terapisë me klasën e betalaktameve (cefalosporina të gjeneratës 
së lll-lV) me makrolite apo fluorkinolon (kur nuk ka komplikacione), duhet të konsiderohet si terapi më e 
plotë për pacientët me pneumoni. Gjithashtu një pacienti me pneumoni atipike rekomandohet që, krahas 
testit për COVID-19, të kryhen edhe teste virologjike për tipet e virozëve të tjera, mbasi imazhi radiologjik 
si në grafi edhe në CT pulmoni mund të mos ketë ndryshim. 
 

Konsiderata 5: Për ata të cilët përjetojnë simptoma të lehta apo shqetësimet klasike të gripit, shtrimi në 
spital NUK rekomandohet dhe është e rëndësishme të qëndrojnë në banesë e të telefonojnë 127, përveç 
rasteve ku ekziston shqetësimi për agravim apo pamundësi për të marrë shërbimin shëndetësor në rast 
shqetësimesh të mëtejshme, gjë që duhet të bëhet në konsultim me 127. Pra, vetë-izolimi duhet të 
prioritizohet në mënyrë që të ndalim e ngadalësojmë përhapjen e virusit.  
 

Konsiderata 6: Triazhimin e parë e bën 127 dhe më pas rasti referohet në spitalet e dedikuara COVID. 
Në mundësinë që rasti do të procedohet nga një repart urgjence/pranimi (siç parashikon algoritmi) kryerja 
e analizës së RT-PCR-së në kushtet e urgjencës/pranimit është jo e zakonshme dhe diferencimi i 
pneumonisë bakteriale nga ajo virale nuk mund të bëhet në mënyrë definitive në pranim/urgjencë/triazh.  
 
Si rrjedhojë, nëse rezulton pneumoni virale apo bakteriale, (këto të fundit janë të rralla këtë periudhë) 
rekomandohet që të bëhet tamponi për të konfirmuar COVID-19. Për pneumonitë virale në CT, masat e 
mëtejshme mund të merren në varësi të formës: nëse është e lehtë në shtëpi dhe nëse plotësohen kriteret 
e përcaktuar nga MShMS për shtrim në spital COVID-19, atëherë të shtrohet.  
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Paraqitja klinike e pacientit 
 
Pacientët mund të jenë asimptomatik ose presimptomatik në fazat e hershme të infeksionit ose të kenë 
ethe dhe simptoma të lehta respiratore (kollë e lehtë me ose pa prani të sputumit).  
 
Temperatura e lartë nuk përbën një nga manifestimet kryesore sipas literaturës aktuale. Nivelet e larta të 
proteinës C-reaktive (CRP) dhe imuniteti i dobësuar, me indikator karakteristik limfopeninë janë dy prej 
faktorëve më të rëndësishëm në diagnostikimin diferencial të infeksionit COVID-19. 
 
Si rrjedhojë tek pacientët të cilët janë afebril (me temperaturë ≤37.3˚C), pa vështirësi në frymëmarrje, 
rekomandohet të bëhen analiza gjak komplet dhe CRP-ja. Më tej, nëse përqendrimi i limfociteve është ≥ 
1100/μL, këshillohet që pacienti të trajtohet në banesë dhe të vetë-izolohet. Sipas gjykimit të mjekut 
mund ti përshkruhet azitromicinë ose amoksicilinë orale (masa 1, figura më poshtë). Në rastet kur pacienti 
paraqet temperaturë dhe kollë, rekomandohet imazheri. Imazheria e pacientëve me COVID-19 tregon 
infiltrate të vogla të fragmentuara, të shpërndara gjerësisht nëpër të dy mushkëritë: “dukja e stuhisë së 
borës”. 
 
Diagnoza diferenciale e pneumonisë virale përfshin virusin respirator sincicial dhe virusin e gripit. Pacientët 
febrilë (=me ethe e temperaturë ≥37.3˚C) duhet të bëjnë edhe CT të kraharorit, por edhe teste virale 
respiratore. Pacientët me imazhe normale të CT-së së kraharorit mund të vazhdojnë me masën 1.  
Nëse konsensusi klinik indikon pneumoni me etiologji bakteriale, atëherë ndiqen protokollet standarte 
klinike. Në momentin që pacientit i rikthehet temperatura në normalitet, rekomandohet transferimi ose 
dërgimi në shtëpi (masa 2).  
 
Pacientët e diagnostikuar me pneumoni virale duhet të izolohen dhe ti nënshtrohen testimit për SARS-
CoV-2 (masa 3). Mekanizmat mbrojtës respirator sistemik apo lokal kompromentohen, duke shkaktuar 
infeksion bakterial paralel nëse nuk fillon trajtimi i menjëhershëm dhe efektiv me antiviral.  
 
Terapia empirike konsiston në moksifloksacin orale ose levofloksacin (kini parasysh tolerancën e pacientit) 
dhe arbidol. Arbidol-i është aprovuar në Kinë dhe Rusi për trajtimin e gripit, pasi studime in vitro kanë 
treguar se ka efekte inhibuese mbi SARS-in. Dispnea dhe hipoksemia sugjerojnë pneumoni të rëndë dhe 
duhet të dyshohen edhe tek pacientët afebril. Nëse pacienti paraqitet me dispne dhe hipoksemi (saturimi 
i oksigjenit [SpO2] <92%), nevojitet oksigjen dhe izolim – për të testuar më tej shkallën e rrezikut për 
jetën të pacientit.  
 
Glukokortikosteroidët nuk rekomandohen ambulatorisht vetëm nëse kanë indikacione për arsye te tjera. 
 
Infeksionet tek gratë shtatzëna mund të kenë një ecuri të shpejtë dhe nevojitet një vendim-marrje klinike 
e kohëduhur, në mënyrë që kjo kategori pacientësh të mund të ketë më shumë opsione, të tilla si induksioni, 
anestezia apo kirurgjia. Për përditësim mbi progresin shkencor për praktikën neonatale dhe perinatale të 
COVID-19 mund të shkarkoni dokumentin tek HEDA Albania: këtu 
 
Kujdesi në shtëpi dhe vetë-izolimi mund ti lehtësojë ofruesit e shërbimit shëndetësor dhe kjo strategji u 
përdor gjerësisht në Kinë si përgjigje ndaj volumit të lartë të pacientëve të cilët ‘përmbytën’ qendrat 
shëndetësore dhe spitalet në momentet e para të shpërthimit epidemik. Megjithatë kjo metodë nuk 
rekomandohet për vende/rajone të cilat mund të jenë në gjendje të kryejnë izolimin dhe monitorimin e 
pacientit në kushtet e infrastrukturës spitalore.  
 
Gjithashtu duhet të kemi parasysh se kujdesi i papërshtatshëm ose joadekuat në shtëpi mund të rezultojë 
në përkeqësim të shëndetit të pacientit dhe të përbëj një rrezik për shëndetin publik.  

https://www.heda.al/90-praktika-neonatale-dhe-perinatale-ne-covid-19


 

 

9 | F a q j a  

 KLIKO PËR TË SHKUAR TEK PËRMBAJTJA E DOKUMENTIT 

Ekzistojnë shumë faktorë të cilët kontribuojnë në zhvillimin e algoritmit klinik dhe duhet pasur parasysh 
se në varësi të kushteve në të cilat ndodhet një vend apo sistem shëndetësor, mund të prioritizohet 
kontrolli i infeksionit në vend të principeve klinike bazë. Mjeku i Familjes, duke qenë se ka mundësi të 
kontaktojë me individët të cilët ai ka në patronazh dhe njeh gjendjen shëndetësore, mund të lidhet me 
telefon periodikisht (1-3 ditë/javë) për tu informuar mbi gjendjen e pacientit e për të ndihmuar në 
triazhim. 
 
