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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 kuptueshmëria 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 
indeksuara 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... 
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Përditësim mbi Epidemiologjinë e COVID-19 
 
Infeksioni u zbulua fillimisht në Dhjetor 2019 nga autoritetet Kineze në kushtet e rasteve me 
pneumoni me etiologji të panjohur, shpërthimi epidemik i së cilës ishte i përqendruar rreth 
tregut të gjësë së gjallë dhe peshkut në Wuhan, Provinca e Hubei (për më tepër lexo: Komisioni 
Shëndetësor i Bashkisë Wuhan, 2019). 
 
Mostrat e mbledhura nga lavazhi bronkoalveolar te pacientët e prekur në fund të Dhjetorit 
2019, treguan për praninë e një infeksioni të shkaktuar nga një betakoronavirus i ri, 
gjenetikisht të ngjashëm me virusin e SARS-CoV dhe MERS-CoV, si dhe me shtama të 
betakoronaviruseve të lakuriqëve të natës, të identifikuar më parë në Kinën Jugore (për më 
tepër lexo: Zhu et al, N Engl J Med, 2020), duke sugjeruar origjinë zoonotike.  
 
Virusi është përhapur gjerësisht në thuajse tërë globin dhe mund të ndiqni ecurinë në faqen 
zyrtare të OBSh-së, faqen e Universitetit John Hopkins  dhe faqen e worldmeter.  
 
Gjenomet virale të virusit SARS-CoV-2 të sekuencuara mund ti gjeni në GenBank nëpër vende 
të ndryshme. Raportet mbi gjurmimin filogjenetik në kohë reale mund ta gjeni në faqen 
NextStrain bazuar në hulumtimin e grupit të Hadfield et al, Bioinformatics, 2018. 
 
Dinamika e transmetimit të virusit SARS-CoV-2 
 
Përhapja e virusit SARS-CoV-2 nuk është plotësisht e qartë deri në këto momente, por të 
hulumtimet vazhdojnë. Bazuar në informacionin e kufizuar deri tani mund të themi:  
 
Rruga e transmetimit: njeri-njeri (për më tepër lexo: Li et al, N Engl J Med, 2020), duke 
konsideruar dhe mundësinë e ngjarjen e kapërcimit evolucionar nga rezervuari zoonotik tek 
njeriu. 
 
Përhapja me spërkla, aerozole dhe fomite: përhapja më e zakonshme deri tani duket se është 
ajo me spërkla të mëdha dhe fomite. Përhapja me grimca të aerozoliyuara është gjithashtu e 
mundur (veçanërisht te pacientët të cilët kolliten apo teshtijnë) (për më tepër lexo: misioni i 
përbashkët OBSh-Kinë mbi COVID-19). 
 
Grimcat virale mesa duket mund të mbijetojnë për më shumë se 24 orë në karton, < 72 orë 
në plastikë apo çelik dhe të paktën 3 orë në grimcat e aerozolizuara (me madhësi < 5 µm) 
(për më tepër lexo: van Dorelmalen et al, New Engl J Med, 2020). Virusi është gjetur në 
kampion fekal dhe në gjak  (për më tepër lexo: Young et al, JAMA, 2020); megjithatë rëndësia 
e këtyre rrugëve të transmetimit nuk është ende e qartë (për më tepër lexo: Chen et al, 
Emerg Infect Dis, 2020).  
 
Shpërndarja e virusit dhe simptomat: ngarkesa virale nazofaringeale arrin pikun brenda disa 
ditëve pas fillesës së simptomave dhe më pas fillon të bjerë (për më tepër lexo: Young et al, 
JAMA, 2020). Pacientët simptomatik dhe asimptomatik janë në gjendje ta transmetojnë virusin 
(për më tepër lexo: Bai et al, JAMA, 2020; Rothe et al, N Engl J Med, 2020), megjithëse 
simptomat mund të lidhen me frekuencë të lartë të transmetueshmërisë.  
 
Në shumë pacientë, SARS-CoV-2 mbetet i detektueshëm (=gjetshëm, zbulueshëm) në 
sputum edhe pas shërimit asimptomatik (për më tepër lexo: Rothe et al, N Engl J Med, 2020), 
por i paidentifikueshëm në serum (për më tepër lexo: Holshue et al, N Engl J Med, 2020). 

http://wjw.wuhan.gov.cn/front/web/showDetail/2019123108989
http://wjw.wuhan.gov.cn/front/web/showDetail/2019123108989
http://wjw.wuhan.gov.cn/front/web/showDetail/2019123108989
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31978945
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31978945
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31978945
http://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
http://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://www.worldometers.info/coronavirus/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/sars-cov-2-seqs/
http://nextstrain.org/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29790939
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29790939
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29790939
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31995857
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31995857
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31995857
http://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-china-joint-mission-on-covid-19-final-report.pdf
http://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-china-joint-mission-on-covid-19-final-report.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32182409
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32182409
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32182409
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/32102625
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32102625
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32102625
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32102625
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/32125362
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32083643
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32083643
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32083643
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32003551
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32003551
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32003551
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32003551
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32003551
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32003551
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32004427
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32004427
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32004427
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Kohëzgjatja e shpërhapjes së virusit, nga momenti i fillesës së sëmundjes tek të mbijetuarit 
është 20 ditë (mediana) me rang interkuartil 17-24 ditë (për më tepër lexo: Zhou et al, 
Lancet, 2020; Young et al, JAMA, 2020). Virusi është i detektueshëm deri në vdekje tek jo 
të mbijetuarit dhe shpërhapja mund të zgjatet në disa raste me ashpërsim të infeksionit.   
 
Periudha e inkubacionit: mesatarisht 5 ditë me një rang të gjerë deri në 24 ditë (rangu i 
zakonshëm 2-7 ditë) (për më tepër lexo: Li et al, N Engl J Med, 2020; Guan et al, N Engl J 
Med, 2020; Velavan and Meyer, Trop Med Int Health, 2020; Chan et al, Lancet, 2020). 
 
Niveli i riprodhimit bazal (ose R0): R0 është një madhësi që reflekton transmetueshmërinë e 
virusit, nga një këndvështrim epidemiologjik, duke ofruar bazën teorike të transmetueshmërisë 
së pritshme (jo reale) nga një rast i infektuar. Gjatë një epidemie. Një R0 > 1 është tregues i 
qëndrueshmërisë së një shpërthimi epidemik. Duke marrë në konsideratë periudhën e 
përhapjes së SARS-CoV-2 deri tani, R0 është 2-5, me një minimum dhe maksimum apo vlerë 
mediane sa ajo e pritshmja 1.4-5.7, por R0 ka pësuar rënie qash prej fillesës së shpërthimit 
epidemik në Kinë dhe Europë si pasojë edhe e masave shtrënguese (për më tepër lexo: Zhao 
et al, Int J Infect Dis, 2020; Riou and Althaus, Euro Surveill, 2020; Flaxman et al, Imperial 
College London, 2020 preprint; Read et al, medRxiv, 2020 preprint; Shen et al, medRxiv, 
2020 preprint). Këto vlerësime janë të krahasueshme me ato të bëra përgjatë shpërthimit 
epidemik të 2002-2003 nga SARS-i. Edhe në atë kohë rastet dytësore të infektuara nga një 
individ i prekur filluan të binin pas masave izoluese dhe karantimit të rasteve (për më tepër 
lexo: Lipsitch et al, Science, 2003; Bauch et al, Epidemiology, 2005; Wallinga and Teunis, Am 
J Epidemiol, 2004). 
 
Fenomeni i super-përhapjes: ky fenomen i referohet ngjarjeve në të cilat një individ i prekur 
ka përhapur në mënyrë të drejtpërdrejtë infeksionin në një numër të madh individësh (>10). 
KY fenomen është vënë re në periudhën e shpërthimit epidemik të  2002-2003 nga SARS-
i (për më tepër lexo: Lipsitch et al, Science, 2003 dhe mendohet se përhapja në rastin e 
COVID-19 mund të përfshijë fenomene të tilla sipas dinamikës së popullatave (për më tepër 
lexo: Li et al, N Engl J Med, 2020). Një rast i tillë super-përhapjeje të virusit në kohën e 
COVID-19 ka ndodhur në një kishë në Korenë e Jugut, ku “Pacienti 31” (figura më poshtë) 
infektoi të paktën 40 të tjerë (për më tepër lexo: Ryall J, The Telegraph, 2020). 
 
Përditësim mbi nivelin e rast-fatalitetit: Niveli i rast-fatalitetit (NRF) është proporcioni i 
individëve të diagnostikuar e konfirmuar me sëmundjen që do të vdes nga kjo sëmundje në 
një moment të caktuar kohor. NRF është një vlerë fluide që luhatet rreth një numri të caktuar 
dhe njëkohësisht është subjekt i shumë faktorëve të tjerë kontekstual. NRF është funksion i 
virulencës së sëmundjes, demografisë, disponueshmërinë dhe cilësisë së shërbimit 
shëndetësor. NRF aktuale në Itali është afërsisht 2.4% (për më tepër lexo: Porcheddu et al, J 
Infect Dev Ctries, 2020) dhe në Kinë diku 1-4% (për më tepër lexo: Feng et al, China CDC 
Weekly, 2020), por varet nga cilat të dhëna llogaritet (për më tepër lexo: Guan et al, N Engl 
J Med, 2020; Wang et al, JAMA, 2020) dhe me vlera fillestare të përllogaritura që arrijnë 
deri në 18% (për më tepër lexo: Huang et al, Lancet, 2020).  
 