Diagnostikimi i diferencuar i ashpërisë së COVID-19 
 
Tabela 1. Ashpërsia klinike e COVID-19 
COVID-19 i lehtë  Pacientët me infeksion viral të respiratore paraqesin simptoma jo specifike të tilla si 

ethet, dobësi, kollë (me ose pa sputum [=gëlbazë]), humbje oreksi, siklet, dhimbje 
muskujsh, përzierje dhe të vjella. Të moshuarit dhe ata me imunitet të dobësuar 
(=imunosupresuar) mund të shfaqin simptoma atipike. Simptoma të tilla si marrja e 
frymës (p.sh. nga ankthi), ethe, parehati abdominale (=të barkut) ose këputje, mund të 
mbivendosen me simptomat e COVID-19 tek gratë shtatzëna, si pasojë e adaptimeve 
fiziologjike apo avarive të shtatzënisë.  

Pneumoni  Të rriturit (18+ vjeç) me pneumoni, por pa shenja të pneumonisë së ashpër dhe pa 
nevojë të suplementimit me oksigjen. 
Fëmijët me pneumoni jo të ashpër të cilët kanë kollë ose vështirësi në frymëmarrje dhe 
frymë-këmbim të shpejtë: frymë-këmbim i shpejtë i cili matet në frymë-këmbime në 
minutë (F/M) me standartet për çdo moshë si vijon: për foshnjat më pak se 2 muaj: 
≥60 F/M; Për foshnjat 2 deri në 11 muajsh: ≥50 F/M; për fëmijët e moshave 1-5 vjeç: 
≥40 F/M; dhe të gjithë pa shenja të pneumonisë së rëndë. 

Pneumoni e rëndë Adoleshentët dhe të rriturit: ethe ose infeksion respirator i dyshuar, plus një nga shenjat 
në vijim: frymë-këmbim > 30 F/M; distres respirator i gjykuar i ashpër; ose SpO2≤93% 
për ajrin e dhomës. 
Fëmijë me kollë ose vështirësi në frymëmarrje, plus të paktën një nga simptomat në 
vijim: cianozë qendrore (=nxirja e buzëve apo gjuhës si pasojë e nivelit të ulët të 
oksigjenimit) ose SpO2 < 90%; distres respirator i rëndë (që do të thotë me gulçima, 
gjoks i retraktuar dukshëm); shenja të pneumonisë me një cilësi të përbashkët 
rrezikshmërie: pamundësi për tu ushqyer me gji (foshnjat) ose për të pirë lëngje, letargji 
ose gjendje e pandërgjegjshme ose konvulsione. 
Shenja të tjera të pneumonisë mund të jenë frymë-këmbim i shpejtuar: për foshnjat më 
pak se 2 muaj: ≥60 F/M; Për foshnjat 2 deri në 11 muajsh: ≥50 F/M; për fëmijët e 
moshave 1-5 vjeç: ≥40 F/M; dhe të gjithë pa shenja të pneumonisë së rëndë. 
Ndërkohë që diagnoza mund të bëhet me gjykim mjekësor, imazheria torakale (=e 
kraharorit) mund të identifikoj ose përjashtoj komplikacione mushkërore. 

Sindroma e distresit 
respirator akut 
(SDAR) 

Fillesa: brenda 1 jave pas insultit klinik ose simptomave të reja apo të përkeqësuara 
respiratore. 
Imazheria torakale (radiografi, CT skaner apo eko mushkërish): opacitet bilateral, jo 
plotësisht i shpjegueshëm prej mbingarkesës volumore, kolapsimit lobar apo pulmonar, 
ose nodujve. 
Origjina e infiltrate në mushkëri: insuficienca respiratore nuk shpjegohet plotësisht nga 
insuficienca kardiake apo hipovolemia. Nevojitet ekzaminim objektiv (p.sh. ekokardiografi) 
për të përjashtuar shkaqe hidrostatike të infiltrateve/edemës nëse nuk ka faktor tjetër 
rreziku të identifikuar. 
 

Oksigjenimi i pamjaftueshëm tek të rriturit  
➢ SDAR i lehtë: 200 mmHg < PaO2/FiO2 ≤ 300 mmHg (me PEEP1 ose cPAP2 ≥ 5 

cmH2O ose të paventiluar) 
➢ SDAR i moderuar: 100 mmHg < PaO2/FiO2 ≤ 200 mmHg (me PEEP ose cPAP ≥ 5 

cmH2O ose të paventiluar) 
➢ SDAR i ashpër: PaO2/FiO2 ≤ 100 mmHg (me PEEP ≥ 5 cmH2O ose të paventiluar) 
➢ Në rastet kur PaO2 nuk është e disponueshme, raporti SpO2/FiO2 ≤ 315 sugjeron 

SDAR (përfshirë edhe pacientët e paventiluar) 
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Oksigjenimi i pamjaftueshëm tek fëmijët: 
Përdorni vlerësimin me PaO2 kur është e disponueshme. Nëse PaO2 nuk është e 
disponueshme, përdorni FiO2 për të ruajtur SpO2/FiO2 ≤ 97% për të llogaritur 
Indeksin e Oksigjenimit sipas SpO2 (OSI) ose raportin SpO2/FiO2: 

➢ BiPAP (NIV ose cPAP) ≥ 5 cmH2O përmes maskës së plotë të fytyrës: PaO2/FiO2 ≤ 
300 mmHg ose SpO2/FiO2 ≤ 264 

➢ SDAR i lehtë (ventilim invaziv): 4 ≤ OI < 8 ose 5 ≤ OSI 7.5 
➢ SDAR i moderuar (ventilim inavziv): 8 ≤ OI < 16 ose 7.5 ≤ OSI < 12.3 
➢ SDAR i ashpër (ventilim inavaziv): OI ≥ 16 ose OSI ≥ 12.3 

Sepsis  Të rriturit: Disfunksioni organor që mund të rrezikoj jetën i shkaktuar prej përgjigjes së 
çrregulluar të strehuesit ndaj infeksionit të dyshuar apo konfirmuara. Shenjat e 
disfunksionit organor përfshijnë: gjendje mendore të ndryshuar, vështirësi në frymëmarrje 
ose frymë-këmbim të përshpejtuar, nivel i ulët i saturimit me oksigjen (SpO2), reduktim i 
sasisë së urinës, rrahje të shpejta të zemrës, puls të dobët, ftohje e duarve dhe këmbëve 
ose presion arterial të ulët, livedo reticularis (=prania e njolla degëzuese me motive 
kaltërosh-vjollcë në lëkurë) ose gjetje laboratorike të cilat indikojnë koagulopati 
(=dëmtim i funksioneve koaguluese të gjakut që mund të çojë në hemorragji spontane 
ose iatrogjenike), trombocitopeni (=ulja e numrit të trombociteve [=pllakëzave të 
gjakut]), acidozë (=një proces i cili shkakton rritjen e aciditetit në gjak dhe organe), 
prani të lartë të laktatit ose hiperbilirubinemia (shtimi i bilirubinës në gjak). 
Fëmijët: infeksion i dyshuar ose i konfirmuar dhe kritere të Sindromës së përgjigjes 
sistemike inflamatore (SPSI)) për moshat më shumë se dy vjeç ku një nga kriteret 
(temperatura ose numri i leukociteve) të jetë anormal (kriteret e SPSI për këtë grup-
moshë janë, (1) temperaturë [me matje rektale, orale ose qendrore] >38.5°C ose 
<36°C, (2) takikardi [për fëmijët 2 deri në 5 vjeç >140 rrahje/minutë, për fëmijët 5 
deri 12 vjeç >130 rrahje/minutë dhe për adoleshentët 12-18 vjeç >110 
rrahje/minutë], (3) nivel respirator mesatar mbi normalen për moshën [mosha 2 deri 
në 5 vjeç: >22 frymë-këmbime/minutë; mosha 5 – 12 vjeç: > 18 frymë-
këmbime/minutë; adoleshentët e moshës 12-18 vjeç: >14 frymë-këmbime në minutë] 
për procese akute pulmonare, (4) Numri i leukociteve i lartë ose i ulët për moshë, ose 
>10% neutrofile të pamaturuara). 