Vlerësimet mendohet se janë ende të mbivlerësuar sipas disa hulumtimeve (për më tepër lexo: 
Guan et al, N Engl J Med, 2020; Klompas M, Ann Intern Med, 2020). 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32171076
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32171076
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32171076
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32171076
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/31995857
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31995857
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31995857
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/32109013
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32052514
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32052514
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32052514
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31986261
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31986261
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31986261
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32007643
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32007643
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32007643
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32007643
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32019669
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32019669
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32019669
http://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/medicine/sph/ide/gida-fellowships/Imperial-College-COVID19-Europe-estimates-and-NPI-impact-30-03-2020.pdf
http://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/medicine/sph/ide/gida-fellowships/Imperial-College-COVID19-Europe-estimates-and-NPI-impact-30-03-2020.pdf
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http://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/medicine/sph/ide/gida-fellowships/Imperial-College-COVID19-Europe-estimates-and-NPI-impact-30-03-2020.pdf
http://doi.org/10.1101/2020.01.23.20018549
http://doi.org/10.1101/2020.01.23.20018549
http://doi.org/10.1101/2020.01.23.20018549
http://doi.org/10.1101/2020.01.23.916726
http://doi.org/10.1101/2020.01.23.916726
http://doi.org/10.1101/2020.01.23.916726
http://doi.org/10.1101/2020.01.23.916726
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12766207
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12766207
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12766207
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16222170
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16222170
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16222170
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15353409
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15353409
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15353409
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15353409
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12766207
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12766207
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12766207
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31995857
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31995857
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31995857
http://www.telegraph.co.uk/news/2020/02/20/coronavirus-surge-south-korea-virus-cases-linked-church-super/
http://www.telegraph.co.uk/news/2020/02/20/coronavirus-surge-south-korea-virus-cases-linked-church-super/
http://www.telegraph.co.uk/news/2020/02/20/coronavirus-surge-south-korea-virus-cases-linked-church-super/
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Gjasat për ri-infektim dhe fitimi i imunitetit: Mundësia për ri-infektim pas kalimit të infeksionit 
është ende e paqartë, por as detajet e fitimit të imunitetit nuk janë të konsoliduara. Studime 
të publikuara në formën e preprinteve tregojnë se gjenerohen antitrupa neutralizues të 
përftuar nga qelizat B te pacientët konvaleshent (për më tepër lexo: Ju et al, bioRxiv, 2020 
preprint) dhe ka rezistencë ndaj ri-infektimit pas shërimit te primatët jo-njerëzor (për më 
tepër lexo: Bao et al, bioRxiv, 2020 preprint).  
 
Nga dinamika e betakoronaviruseve të tjera që infektojnë njeriun shihet se imuniteti i fituar 
për HCoV-OC43 dhe HCoV-HKU1 duket se reduktohet në nivel vjetor, ndërkohë që infeksioni 
nga SARS-CoV-1 mund të shkaktojë imunitet me kohëzgjatje më të madhe. Betakoronaviruset 
mund të shkaktojnë përgjithësisht përgjigje imunitare kundër njëri-tjetrit: infeksioni nga SARS-
CoV-1 mund të prodhojë antitrupa neutralizues për betakoronavirusin HCoV-OC43 dhe 
infeksioni prej këtij të fundit mund të gjenerojë antitrupa neutralizues kundër SARS-CoV-1 
te strehuesit e prekur. Gjykuar nga të dhëna prej këtyre betakoronaviruseve të afërta 
gjenetikisht me virusin aktual mund të fitohet imunitet për 1 deri në 2 vite (për më tepër 
lexo: Kissler et al., 2020, Science) 
 
Konsiderata për testimin: Përllogaritjet për intervalet kohore dhe nivelet e zbulimit të virusit 
bazohen në të dhëna nga publikime shkencore të deritanishme. Për shkak të variabilitetit të 
vlerave mes studimeve, intervalet kohore duhet të konsiderohen me kujdes dhe probabiliteti i 
zbulimit të SARS-CoV-2 paraqitet në mënyrë cilësore (figura më poshtë). Zbulimi në fazat 
para simptomave vetëm nëse pacientët ndiqen në mënyrë proaktive qysh nga momenti i 
ekspozimit fillestar. Ndërkohë në fazën simptomatologjike ka shumë gjasa të ketë negativitet 
më tepër se pozitivitet me PCR për mostra nazofaringeale (Sethuraman et al., JAMA, 2020).  

http://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.03.21.990770v2
http://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.03.21.990770v2
http://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.03.21.990770v2
http://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.03.21.990770v2
http://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.03.13.990226v1
http://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.03.13.990226v1
http://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.03.13.990226v1
https://science.sciencemag.org/content/early/2020/04/24/science.abb5793
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2765837
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Për hollësi dhe analizë më të thelluar mbi interpretimin e testeve diagnostike për SARS-CoV-
2 mund të lexoni këtu. Për konsiderata të metodave depistuese dhe strategji lexoni këtu dhe 
këtu, respektivisht. 
 

PËRDITËSIM MBI TERAPINË DHE KLINIKËN E COVID-19 
 
Manifestimet dhe simptomatologjia 
 
Simptomatologjia apo paraqitja në rastin e COVID-19, mund të luhatet dukshëm nga pacienti 
në pacient. Ajo që është vënë re nga hulumtimet dhe të dhënat klinike në shumicën e rasteve 
është një paraqitje atipike, kryesisht në formën e manifestimeve që ngjasojnë me shenjat e 
gjendjes gripale.  
 
Shumica e pacientëve manifestojnë më shumë se një shenjë/simptomë në momentin e 
shtrimit. Kombinimi i etheve, kollës dhe marrjes së frymës mund të mos jetë i shpeshtë (për 
më tepër lexo: 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; Zhou et 
al, Lancet, 2020; misioni i përbashkët i OBSh dhe Kinës mbi COVID-19; Young et al, JAMA, 
2020, Yan et al, Int Forum Allergy Rhinol 2020).  
 
Ethet nga studimet e deritanishme paraqiten tek rreth 44-94% të pacientëve dhe studiuesit 
kanë përdorur standarte temperaturore të ndryshme që luhaten rreth temperaturës 38°C, 
por ajo që shihet është se për të ndihmuar gjykimin klinik mund të përdoret standarti 
temperaturor >= 38°C, bazuar në një studim cilësor të JAMA (për më tepër lexo: Arentz et 
al, JAMA, 2020). Për praktikën neonatale dhe perinatale të COVID-19 lexo këtu. 
 

https://www.heda.al/artikuj/teste-diagnostike-per-sars-cov-2
https://www.heda.al/artikuj/konsiderata-te-metodave-depistuese-testuese-dhe-diagnostike-per-covid-19
https://www.heda.al/artikuj/si-te-dalim-nga-izolimi
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/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
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32171076
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32171076
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32171076
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32171076
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/32125362
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32279441
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32279441
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32279441
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
https://www.heda.al/90-praktika-neonatale-dhe-perinatale-ne-covid-19
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Të gjitha hulumtimet rekomandojnë marrjen në konsideratë të moshës së pacientit, statusit 
të tij imunitar, regjimit terapeutik (p.sh. përdorimi i steroidëve, kemioterapia, etj.), apo edhe 
përdorimin e anti-piretikëve gjatë kohëve të fundit, përpara paraqitjes së rastit në klinikë. Kolla 
është një simptomë që është hasur në 68-83% të rasteve dhe tashmë raportime të ndryshme 
nga studimet e sipërpërmendura tregojnë se anozmia (dobësimi/humbja e shqisës e të 
nuhaturit) dhe/ose ageusia (dobësimi/humbja e shqisës së të shijuarit) është raportuar në 
rreth 70% të pacientëve, megjithatë mbetet një simptomë që duhet të hulumtohet më tej.  
 
Simptomat e rrugëve të sipërme respiratore, të tilla si acarimi i fytit, rinorrea (rrjedhja e 
sekrecioneve hundore) apo kongjestioni nazal ose sinusal është observuar nga 5 deri dhe në 
më shumë se 60% të rasteve. Ndërkohë marrja e frymës është raportuar në rreth 11-40% 
të rasteve të konfirmuara pozitive me COVID-19.  
 
Simptoma të tjera përfshijnë: këputjen (23-38% hasje), dhimbjet muskulore (11-15% 
hasje), dhimbjen e kokës (8-14% hasje), konfuzionin apo axhitimin (9% hasje), simptoma 
gastro-enterologjike (p.sh. ndjesia e të përzierit, diarre, etj. me 3-17% hasje) dhe së fundmi 
simptomat dermatologjike në 20% hasje (për më tepër lexo: Diaz-Guimaraens et al., 2020, 
JAMA; Madigan et al., 2020, JAMA) (figura më poshtë). 
 

 
Shënim: ekzantema konsiston në makula eritromatoze, papula dhe manifestime petekiale që mund të prekin 
fosën popliteale, vithet dhe/ose kofshët Burimi: Diaz-Guimaraens et al., 2020, JAMA.  

 

https://jamanetwork.com/journals/jamadermatology/article-abstract/2765614
https://jamanetwork.com/journals/jamadermatology/article-abstract/2765614
https://jamanetwork.com/journals/jamadermatology/fullarticle/2765612
https://jamanetwork.com/journals/jamadermatology/article-abstract/2765614
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Anomali në gjetjet laboratorike 
 
Anomalitë në gjetjet laboratorike mund të hasen te pacientët në momentin e shtrimit sipas 
hulumtimeve të botuara deri tani. Shpeshtësia e hasjes së këtyre anomalive është ende e 
paqartë. Pacientët në gjendje të ashpërsuar të COVID-19 janë ata të cilët kanë treguar 
luhatjet më të mëdha në vlerat e gjetjeve laboratorike (për më tepër lexo: Arentz et al, JAMA, 
2020; Chen et al, Lancet, 2020; Du et al, Am J Respir Crit Care Med, 2020; Guan et al, N 
Engl J Med, 2020; Young et al, JAMA, 2020; Zhang et al, Lancet Gastroenterol Hepatol, 
2020; Zhou et al, Lancet, 2020). Këto aberracione karakterizohen kryesisht nga: (1) 
limfopenia, (2) indikacione për dëmtime të lehta të heparit (nga vlerat e AST / ALT ~200s), 
(3) vlera të shtuara gama-glutamil transferazës (GGT), (4) vlera të rritura në raste të rralla 
të alkalin fosfatazës (AlkPhos) (për më tepër lexo: Zhang et al, Lancet Gastroenterol Hepatol, 
2020), (5) gjendje anemie, (6) rritje e d-dimerit (në mungesë të ndonjë shkaku tjetër si 
p.sh. tromb/embolizëm), (7) rritje e vlerave të kreatinë kinazës (CK) dhe laktat 
dehidrogjenazës (LDH), (8) vlera të ulëta ose normale të prokalcitoninës, por në rastet me 
COVID-19 të ashpër dhe/ose infeksioneve bakteriale të këto vlera janë të rritura dhe/ose 
infeksione të mbivendosura bakteriale, (9) tregues inflamatorë të lartë (p.sh. LDH, CRP, ESR, 
ferritina dhe IL-6), (10) shumë prej këtyre gjetjeve laboratorike shoqërohen me ashpërsim 
të sëmundjes ose edhe vdekje (për më tepër shih seksionin më poshtë ‘Faktorë që ndihmojnë 
në prognozë dhe parashikimin e ecurisë’. 
 
Gjetjet imazherike 
 
Gjetjet me anomali të imazherisë diagnostike janë të zakonshme. Ju inkurajojmë ti drejtoheni 
një faqeje të besuar për detaje dhe imtësi imazherike në këtë faqe interneti: Radiopedia.  
 