Shoku septik  Të rriturit: Hipotensioni që persiston, pavarësisht korrigjimit të volumit, kërkon 
vazosupresim (=ngushtim të enëve të gjakut) për të ruajtur presionin arterial mesatar 
mbi 65 mmHg dhe nivelin e laktatit serik mbi 2 mmol/L. 
Fëmijët: çdo hipotension (=presion sistolik nën percentilin e 5-të ose mbi dy deviacione 
standarte nën normalen e moshën) ose dy apo tre nga simptomat në vijim: gjendje 
mendore e ndryshuar; brakikardi (=rrallimi i rrahjeve të zemrës nën normë: ritmi i 
zemrës nën 90 rrahje për minutë tek foshnjat dhe nën 70 rrahje për minutë tek 
fëmijët)) ose takikardi (>160 rrahje për minutë tek foshnjat dhe >150 rrahje për 
minutë tek fëmijët); kohëzgjatje më shumë se 2 sekonda e rimbushjes kapilare ose puls i 
dobësuar; takipne; livedo reticularis ose lëkurë e ftohtë ose rash petekial (=me pika 
tëkuqe) apo purpurik (=me njolla ngjyrë të kuqe ose vjollcë); nivele të shtuara të 
laktatit; oliguri (=ose hipourezë që lidhet me urinim të rrallë ose të pakët); hipertermi 
ose hipotermi. 

1 PEEP është një metodë terapeutike e lidhur me ventilacionin mekanik. Në fund të ekspirimit (mekanik apo spontan) presioni i 
rrugëve të frymëmarrjes së pacientit mbahet më lart se presioni atmosferik duke krijuar një presion i cili kundërshton 
frymënxjerrjen pasive komplet të mushkërive. Presioni si rregull kryhet duke mbajtur një rrjedhë me presion pozitiv në fund të 
frymënxjerrjes dhe zakonisht matet me cmH2O. PEEP është efektiv kur përdoret tek pacientët me dëmtime difuze të pulmonit të 
cilat çojnë në ulje të kapacitetit funksional rezidual të pacientit i cili është volumi i gazit që mbetet në mushkëri normalisht në 
fund të frymënxjerrjes . 
 
2 cPAP është ventilimi me presion të vazhdueshëm pozitiv në rrugët e frymëmarrjes. SpO2 - saturimi i oksigjenit transkutan; 
BiPAP - presion pozitiv i rrugëve ajrore në dy nivele; NIV: ventilimi jo invaziv; OI – Indeksi Oksigjenimit;  
 
Burimi: OBSH, 2020. https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1272156/retrieve  
 
 

https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1272156/retrieve
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Konsiderata të detajuara për kursin klinik 
 
Stadet fizpatologjike 
 
Stadi 1 (i butë) – fillimet e infeksionit  
 
Stadi i parë fillon menjëherë pas momentit të inokulimit dhe kontraktimit të virusit. Për shumicën e 
individëve kjo fazë përfshin një periudhë inkubacioni, e cila shoqërohet me simptoma të buta dhe shpesh 
jo specifike të tilla si: gjendje debulese, ethe dhe kollë me ose pas sputum. Gjatë kësaj periudhe, SARS-
CoV-2 shumohet dhe krijon vendqëndrim kryesisht në traktin respirator. Në mënyrë të ngjashme me 
kushëririn e tij evolucionar SARS-CoV-1 (=që shkaktoi shpërthimin epidemik të SARS në vitin 2002-
2003), SARS-CoV-2 lidhet me tragetin (=shënjestrën) e tij duke përdorur receptorët e enzimës 2 
konvertuese të angiotenzinës (ACE2) në qelizat humane (Wang et al., 2020). Këta receptorë janë të 
pranishëm thuajse kudo në organizëm, por kryesisht në mushkëri, epitelin e zorrës së hollë dhe në endotelin 
vaskular. 
 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31996437
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Duke qenë se mënyra e transmetimit është kryesisht nëpërmjet ajrit (por jo vetëm) dhe për shkak të 
afinitetit me receptorët ACE2 pulmonar, infeksioni zakonisht paraqitet me simptomatologji sistemike dhe 
respiratore të butë. Diagnoza në këtë stad mund të realizohet nëpërmjet testimit RT-PCR, siç edhe 
udhëzohet nga OBSH (OBSH, 2020), nëpërmjet testimit të serumit për IgG dhe IgM të SARS-CoV-2, 
gjetjeve të imazherisë torakale, gjakut komplet dhe testeve të funksionit të heparit. Gjaku komplet mund 
të tregojë limfopeninë e shprehur dhe neutrofili pa anomali të tjera. Trajtimi në këtë fazë është 
simptomatologjik. Tek pacientët të cilët ky infeksion mbetet në këtë stad të COVID-19, prognoza dhe 
shërimi është optimal. 
 
Stadi 2 (i moderuar) – përfshirja e pulmonit PA (2a) ose ME (2b) hipoksi  
 

Në stadin e dytë të sëmundjes pulmonare tashmë të konfirmuar, veçoritë kryesore janë shumimi viral dhe 
inflamacioni i lokalizuar në mushkëri. Gjatë kësaj faze pacienti zhvillon pneumoni virale, me kollë, ethe dhe 
hipoksi (e përkufizuar si PaO2/FiO2 < 300 mmHg). Imazheria me radiografi apo CT torakale tregon 
infiltratet e fragmentuar me dukshmëri të ulët. Parametrat hematologjik tregojnë limfopeni të shprehur, 
shoqëruar me transaminit (=hipertransaminazemia). Kjo është faza që pacienti duhet të konsiderohet për 
hospitalizim sipas literaturës. Në këtë fazë, përdorimi i kortikostreoidëve mund të shmanget. Nëse hipoksia 
vazhdon, pacienti rrezikon të progresojë në fazën tjetër dhe ka nevojë për ventilim mekanik (Russell et 
al., 2020). Në këtë situatë literatura rekomandon përdorimin e kortikosteroidëve me kujdes. Kështu që 
Stadi 2 mund të ndahet në dy nën-stade: Stadi 2a (pa hipoksi) dhe Stadi 2b (me hipoksi). 
 
Stadi 3 (rëndë) – hiperinflamacion sistemik  
 

Një pakicë e pacientëve me COVID-19 do të bëjnë tranzicionin nga Stadi 2 tek Stadi 3 – kjo e fundit 
është dhe faza më e ashpër e sëmundjes, e cila karakterizohet prej sindromës hiperinflamatore sistemike 
ekstra-pulmonare. Në këtë fazë, treguesit e inflamacionit sistemik rriten. Infeksioni COVID-19 rezulton 
në reduktim të numrit të qelizave T ndihmëse, supresuese dhe regullatore (Qin et al., 2020). Studimet 
kanë treguar se citokinat inflamatore dhe tregues të tillë si: IL-2, IL-6, IL-7, faktori stimulues i kolonisë-
granulocitare, proteina inflamatore 1-alfa makrofage, faktori alfa i nekrozës tumarale, CRP, ferritina dhe 
d-dimer janë konsiderueshëm të rritur tek ata pacientë në stadin e tretë (Wu et al.. 2020). Troponina 
dhe peptidi natriuretik tipi N-terminal pro-B mundet gjithashtu të shtohet. Një formë e ngjashme e 
Limfohistiocitozës hemofagocitike mund të manifestohet tek pacientët e stadit të tretë (Mehta et al., 
2020). Në këtë fazë shoku, vazoplegjia, insufiçienca respiratore dhe madje kolapsi kardiopulmonar janë 
të pritshëm. Në këtë pikë mund të ketë edhe miokardit. Terapia në stadin e tretë bën të nevojshëm 
përdorimin e agjentëve imunomodulues me qëllim reduktimin e inflamacionit sistemik përpara se të 
rezultojë në disfunksion multiorganor.  
 