Veçoritë kryesore janë ato të një pneumonie atipike ose të organizuar, me shpërndarje tipike 
bilaterale, periferike dhe bazale. Gjetjet bilaterale hasen tek rreth 85% të pacientëve me 
COVID-19, nga të cilat rreth 33 - 86% janë kryesisht gjetje periferike dhe 70 - 80% 
kryesisht posteriore (për më tepër lexo: Chung, RSNA, 2020; Song, RSNA, 2020). Gjetjet e 
imazherisë parenkimale ndryshojnë nga pacienti-në-pacient, po edhe në varësi të ecurisë 
kohore (për më tepër lexo: Wang, RSNA, 2020).  
 
Konkretisht:  
Ditët 0-6: ~65% ground-glass (GG) i pastër, 24% i GG-ve me vija intralobulare. 
Ditët 7-11: ~40% GG pastër, 22% GG me vija intralobulare dhe 28% GG me vijëzime dhe 
paraqitje të çrregullt.  
Ditët 12 - 17: më shumë konsolidim (38% kanë motive ‘të përziera’ konsolidimi, GG, dhe 
opacitete retikulare me shtrembërime arkitekturore).  
 
Gjetjet e mëvonshme mund të përfshijnë ndryshime fibrotike dhe efuzione të vogla bilaterale 
mund të shihen tek <10% të pacientëve, ndërkohë që efuzionet e mëdha nuk janë evidente. 
Efuzionet e mëdha, kavitacionet, noduj diskretë, limfoadenopati, mund të sugjerojnë kushte të 
tjera (p.sh. infeksion bakterial i mbivendosur). 
 
CT torakale: Nuk e ndryshon menaxhimin e rastit dhe është shoqëruar me rrezik të 
panevojshëm (d.m.th. rrezik për stafin gjatë tranzitit dhe rrezik për pacientin për desaturim 
gjatë tranzitit).  
 

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
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32007143
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32007143
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32242738
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32242738
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32242738
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/32109013
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/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
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32171076
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32171076
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
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
https://pubs.rsna.org/doi/full/10.1148/radiol.2020200843
https://pubs.rsna.org/doi/full/10.1148/radiol.2020200843
https://pubs.rsna.org/doi/full/10.1148/radiol.2020200843
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Në literaturë rekomandohet shmangja (kur është e mundur), përveç rasteve kur nuk mund të 
bëhet (p.sh. për raste abscesesh apo empiema, ose ndonjë shkak tjetër të lidhur me 
hipokseminë siç mund të jetë embolizmi pulmonare). Rreth 50% e CT-ve dalin normale deri 
në 2 ditë pas shfaqjes së simptomave.  
 
Eko-ja me ultratinguj: Mund të përdoret nga ofruesit me përvojë të shërbimit shëndetësor, 
por është një mjet që varet nga aftësitë e operatorit (për operatorët me përvojë, sensitiviteti 
diagnostikues është superior ndaj grafisë së lëvizshme me rreze X: për më tepër lexo Mayo, 
Intensive Care Med, 2019). Gjetjet kryesore të eko-s janë linja B fokale apo difuze të 
pranishme vetëm në zonat e prekura, të pashpërndara në zonat e tjera të papërfshira, me 
vijëzime të trashura pleurale me “ndërprerje të shpërndara”, konsolidime subpleurale 
(relativisht avaskulare në Doppler), konsolidime alveolare në bronkograma të ajrit. Ekoja mund 
të ndihmojë që të bëhet dallimi i SDRA-së nga edema pulmonare kardiogjenike (për më tepër 
lexo: Mayo, Intensive Care Med, 2019).  
Infeksione të tjera shoqëruese  
 
Infeksione e tjera respiratore shoqëruese janë të hasura dhe të zakonshme, madje më të 
zakonshme nga se mendohej më parë, i.e. rreth 20% në një studim (për më tepër lexo: Kim 
et al, JAMA 2020; dhe raportimet e pabotuara nga krahina Qingdao, Kinë).Kjo gjë ndryshon 
në bazë të qasjes epidemiologjike lokale dhe ka sezonalitet. Nivelet e infeksioneve shoqëruese 
bakteriale duket se janë të ulëta në disa vende (për më tepër lexo: Zhou et al, Lancet, 2020; 
Young et al, JAMA, 2020).  
 
Ecuria dhe avancimi i sëmundjes  
 
Kohëzgjatja e simptomave: (bazuar në hulumtimet e Zhou et al, Lancet, 2020 dhe Young et 
al, JAMA, 2020: Ethet zgjasin 4-12 ditë tek të mbijetuarit, dispena diku te 13 ditë, kolla 19 
ditë tek të mbijetuarit, por e pranishme dhe persistente tek rreth 45% e të mbijetuarve të 
liruar nga spitali dhe në 72% të atyre që kanë humbur jetën. 
  
Kohë-ecuria e ndërlikimeve prej fillesës së COVID-19 (bazuar te hulumtimi i Zhou et al, 
Lancet, 2020): sepsis, 9 ditë (rangu 7-13 ditë), SDRA, 12 ditë (rangu 8-15 ditë).  
 
Kohëzgjatja që nga shfaqja e simptomave deri në nevojë për ventilim luhatet 3-13 ditë, me 
kohëzgjatje mediane 10 ditë.  
 
Dëmtimet akute kardiake kanë një kohëzgjatje mediane 15 ditë (rangu 10-17 ditë). 
Dëmtimet akute të veshkave, mediana 15 ditë (rangu 13-19.5 ditë). Infeksionet dytësore, 
mediana 17 ditë (rangu 13-19 ditë).  
 
Koha prej fillimit të ventilimit invaziv e deri në shfaqjen e dëmtimeve që lidhen me ventilimin: 
mediana 8 ditë (rangu interkuartil 2-9 ditë)  
 
Ashpërsia e sëmundjes (bazuar në hulumtimin e Wu, JAMA, 2020): 81% e rasteve kanë 
simptomatologji të lehtë deri në të moderuar (simptoma të lehta deri në pneumoni shumë të 
lehtë), 14% paraqesin simptoma të rënduara (hipoksemi, ose përfshirje të mushkërisë >50%) 
dhe 5% manifestojnë ashpërsim dhe simptomatologji kritike (insuficiencë respiratore, shok 
septik apo edhe disfunksion multiorganor). 
 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31418060
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31418060
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31418060
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2764787
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2764787
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2764787
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2764787
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.02.29.20027698v2.full.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32171076
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32171076
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32171076
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/32171076
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32171076
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32171076
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/32125362
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32171076
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32171076
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32171076
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32171076
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32091533
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32091533
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32091533
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KLIKO PËR TË SHKUAR TEK PËRMBAJTJA E DOKUMENTIT 

Rastet me ashpërsim të sëmundjes dhe shtrimi në shërbimin e terapisë intensive (ShTI) 
 
Fillesa: koha mediane nga shfaqja e simptomave deri në transferim në njësinë ShTI është diku 
tek 12 ditë (për më tepër lexo: Zhou et al, Lancet, 2020). 
 
Indikacione për transferim në njësinë ShTI (bazuar në hulumtimin e Arentz et al, JAMA, 
2020): Insuficienca respiratore hipoksemike është indikacioni kryesor për transferim në ShTI. 
Nga të gjithë pacientët e hospitalizuar, në rreth 41% fillohet oksigjeni suplementar dhe në 
rreth 6% ventilimi mekanik (për më tepër lexo: Guan et al, N Engl J Med, 2020).  
 
Tek pacientët në gjendje kritike ventilimi mekanik është i nevojshëm për rreth 71% të rasteve. 
100% e pacientëve që janë futur në ventilim mekanik kanë pas ose kanë zhvilluar SDRA në 
një pikë kohore gjatë kursit klinik, ndërsa 53% e pacientëve kritik që ventilohen, zhvillojnë 
SDRA brenda 72 orëve nga fillimi i ventilimit mekanik.  
 
Përdorimi i zgjatur i ventilimit invaziv: ka një kohëzgjatje mediane që luhatet nga 11-17 ditë 
deri në ekstubim (për më tepër lexo: Chen et al, Lancet, 2020; Ling et al, Crit Care Resusc, 
2020). Manifestimet e shokut janë të rralla. Vazopresorët përdoren në rreth 67% të 
pacientëve në gjendje kritike dhe kardiomiopatitë janë hasur në rreth 33% të rasteve kritike.  
 
Lirimi nga spitali dhe vdekja  
 
Shkaqet e vdekjes (bazuar në hulumtimin e Ruan et al, Intensive Care Med, 2020): (1) 
vetëm insuficiencë respiratore, 53% (2) vetëm insuficiencë kardiake (në kushtet e dëmtimit 
miokardial), 7% (3) përzierje e insuficiencës respiratore e kardiake, 33% dhe (4) shkaqe të 
panjohura, 7%. Për udhëzime mbi një komunikim telefonik njerëzor me të afërm të pacientit 
vizitoni linkun këtu.  
 
Koha nga manifestimi i sëmundjes e deri në vdekje: koha mediane 18.5 ditë (rangu 
interkuartil, 15-22 ditë; bazuar te hulumtimi i Zhou et al, Lancet, 2020), megjithëse 
ashpërsia e sëmundjes në shumë raste ka pasur dy momente piku (një në rreth 14 ditë dhe 
rreth 22 ditë (për më tepër lexo: Ruan et al, Intensive Care Med, 2020). 
 
Koha nga fillesa e sëmundjes e deri në lirim nga spitali: Koha mediane 22 ditë (bazuar tek 
hulumtimi i Zhou et al, Lancet, 2020) 
 
Kohëzgjatja e hospitalizimit: koha mediane 12 ditë (për më tepër lexo: Guan et al, N Engl J 
Med, 2020) 
 
Faktorë që ndihmojnë në prognozë dhe parashikimin e ecurisë 
 
Madhësitë e shoqërimit të tillë si raporti i gjasave apo raporti i hazardeve luhaten 
substancialisht nga studimi në studim, dhe duket se faktorët demografik, klinik, laboratorik, 
dhe gjetjet radiografike janë të lidhura me pasojat e infeksionit, por edhe me ashpërsinë e 
ecurinë e sëmundjes COVID-19. Për detaje më të thelluara klinike mund të vizitoni linkun 
këtu. Për të kuptuar interpretimin e raportit të gjasave apo raportit të hazardeve shkoni në 
fund të dokumentit. 
 