Përdorimi i kortikosteroidëve justifikohet në këtë fazë paralelisht me përdorimin e inhibitorëve të citokinave, 
të tillë si tocilizumab (inhibitor i IL-6) ose anakinra (antagonist i receptorëve të IL-1) (Mehta et al., 
2020). Imunoglobulina intravenoze mund gjithashtu të luaj një rol të rëndësishëm në modulimin e sistemit 
imunitar, i cili në këtë fazë ndodhet në kushtet e hiperinflamacionit (figura më poshtë). Prognoza dhe 
shërueshmëria e pacientëve të këtij stadi kritik nuk është optimiste. 
 
Agjenti lopinavir–ritonavir është testuar eksperimentalisht në njerëz, duke u krahasuar me protokollet 
standarte, por nuk ka pasur superioritet (Cao et al., 2020). Kërkimet mbi COVID-19  janë duke u 
zhvilluar me shpejtësi të jashtëzakonshme dhe situata mund të ndryshojë, duke gjeneruar informacion të 
ri dhe ndoshta më të saktë. Megjithatë në kushtet aktuale kjo është një përmbledhje që mund të jetë e 
dobishme për profesionistin e shëndetit, pavarësisht fushës studimore. Situata aktuale ka nevojë për të 
gjitha perspektivat!  
 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/laboratory-guidance
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30317-2/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30317-2/fulltext
https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa248/5803306
https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2763184
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30628-0/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30628-0/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30628-0/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30628-0/fulltext
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2001282
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Për më tepër detaje klinike, ekipi ynë ka shkëputur nga burime të ndryshme informacione kyç të cilat 
mund t’ju ndihmojnë të orientoni vendim-marrjen klinike. 
 
Paraqitja klinike 
 
Paraqitja klinike mund të ketë variacion, megjithatë ajo që vihet re është një manifestim aspecifik, me një 
gjendje gripale dhe simptomatologji të përzier në fillesën e shfaqjes së simptomave (Arentz et al, JAMA, 
2020; Chen et al, Lancet, 2020; Guan et al, N Engl J Med, 2020; Li et al, N Engl J Med, 2020; Wu et 
al, JAMA Internal Medicine 2020; WHO-China Joint Mission on COVID-19; Young et al, JAMA, 2020): 
 

a) Ethe (44-98% e rasteve)  
i) Nuk ka një konsensus për përcaktimin e vlerave temperaturore, pasi studime të ndryshme po 

përdorin kritere të ndryshme. 
ii) Bazuar në të dhënat më të mira (Arentz et al, JAMA, 2020) rekomandohet >=38°C 
iii) Aspekte për tu konsideruar: statusi imunitar i pacientit, regjimi medikamentoz (steroidë, 

kemioterapi, etj.) dhe përdorimi i antipiretikëve së fundmi. 
b) Kolla (68-83% e rasteve) 
c) Laringit (14-61% e rasteve) 
d) Vështirësi në frymëmarrje (19-40% e rasteve) 
e) Këputje (~32% e rasteve) 
f) Dhimbje koke (14% e rasteve) 
g) Dhimbje muskulore (11% e rasteve) 
h) Simptoma të traktit respirator të sipërm, rrjedhje, kongjestion nazal/i sinuseve (5-25% e 

rasteve) 
i) Anozmia (Raporte me të dhëna anektodike janë përmbledhur këtu dhe këtu) 
j) Simptoma gastrointestinale (10% e rasteve; mund të shfaqen në disa raste përpara 

simptomave respiratore)  
i) Shumica e pacientëve manifeston më shumë se një simptomë/shenjë në momentin e parë të 

identifikimit të rastit (Chen et al, Lancet, 2020) 
k) Studimet e deritanishme kanë përshkruar një sërë anomalish të analizave laboratorike (Arentz et 

al, JAMA, 2020; Chen et al, Lancet, 2020; Young et al, JAMA, 2020; Zhang et al, Lancet 
Gastroenterol Hepatol, 2020; Zhou et al, Lancet, 2020): 
i) Limfopenia, 35-83% të rasteve 
ii) Dëmtim hepatocelular i lehtë me shtim të AST / ALT (~200s), 28-38% 
iii) Gama-glutamil transferaza e rritur (GGT) në ~54% të rasteve me COVID-19 në një spital 

(Zhang et al, Lancet Gastroenterol Hepatol, 2020). 
iv) Rritja e alkalin fosfatazës (AlkPhos) është e rrallë, diku ~2% e rasteve (Zhang et al, Lancet 

Gastroenterol Hepatol, 2020). 
v) Anemia, 51% e rasteve 
vi) Rritja e D-dimerit, 36% 
vii) Rritja e CK, 13% 
viii) Rritja e LDH, 76% 
ix) Prokalcitonina e ulët/normale, 94% 
x) Tregues inflamator të rritur (IL-6, ESR, CRP, ose ferritin), 38-86% të rasteve 

(1) Krahasuar me ata të cilët manifestojnë simptomatolgji të moderuar, pacientët me 
simptomatologji të rënduar kanë devijime më të shprehura në analizat laboratorike 
(Guan et al, N Engl J Med, 2020; Zhang et al, Lancet Gastroenterol Hepatol, 2020)  

xi) Anomalitë imazherike janë të zakonshme. 
xii) Infeksionet respiratore virale (jo COVID-19) hasen në rreth 25% të rasteve (Qingdao, Kinë: 

Xing Q et al,  2020; Stanford, CA, ShBA: Shah N et al, 2020). 
xiii)  Kjo varion nga konteksti dhe epidemiologjia lokale e çdo qyteti. 
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32191259
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32191259
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32191259
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32007143
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32007143
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32007143
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32109013
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32109013
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32109013
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31995857
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31995857
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31995857
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32167524
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32167524
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32167524
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32167524
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-china-joint-mission-on-covid-19-final-report.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32125362
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32125362
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32125362
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32191259
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32191259
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32191259
https://www.google.com/url?q=https://www.entnet.org/content/aao-hns-anosmia-hyposmia-and-dysgeusia-symptoms-coronavirus-disease&sa=D&ust=1585846224332000
https://www.google.com/url?q=https://www.entuk.org/sites/default/files/files/Loss%2520of%2520sense%2520of%2520smell%2520as%2520marker%2520of%2520COVID.pdf&sa=D&ust=1585846224332000
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32007143
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32007143
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32007143
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32191259
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32191259
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32191259
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32191259
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32007143
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32145190
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32145190
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32145190
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32145190
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32171076
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32145190
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https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.02.29.20027698v2
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.02.29.20027698v2
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.02.29.20027698v2
https://medium.com/@nigam/higher-co-infection-rates-in-covid19-b24965088333
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Pika kyçe të ecurisë së sëmundjes 
 
Kohëzgjatja e simptomave  
 

a) Ethe, koha mediane 12 ditë (rangu interkuartil 8-13 ditë) tek të mbijetuarit 
b) Dispne, koha mediane 13 ditë (rangu interkuartil 8-13 ditë) 
c) Kollë, koha mediane 19 ditë (rangu interkuartil 12-23 ditë) tek të mbijetuarit. Kolla persiston 

në 45% e të mbijetuarve pas lirimit nga spitali de 72% jo të mbijetuarve deri në vdekje (Zhou 
et al, Lancet, 2020). 