Shini tabelën e mëposhtme përmbledhëse dhe mund të eksploroni gjithashtu modelin kohor 
të limfociteve këtu.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32171076
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32171076
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32171076
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/32109013
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32109013
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32109013
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/32248675
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32248675
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32248675
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32248675
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32125452
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32125452
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32125452
https://www.heda.al/wp-content/uploads/2020/04/84.-Udhezues-p%C3%ABr-komunikim-telefonik.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32171076
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32171076
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32171076
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32125452
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32125452
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32125452
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32171076
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32171076
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32171076
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/32109013
https://www.heda.al/wp-content/uploads/2020/04/104.-Triazhimi-udhezuesi-dhe-klinika.pdf
https://www.heda.al/wp-content/uploads/2020/03/Konsiderata-hematologjike-per-klasifikimin-e-ashpersise-se-semundjes.pdf
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KLIKO PËR TË SHKUAR TEK PËRMBAJTJA E DOKUMENTIT 

TREGUES TË PROGNOZËS (vazhdon) 
 Parametri / Vlera Implikimet prognostike Burimi 

Faktorë demografikë 
 Mosha, vite: 

  > 59 HR 3.74 për vdekje Chen et al, Lancet, 2020 

  > 65 
HR 3.3 për zhvillimin e SDRA 
HR 6.2 për vdekje 

Wu et al, JAMA Intern 
Med, 2020 

  > 65 HR 2.51 për vdekje 
Cheng et al, medRxiv, 
2020 preprint 

 Gjinia: 

  Të qenit mashkull HR 2.44 për vdekje 
Cheng et al, medRxiv, 
2020 preprint 

Sëmundje shoqëruese 
 Çfarëdolloj sëmundje kronike shoqëruese: 

  Prevalenca 
50% e pacientëve kritik jo të mbijetuar kundrejt 20% e 
pacientëve kritik të mbijetuar 

Yang et al, Lancet Respir 
Med, 2020 

  Aktualisht HR 1.85 për vdekje 
Ruan et al, Intensive Care 
Med, 2020 

 Hipertension: 

  Aktualisht HR 1.8 për vdekje 
Wu et al, JAMA Intern 
Med, 2020 

  Aktualisht HR 2.70 për kujdes ShTI Wang et al, JAMA, 2020 

  Aktualisht OR 3.1 për jo të mbijetuarit kundrejt të mbijetuarit  Zhou et al, Lancet, 2020 

 Diabet: 

  Aktualisht HR 2.3 për zhvillimin e SDRA 
Wu et al, JAMA Intern 
Med, 2020 

  Aktualisht HR 3.88 për kujdes ShTI Wang et al, JAMA, 2020 

  Aktualisht OR 2.85 për jo të mbijetuarit kundrejt të mbijetuarit Zhou et al, Lancet, 2020 

 Sëmundje zemre: 

  Prevalenca 
19% e pacientëve të hospitalizuar jo të mbijetuar kundrejt 0% të 
pacientëve të liruar 

Ruan et al, Intensive Care 
Med, 2020 

  Aktualisht HR 2.31 për kujdesin e ShTI Wang et al, JAMA, 2020 

 Sëmundje e arteries koronare: 

  Aktualisht 
Analizë univariate OR 21.4 për jo të mbijetuarit kundrejt të 
mbijetuarit 

Zhou et al, Lancet, 2020 

 Sëmundje cerebrovaskulare: 

  Aktualisht HR 16.7 për kujdesin e ShTI Wang et al, JAMA, 2020 

 Anoreksi: 

  Aktualisht HR 2.19 për kujdesin e ShTI Wang et al, JAMA, 2020 

Të dhëna klinike: shenja dhe simptoma 
 Dispne: 

  Prevalenca 
87% tek jo të mbijetuarit e hospitalizuar kundrejt 62% të 
pacientëve të liruar 

Ruan et al, Intensive Care 
Med, 2020 

  Aktualisht HR 3.26 për kujdesin e ShTI Wang et al, JAMA, 2020 

 Takipne: 

  RR > 24 OR 8.9 për jo të mbijetuarit kundrejt të mbijetuarit Zhou et al, Lancet, 2020 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32007143
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32167524
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32167524
http://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.02.18.20023242v1
http://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.02.18.20023242v1
http://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.02.18.20023242v1
http://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.02.18.20023242v1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32105632
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32105632
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32125452
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32125452
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32167524
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32167524
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32031570
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32171076
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32167524
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32167524
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32031570
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32171076
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32125452
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32125452
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32031570
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32171076
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32031570
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32031570
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32125452
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32125452
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32031570
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32171076
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KLIKO PËR TË SHKUAR TEK PËRMBAJTJA E DOKUMENTIT 

TREGUES TË PROGNOZËS (vazhdon) 
 Parametri / Vlera Implikimet prognostike Burimi 
 Fyti i acaruar: 

  Aktualisht HR 2.82 për kujdesin e ShTI Wang et al, JAMA, 2020 

 Marrje mendsh: 

  Aktualisht HR 4.52 për kujdesin e ShTI Wang et al, JAMA, 2020 

Të dhëna klinike: shenja vitale, pikëzime rreziku 
 Ashpërsia e rasteve (të dhëna kompozite klinike si më poshtë vijon): 

  
Rast i ashpërsuar:  
(i) RR > 30,  
(ii) SpO2 < 93%,  
ose (iii) P/F < 300 

HR 9.24 për vdekje në rastet e ashpra kundrejt jo të ashpra.  
Cheng et al, medRxiv, 
2020 preprint 