 
Koha e zhvillimit të komplikacioneve nga fillesa e sëmundjes (Zhou et al, Lancet, 2020): 
 

a) Sepsis, koha mediane 9 ditë (rangu 7-13 ditë) 
b) SDRA, koha mediane 12 ditë (rangu 8-15 ditë) 

i) Dekompensimi respirator mund të avancojë me shpejtësi, nga momenti I shfaqjes së 
simptomave e deri në nevojën për ventilator, duke variuar nga 3-12.5 ditë (koha mediane 
10 ditë) (Chen et al, Lancet, 2020; Zhou et al, Lancet, 2020). 

ii) 53% e rasteve të ventiluara në gjendje kritike avancojnë drejt SDRA-së brenda 72 orëve 
pas fillimit të ventilimit mekanik (Arentz et al, JAMA, 2020). 

c) Dëmtimi kardiak akut, koha mediane 15 ditë (rangu 10-17 ditë) 
d) Dëmtimi akut i veshkave, koha mediane 15 ditë (rangu 10-17 ditë) 
e) Infeksioni sekondar, koha mediane 17 ditë (rangu 13-19 ditë) 

i) Koha prej fillimit të ventilimit invaziv deri në shfaqjen e dëmtimeve të dukshme nga ventilimi 
invaziv, koha mediane 8 ditë (rangu interkuartil 2-9 ditë) (Zhou et al, Lancet, 2020). 
 

Ashpërsia e sëmundjes 
 

f) ~ 81% nuk u nevojitet kujdes kritik 
g) ~ 10-20% zhvillojnë superinfeksione bakteriale  
h) 14% kanë simptoma të rënda (hipoksemi ose përfshirje pulmonare >50%) 
i) ~ 2-25% kanë infeksione respiratore virale shoqëruese 
j) ~ 20% zhvillojnë SDRA (sindromë të distresit respirator akut) 
k) ~ 5% zhvillojnë dëmtime në veshka të cilat mund të ketë nevojë për terapi të zëvendësimit 

renal.  
l) 5% kanë simptoma të rënda (insuficiencë respiratore, shok, disfunksion multiorganore) (Wu, 

JAMA, 2020) 
m) Rritja e AST/ALT (~200s) është e zakonshme; nuk raportime për hepatit fulminant 
n) Prania e kardiomiopative tek pacientët në gjendje kritike; ka progres drejt shokut kardiogjenik tek 

pacientët në fazën hiperinflamatore (raportime nga mjekë)  
 

Arsyet për transferim në Shërbimin e Terapisë Intensive (ShTI) 
 

o) Insuficienca respiratore hipoksike është indikacioni më i zakonshëm për ShTI.  
p) Raportimet tregojnë për avancim të shpejtë të sëmundjes dhe nevojë për intubim brenda 12-24 

orëve.  
q) Ka pak pacientë me shok, por mund të zhvillohet në fazat e mëvonshme 
r) Koha mediane prej shfaqjes së simptomave e deri në transferim në ShTI është ~10 ditë. 
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Prognoza 
 
Indikatorë të prognozës së pafavorshme 
 

s) Mosha ≥ 65, mashkull 
t) Sëmundje shoqëruese: sëmundje zemre (përfshijnë hipertensionin), sëmundje pulmonare, diabet, 

sëmundje malinje, imunosupresion. 
u) Gjetjet laboratorike: limfopeni e shprehur, ↑troponina, ↑kreatinina, ↑LDH (Laktat 

dehidrogjenaza), ↑CRP (proteina C-reaktive), ↑D-dimerit 
 
Shkaqet më të zakonshme që çojnë në vdekje 
 

v) ~53% insuficience respiratore 
w) ~33% insuficience respiratore dhe kardiake konkominante 
x) ~7% insuficience kardiake 
y) Vdekshmëria korrelon me moshën dhe disponueshmërinë e burimeve mjekësore (Ruan et al, 

Intensive Care Med, 2020) 
 
Modeli kohor i përqindjes së limfociteve (shkurt Modeli TLM) 
(Për më tepër vizitoni: http://www.heda.al/wp-content/uploads/2020/03/Konsiderata-hematologjike-
per-klasifikimin-e-ashpersise-se-semundjes.pdf) 
 
Limfopenia është tregues efektiv e i vlefshëm për përcaktimin e ashpërsisë së sëmundjes tek pacientët e 
hospitalizuar me COVID-19. Modeli TLM i elaboruar këtu ndihmon, nëse merret në konsideratë, në 
rafinimin e udhëzimeve për diagnozën e terapinë e pacientëve me COVID-19. Modeli TLM bazohet tek 
fakti që pacientët kanë vlera të ndryshme të LYM% pas fillesës së COVID-19.  
 
Në momentin e parë kohor (TLM-1), 10 deri në 12 ditë (shfaqja e simptomave), pacientët me LYM% > 
20% klasifikohen fillimisht si ‘raste të moderuara’ dhe mund të kurohen relativisht shpejtë. Pacientët me 
LYM% < 20% duhet të klasifikohen fillimisht si ‘raste të rënda’.  
 
Në momentin e dytë kohor (TLM-2) rreth 17-19 ditë pas shfaqjes së simptomave:  
 
(1) Pacientët me LYM% > 20% janë drejt shërimit,  
(2) Pacientët me 5% < LYM% < 20% janë ende në rrezik dhe kanë nevojë për supervizim, dhe  
(3) Pacientët me LYM% < 5% janë raste në gjendje kritike, me nivel mortaliteti të lartë dhe nevojë për 
kujdes intensiv.   
 
Manaxhimi i pacientëve që mund të kenë nevojë për ShTI – dëmtimet mushkërore dhe SDRA 
 
Konsiderata fizpatologjike që informojnë klinikën 
 
1) Histologjia e COVID-19 në lidhje me prekjen e mushkërive, tregon për dëmtime difuze bilaterale me 

eksudate qelizor fibromiksoid, deskuamim të pneumociteve, edeme pulmonare dhe formim të 
membranës hialine. Ka gjithashtu edhe raportime për dëmtime të drejtëpërdtrejta virale në indin e 
mushkërisë, jo thjesht në nivelin e sekuelave infalamtore. (Xu et al, Lancet Respir Med, 2020). 

2) Raportime nga kolegët, tregojnë se pacientët me dëmtime mushkërore që lidhen me COVID-19, kanë 
kompliancë shumë më të lartë nga ajo që mund të jetë tipike për fraksionin shunt (Qs/Qt), duke 
sugjeruar se mund të jetë një fenotip i ndryshëm nga ai i tipik i SDRA-së. Shpjegimi është ende i 
paqartë, me perfuzione pulmonare të çrregullta të teorizuara si një prej mekanizmave të mundshëm 
(Gattinoni, AJRCCM, 2020). 

https://www.google.com/url?q=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32125452&sa=D&ust=1585846224343000
https://www.google.com/url?q=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32125452&sa=D&ust=1585846224343000
https://www.google.com/url?q=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32125452&sa=D&ust=1585846224343000
https://www.google.com/url?q=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32125452&sa=D&ust=1585846224344000
http://www.heda.al/wp-content/uploads/2020/03/Konsiderata-hematologjike-per-klasifikimin-e-ashpersise-se-semundjes.pdf
http://www.heda.al/wp-content/uploads/2020/03/Konsiderata-hematologjike-per-klasifikimin-e-ashpersise-se-semundjes.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32085846
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32085846
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32085846
https://www.atsjournals.org/doi/pdf/10.1164/rccm.202003-0817LE
https://www.atsjournals.org/doi/pdf/10.1164/rccm.202003-0817LE
https://www.atsjournals.org/doi/pdf/10.1164/rccm.202003-0817LE
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3) Virusi SARS-CoV-2 lidhet me receptorët ACE2 për të realizuar hyrjen në qelizë, gjë që mund të 
shpjegojë manifestimet e shumta patofiziologjike të infeksionit. Në mushkëri, ACE2 ka shprehi të lartë 
në qelizat alveolare të tipit 2 (AT-2) të cilat janë pneumocitet përgjegjëse për sekretimin e 
surfaktantëve dhe për përgjigjen ndaj dëmtimeve të mushkërisë. Humbja e qelizave AT-2 dhe 
surfaktantëve mund të shpjegojë dështimin e hipoksisë së varur prej PEEP dhe kohën e gjatë deri në 
shërim tek pacientët kritik. Efektet sekondare që vijnë nga dëmtimi i qelizave me receptor ACE2 në 
mushkëri, përfshinë rregullimin e reduktuar të angiotenzinë 2 (duke rezultuar në nivele të larta) dhe 
ulje të niveleve të angiotenzinës. Këto ndryshime mund të çojnë në vazokonsitriksion të shtuar  
pulmonare dhe çrregullim të mekanizmave hipoksik vazokonstriktues. Këto konsiderata janë spekulative 
për momentin dhe kanë nevojë për më tepër kërkim. 

 
Investigimi laboratorik dhe elektrokardiografik (EKG)  
 
Në momentin e shtrimit 
Nëse nuk bëhet analiza në shtrim, 
rekomandohet që të bëhen në 
mëngjesin tjetër këto analiza 

Analizë Gjak Komplet me diferencial  
Panel Metabolik Bazë (BMP), Magnez 
Teste të funksioneve hepatike, Troponin dhe kreatinë 
fosfokinazë (CPK), peptidi natriuretik tipi N-terminal pro-B 
(NT-proBNP) 
LDH, CRP, D-dimer, Prokalcitonina 
Kohae protrombinës / raporti normalizuar ndërkombëtar 
(PTT/INR), Ferritina 
EKG-ja në momentin e shtrimit 
Panel respirator viral i zgjeruar – vetëm nëse ndryshon mënyra 
e manaxhimit (tek pacientët në rrezik të lartë të tillë si ata me 
transplante, kancer, ShTI)  

Përditë 
Mund të ndryshoi për pacientët e 
stabilizuar  

Analize Gjak Komplet me diferencial  
BMP, Magnez 
Nëse pacienti është në ShTI:Troponin dhe CPK, NT-proBNP, 
raporti i prezencës së gazeve në gjakun venoz/gjakunarterial 
(VBG/ABG) Pro re nata 

Çdo ditë tjetër  Teste të funksioneve hepatike, Troponin dhe CPK, NT-proBNP 
LDH, CRP, D-dimer, Ferritina 
Nëse përdoren agjentë sedativ-hipnotik (p.sh. propofol): 
Trigliceridet  

Çdo javë – vetëm në raste të 
sëmundjeve malinje të gjakut / 
pacientët me transplant të qelizave 
staminale 

Glukan, Galaktomanan  
+/- shtesë për onkologun primar 

Nëse ecuria klinike përkeqësohet  Analize Gjak Komplet me diferencial  
BMP, Magnez, Teste të funksioneve hepatike 
Troponin dhe CPK, NT-pro-BNP 
LDH, CRP, D-dimer, Prokalcitonin 
PTT/INR, Fibrinogen, Ferritin 
ABG më indikativ se VBG 
Përsërit EKG 
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Imazheria e toraksit 
 
1) Një faqe profesionistësh në internet është duke përmbledhur të gjitha informacionet radiologjike dhe 

imazherike për COVID-19 (mund ta aksesoni këtu) 
a) Gjetjet fillestare janë ato të një pneumonie atipike ose të organizuar. 
b) Shpërndarja është zakonisht bilaterale, periferike dhe bazale. 
c) Gjetjet bilaterale janë tek ~85% të pacientëve; 33-86% kryesisht periferike dhe 70-80% kryesisht 

posteriore (Chung, RSNA, 2020; Song, RSNA, 2020) 
d) Gjetjet nga imazheria parenkimale janë të ndryshueshme dhe ndodhin në varësi të kursit kohor: 

i) Dita 0-5: ~65% GGO1 e pastër, 24% GGO me vija intralobulare 
ii) Dita 6-11: ~40% GGO e pastër, 22% GGO me vija intralobulare, 28% GGO me vija dhe 

ndërfaqe të parregullta. 
iii) Dita 12-17: më shumë konsolidim (38% tregojnë motive ‘të përziera’ të konsolidimit, GGO 

dhe dukshmëri retikulare me deformime të arkitekturës.  
iv) Gjetjet e vonshme mund të përfshinë ndryshime fibrotike. 

2) Efuzione të vogla bilaterale shihen në më pak se 10% të pacientëve, kurse efuzionet të mëdha nuk 
ka pasur. 
a) Efuzionet e mëdha, kavitacionet, nodulat diskrete, limfadenopati sugjerojnë procese të tjera (p.sh. 

infeksion bakterial i superimpozuar) 
3) CXR (Grafia e toraksit me rreze X) është e mjaftueshme në shumicën e rasteve. Rekomandohet të 

shmanget CXR si rutinë ditore (pak gjasa që të ndryshojë menaxhimin e pacientit, por të vlerësohet 
rast-pas-rasti). Të shmanget CT e toraksit, përveç rasteve që nevojitet.  
a) Grafia e toraksit me rreze X: Imazheria e toraksit me variabilitet; dukshmëri e fragmentuar 

bilaterale gjetja më e zakonshme. 
b) CT e toraksit: gjetjet e CT-së së toraksit zakonisht nuk e ndryshojnë trajtimin, të bëhet vetëm 

nëse është e nevojshme (p.sh. ka rrezik transmetimi, koha në lidhje me 
transportin/dekontaminimin e pajisjeve)  

c) Eko: Eko e mushkërive mund të përdoret, por rekomandohet vetëm prej stafit me përvojë. 
 

Studime të tjera 
 

1) Të shmanget mënyrat e tjera të investigmit, përveç rasteve që nevojitet vërtetë për shkak të 
kufizimeve në MMP dhe rrezikut të transmetimit që lidhet me transportin. 

2) Të shmanget EKO transtorakale  
 

Konsiderata për ecurinë e gjendjes respiratore dhe intubimin 
 
Përkufizimi i Sindromës së Distresit Respirator Akut (SDRA) 
 

a) Shumica e pacientëve me COVID-19 të cilët kanë nevojë për ShTI do të zhvillojnë SDRA 
b) Kriteret e Berlinit për SDRA-në kërkojnë kriteret e mëposhtme: 
c) Akute (fillesa përgjatë javës së parë ose më herët) 
d) Opacitete bilaterale të identifikuara me imazheri 
e) Raporti PF (PaO2/FiO2) të jetë <300mmHg me një minimum PEEP (ose cPAP) 5 cmH2O  
f) Nuk duhet që të shpjegohet plotësisht prej insuficiencës kardiake apo mbingarkesës fluide 

 

Ashpërsia PaO2/FiO2 (on PEEP/cPAP >5) Vdekshmëria (nga të gjitha shkaqet sipas studimeve të ndryshme) 

E lehtë 200-300 27% 

E moderuar 100-200 32% 

E ashpër <100 45% 

Referoju gjithashtu Tabelës 1. 

 
1 Ground-Glass Opacity (GGO) 

https://radiopaedia.org/articles/covid-19-3?lang=us
https://pubs.rsna.org/doi/10.1148/radiol.2020200230
https://pubs.rsna.org/doi/10.1148/radiol.2020200230
https://pubs.rsna.org/doi/10.1148/radiol.2020200230
https://pubs.rsna.org/doi/10.1148/radiol.2020200274
https://pubs.rsna.org/doi/10.1148/radiol.2020200274
https://pubs.rsna.org/doi/10.1148/radiol.2020200274
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Kursi kohor 
 

1. Të dhëna anektodike dhe raporte të shumta jo zyrtare tregojnë se progresimi i insuficiencës 
respiratore ndodh shumë shpejt (brenda ~12-24 orë)   

2. Nga fillesa e simptomave, koha mediane deri në: 
a. Zhvillim të SDRA-së: 8-12 ditë (Wang et al, JAMA, 2020; Zhou et al, Lancet, 2020; 

Huang et al, Lancet, 2020) 
b. Ventilimin mekanik: 10.5-14.5 ditë (Huang et al, Lancet, 2020; Zhou et al, Lancet, 

2020) 
 
Për individët të cilët janë konfirmuar me COVID-19 
 

1. Deri tani mjekë të ndryshëm dhe literatura përgjithësisht rekomandojnë të shmanget kanula 
nazale me rrjedhë të shtuar (ose për profesionistët HFNC-ja) dhe Ventilim me presion pozitiv 
jo-invaziv (ndryshe NIPPV; që s’është gjë tjetër veç  raporti cPAP/BiPAP) në shumicën e 
rrethanave. 

a. Ekzistojnë të dhëna të pamjaftueshme mbi HFNC për rrezikun e aerozolizimit, të këtyre 
procedurave dhe rolit të tyre në shtimin e transmisionit. 

i. Konsensusi i përgjithshëm sugjeron që HFNC-ja dhe NIPPV-ja shtojnë rrezikun për 
transmision viral, por shkalla e aerozolizimit nuk ka ende një kuptueshmëri të 
qartësuar dhe të dhënat janë shumë të pakta për të dalë në konkluzione. 
Udhëzimi i OBSh-së (publikuar më 13 Mars 2020) rekomandon përdorim 
selektiv, por duke marrë parasysh masat për parandalimin e transimisionit ajror. 

ii. Një rishikim sistematik interesant mbi SARS gjeti se NIPPV shoqërohej me rrezik të 
shtuar për transmision viral tek punonjësit e shërbimit të kujdesit shëndetësor 
(n=2 studime), por HFNC nuk ishte tek 1 (n=1) (Tran et al, PLoS One, 2012) 

iii. Studime të tjera ka, por fuqia e tyre është e kufizuar nga konfonduesit dhe lloji i 
studimit, të tilla si analiza post-hoc, që tregojnë se nuk kishte infeksione dytësore 
të identifikuara tek stafi mjekësor si pasojë e ekspozimit ndaj pacientëve me gripin 
H1N1 dhe që trajtoheshin me HFNC (por n=20) (Rello et al, J Crit Care, 2012); 

b. Duke qenë se sëmundja evoluon me shpejtësi në shumicën e pacientëve, është me vend 
të parashikohet se shumica e pacientëve do të shmangin intubimin duke përdorur 
NIPPV/HFNC,  por mbetet ende diçka e debatueshme dhe në dorë të gjykimit mjekësor. 

c. Rast-raportime nga Kina sugjerojnë nivele të larta të dështimit të ventilimit jo-invaziv, 
përfshirë oksigjenimin me HFNC (Zuo et al, Chin Med Sci J, 2020), por megjithatë 
janë disa pacientë të cilët të marrin veten me HFNC. 

d. Përgjithësisht, NIPPV shihet si një mënyrë për të shmangur intubimin herët në 
SDRA dhe të dhënat janë inkonsistente (Rochberg et al, ERJ, 2016). 

 

Ka dhe përjashtime: 
 

2. Mund të shërbejë si urë lidhëse (afat-shkurtër) e disponueshmërisë së ventilatorëve 
a. Nëse pacienti është kandidat për intubim, por nuk ekziston mundësia e menjëhershme 

për ventilim, NIPPV/HFNC mund të konsiderohet si urë lidhëse 
3. Për rastet me shkaqe të kthyeshme të hipoksemisë: 

a. p.sh. edema pulmonare flash, bllokimi me mukus, ose aspirimi i dobët 
4. Për rastet me apne obstruktive nokturne ose trakeobronkomalaci: 

a. Aty ku është e mundur pacientët në gjendje të lehtë e të moderuar me apne obstruktive 
duhet të kalojnë në kanula nazale nokturne. 

b. Pacientët të cilët i janë nënshtruar NIPPV në banesë për apne të rëndë, mund të 
vazhdojnë NIPPV, por duhet të përdorin instruksionet e mëposhtme dhe nuk 
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rekomandohet të përdoret maska NIPPV në banesë apo jastëku nazal apo aparaturë me 
një gjymtyrë për shkak të rrezikut për aerozolizim. 

5. Për pacientët të cilët nuk duhet të intubohen ose nuk ja vlen të intubohen: 
a. Duhet të përdoret vetëm si urë lidhëse në afat-shkurtër, me qëllim fitimin e kohës për 

vendimin e radhës klinik. 
 

Nëse HFNC-ja dhe NIPPV-ja përdoren: 
 

b. Për HFNC-në, pacientët duhet të vendosin maska kirurgjikale dhe rrjedha të kufizohet në 
<30 L/min 

c. Për BiPAP, përdorimi i aparaturës NIPPV me dy gjymtyrë dhe filtra HEPA pa valvul anti-
asfiksie. 

d. Të përdoret në kushte sigurie strikte për të ulur rrezikun e aerozolizimit, duke përfshirë 
N95, izolim strikt dhe dhomë me presion negativ. 

e. Të sigurohen që maskat/pajisjet të përshtaten mirë dhe të ketë rrezik minimal për 
rrjedhje 

i. Distancat e matura të ekspirimit të ajrit rriten minimalisht me presione të cPAP-
it deri në 20 cm H2O dhe HFNC deri në 60 LPM; rrjedhjet e aparaturës dhe 
ndërfaqes mund të shkaktojnë udhëtim lateral të konsiderueshëm të ajrit (Hui et 
al, Eur Respir J, 2019) 

 
Protokolle për përdorimin e mënyra ve të ndryshme të oksigjenimit: 
 

1. Oksigjen përmes kanulave nazale (KN): 
 

a. Të përdoren kanula nazale të njomura (=humidifikuara) 1 deri 8 litra/minutë për të 
arritur një nivel SpO2 92-96%. 

b. Nëse pacienti ka nevojë >6L, të konsultohet ShTI për të konsideruar transferimin në 
ShTI.  

c. Nëse nuk është e mundur të konsultohet anestetzisti/reanimatori për vlerësim dhe 
monitorim të afërt  

d. Kjo nuk do të thotë që pacienti duhet me patjetër të intubohet  ose të transferohet 
menjëherë në ShTI. 
 

2. Maska oksigjeni Venturi: 
 

a. Nëse pacienti ka nevojë për > 8 LPM KN, të fillohet maska e thatë Venturi (pa njomje 
për të reduktuar rrezikun e aerozolizimit)  

b. Të fillohet me 9 LPM dhe FiO2 28% 
c. Të titrohet gradualisht FiO2 për të arritur një SpO2 prej 92-96% (pa kaluar FiO2 35%). 
d. Nëse FiO2 > 35% atëherë shto rrjedhën deri 12 LPM 

 
3. Ventilimi jo-invaziv dhe përmes kanulave nazale me rrjedhë të shtuar (KNRS) të oksigjenit:  

 

a. Ventilim me presion pozitiv jo-invaziv (ndryshe NIPPV) dhe HFNC, nuk rekomandohet të 
përdoret në shumicën e situatave, përfshirë edhe rastin e vonimit të intubimit. 

b. Për pacientët që i janë nënshtruar NIPPV/HFNC, tranzicioni tek maskat Venturi ose 
maskave ‘non-rebreather’ nëse është e mundur të bëhet 45 minuta përpara intubimit. 

Përdorimi i të njëjtit ventilator për shumë pacientë 
 

1. Zyrtarisht shoqëritë mjekësore ASA, SCCM, APSF, AARC, AACN, dhe CHEST kanë për një 
deklaratë konsensusi  të përbashkët de janë kundër përdorimit të një ventilatori të vetëm për 
shumë pacientë (e gjeni këtu deklaratën: Deklarata).  
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Konsiderata për ventilimin për pacientët me SDRA 
 

2. Të vendoset në opsionit të kontrollit të volumit (AC/VC) 
3. Volumi tidal fillestar (Vt) përcaktohet: 

a. Vt=6 ml/kg (bazuar në peshën ideale trupore (PIT) nga tabela e ARDSnet (më sipër) 
i. PIT meshkuj (kg) = 50 kg + 0.91 kg * (lartësia në cm –152.4) 
ii. PIT femra (kg) = 45.5 kg + 0.91 kg * (lartësia në cm –152.4) 

 

1. Niveli respirator fillestar: 
 

a. Zakonisht nivelet e fillimit duhet të jenë të titruara 16-14 për të synuar ventilim modest 5-8 
L/min 

b. Konsidero fillimin e nivelit të titruar 24-28 për të synuar ventilim 8-12 L/min në rast acidoze 
(pH < 7.25) pre-intubim 
 

2. PEEP-i fillestar i bazuar në BMI (synimi zgjidhet empirikisht) 
 

a. BMI < 34: PEEP 5 
b. BMI ≥ 35: PEEP 10 

 

3. FiO2 fillestar: 100% në intubim dhe më pas kalo menjëherë në SpO2 92-96% (Barrot et al, N Engl J Med, 
2020) 
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Përcaktimi i principeve dhe mekanikës së PEEP 
 

4. Fillo PEEP bazuar në BMI, si më sipër, dhe më pas titro PEEP dhe FiO2 në nivelin e synuar të 
oksigjenimit SpO2 92-96% sipas udhëzimeve të mëposhtme: 
 

a. BMI < 35: titro PEEP dhe FiO2 sipas ARDSnet PEEP të ulët si më poshtë vijon: 
 
PEEP i ulët/FiO2 i lartë 

FiO2 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 0.7 

PEEP 5 5 8 8 10 10 10 12 

 
FiO2 0.7 0.8 0.9 0.9 0.9 1.0 

PEEP 14 14 14 16 18 18-24 

 

b. BMI ≥ 35: titro PEEP and FiO2 sipas ARDSnet PEEP të lartë si më poshtë vijon: 
 
PEEP i lartë/FiO2 i ulët 
FiO2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 

PEEP 5 8 10 12 14 14 16 16 

 
FiO2 0.5 0.5-0.8 0.8 0.9 1.0 1.0 

PEEP 18 20 22 22 22 24 

 
 
1. Nëse SpO2 < 92% ose > 96% atëherë titro me PEEP dhe FiO2 bazuar në tabelat e mësipërme të 

ARDSnet sipas BMI 
2. Konsiderata të veçanta: raporte të ndryshme anektodike tregojnë se pacientët me COVID-19 kanë 

një fenotip PEEP të lartë dhe kompliant në të cilin menaxhimi i PEEP mund të ad’heroj në mënyrë 
strikte me tabelat e specifikuara të ARDSnet (p.sh. FiO2 0.4-0.5 por nuk toleron PEEP < 10) 

3. Të shmangen presionet plato (stacionare) (me synim ≤30), veçanërisht nëse përdoren kritere 
shtesë diagnostikuese, të tilla si balona ezofagale, e cila nuk rekomandohet për rutinë dhe aq më 
tepër në kushtet e burimeve të kufizuara. 
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Referenca të rëndësishme  
 
Nëse jeni duke udhëtuar, punoni në sektorin e kujdesit shëndetësor apo dëshironi të informohen imë hollësisht, po 
ju paraqesim disa burime zyrtare informacioni e të rëndësishme në lidhje me përgatitjen dhe masat që duhet të 
merren për COVID-19 në çdo sektor apo situatë drejtohuni në faqen zyrtare të Organizatës Botërore të Shëndetësisë 
(www.who.int) ose vizitoni burimet e mëposhtme: 
 

• Zhvillimi orë-pas-ore i përhapjes së infeksionit COVID-19 në nivel global, shteti dhe qyteti: 
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6 

• Të gjithë dokumentet teknike zyrtare të OBSH për COVID-19 ju lutem vizitoni 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance  

• OBSH është duke punuar ngushtë me Shoqatën Ndërkombëtare të Transportit Ajror (IATA) për të informuar publikun 
që udhëton dhe stafet për masat që duhet të kenë parasysh, për më tepër drejtohuni këtu: 
https://www.iata.org/en/programs/safety/health/diseases/#tab-2   

• OBSH ka përgatitur një paketë të produkteve dh pajisjeve që nevojiten në rastin e COVID-19. Për më tepër shkoni 
këtu: https://www.who.int/publications-detail/disease-commodity-package—novel-coronavirus-(ncov)  

• Rekomandime për reduktimin e rrezikut për transmetimin nga kafshët tek njerëzit e gjeni këtu: 
https://www.who.int/health-topics/coronavirus/who-recommendations-to-reduce-risk-of-transmission-of-emerging-
pathogens-from-animals-to-humans-in-live-animal-markets. 

• Rekomandime për udhëtimet dhe trafikun ndërkombëtar në rast të COVID-19 e gjeni këtu: 
https://www.who.int/news-room/articles-detail/updated-who-recommendations-for-international-traffic-in-relation-
to-covid-19-outbreak/ 

• Kurse online për temat e mëposhtme ofrohen falas dhe në gjuhë të ndryshme: 
o Hyrje në sëmundjet virale respiratore, përfshirë dhe koronavirusin e ri (këtu: 

https://openwho.org/courses/introduction-to-ncov) 
o Shërbimi kritik në rastet e infeksioneve respiratore akute dhe aspekte shëndetësore e të sigurisë – 

ePROTECT  
(këtu: https://openwho.org/courses/eprotect-acute-respiratory-infections) 

o Parandalimi dhe kontrolli i infeksionit nga koronavirusi i ri (COVID-19) (këtu: 
https://openwho.org/courses/COVID-19-IPC-EN) 

o Shërbimi mjekësor intensiv për infeksionet respiratore akute të ashpra (këtu: 
https://openwho.org/courses/severe-acute-respiratory-infection)  

o Udhëzime operacionale planifikuese për COVID-19, për mbështetjen e shteteve anëtare të OBSh në 
përgatitjen dhe përgjigjen ndaj COVID-19. (këtu: https://openwho.org/courses/UNCT-COVID19-
preparedness-and-response-EN). 

• Të dhënat e mbledhura nga protokollet e OBSH mund të përdoren për të rafinuar rekomandimet për survejancën dhe 
përkufizimin e rastit, në mënyrë që karakterizohen veçoritë e transmetimit epidemiologjik të COVID-19 dhe të 
qartësohet spektri I sëmundjes. Të gjitha protokollet teknike mund ti gjeni këtu: 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/early-investigations  

• Një protokoll i rëndësishëm për investigimin e hershëm të infeksionit (COVID-19) të shkaktuar nga koronavirusi i ri 
2019 (nCoV-2019) për profesionistët e shëndetësisë është i disponueshëm këtu: https://www.who.int/publications-
detail/the-first-few-x-(ffx)-cases-and-contact-investigation-protocol-for-2019-novel-coronavirus-(2019-ncov)-
infection  

• Informacion dhe udhëzim për profesionistët e laboratorit apo teknikët e lartë të laboratorit gjendet këtu: 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/laboratory-guidance 

 
Informacione dhe përditësime në shqip 
 

 

Informacion për profesionistët: http://www.heda.al/covid-19-per-profesionistet 
Informacion për publikun: http://www.heda.al/artikuj/tag/covid-19  
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