 Temperatura maksimale (në gradë celsius): 

  >= 39°C 
HR 1.8 për zhvillimin e SDRA 
HR 0.4 për vdekje 

Wu et al, JAMA Intern 
Med, 2020 

 Raporti P/F (PaO2 / FiO2), mmHg: 

  Mediana (rangu 
interkuartil) 

62.5 (52-74) te pacientët në gjendje kritike jo të mbijetuar 
kundrejt 100 (66-126) te pacientët në gjendje kritike të 
mbijetuar 

Yang et al, Lancet Respir 
Med, 2020 

 Pikëzimi sipas SOFA: 

  
Variabël i vazhduar 
(regresion 
univariat) 

OR 6.14 për të mbijetuarit vs. jo të mbijetuarit (për çdo njësi 
inkrementale) 

Zhou et al, Lancet, 2020 

 Pikëzimi qSOFA: 

  
Variabël i vazhduar 
(regresion 
univariat) 

OR 12.00 për të mbijetuarit vs. jo të mbijetuarit (për çdo njësi 
inkrementale) 

Zhou et al, Lancet, 2020 

Të dhëna laboratorike: gjak komplet 
 Leukocitet, 10^9/L: 

  > 10 OR 6.6 për të mbijetuarit vs. jo të mbijetuarit Zhou et al, Lancet, 2020 

  > 10 HR 2.84 për kujdesin e ShTI 
Huang et al, Lancet, 
2020 

  > 4 HR 4 për vdekje 
Cheng et al, medRxiv, 
2020 preprint 

 Limfocite, 10^9/L: 

  < 1 HR 9.2 për manifestime kardiovaskulare 
Liu et al, medRxiv, 2020 
preprint 

  < 1 HR 1.57 për kujdesin e ShTI 
Huang et al, Lancet, 
2020 

  < 1.1 HR 2.96 për vdekje Chen et al, Lancet, 2020 

  < 1.5 HR 5.09 për vdekje 
Cheng et al, medRxiv, 
2020 preprint 

  Variabël i vazhduar 
(regresion Cox) 

HR 0.4 për SDRA (në shtrim, për njësi inkrementale) 
Wu et al, JAMA Intern 
Med, 2020 

 Neutrofilet, 10^9/L (në shtrim): 

  Variabël i vazhduar 
(regresion Cox) 

HR 1.14 për zhvillimin e SDRA (për njësi inkrementale) 
HR 1.08 për vdekje (për njësi inkrementale) 

Wu et al, JAMA Intern 
Med, 2020 

 CD3, 100/mL(në shtrim): 

  Variabël i vazhduar 
(regresion Cox) 

HR 0.8 për zhvillimin e SDRA (për njësi inkrementale) 
Wu et al, JAMA Intern 
Med, 2020 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32031570
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32031570
http://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.02.18.20023242v1
http://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.02.18.20023242v1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32167524
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32167524
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32105632
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32105632
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32171076
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32171076
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32171076
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31986264
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31986264
http://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.02.18.20023242v1
http://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.02.18.20023242v1
http://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.02.29.20029348v5
http://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.02.29.20029348v5
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31986264
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31986264
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32007143
http://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.02.18.20023242v1
http://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.02.18.20023242v1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32167524
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32167524
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32167524
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32167524
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32167524
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32167524
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KLIKO PËR TË SHKUAR TEK PËRMBAJTJA E DOKUMENTIT 

TREGUES TË PROGNOZËS (vazhdon) 
 Parametri / Vlera Implikimet prognostike Burimi 
 CD4, 100/mL (në shtrim): 

  Variabël i vazhduar 
(regresion Cox) 

HR 0.7 për zhvillimin e SDRA (për njësi inkrementale) 
Wu et al, JAMA Intern 
Med, 2020 

 CD8, 100/mL(në shtrim): 

  Variabël i vazhduar 
(regresion Cox) 

HR 0.7 për zhvillimin e SDRA (për njësi inkrementale) 
Wu et al, JAMA Intern 
Med, 2020 

Të dhëna laboratorike: hemokimi / panel metabolik 
 Kreatinina (serum), umol/L: 

  Variabël i vazhduar 
(regresion Cox) 

HR 1.1 për zhvillimin e SDRA 
Wu et al, JAMA Intern 
Med, 2020 

  Vlera fillestare të 
rritura 

HR 3.61 për vdekje 
Cheng et al, medRxiv, 
2020 preprint 

  > 133 OR 4.4 për të mbijetuarit vs. jo të mbijetuarit Zhou et al, Lancet, 2020 

  > 133 (piku) HR 2.59 për vdekje 
Cheng et al, medRxiv, 
2020 preprint 

 Ureja azotike e gjakut (BUN) mM: 

  Variabël i vazhduar 
(regresion Cox) 

HR 1.1 për zhvillimin e SDRA (në shtrim, për njësi inkrementale) 
HR 1.1 për vdekje (në shtrim, për njësi inkrementale) 

Wu et al, JAMA Intern 
Med, 2020 

  Vlera fillestare të 
rritura 

HR 2.51 për vdekje 
Cheng et al, medRxiv, 
2020 preprint 

 Glukoza, mM (në shtrim): 

  Variabël i vazhduar 
(regresion Cox) 

HR 1.1 për zhvillimin e SDRA (për njësi inkrementale) 
Wu et al, JAMA Intern 
Med, 2020 

Të dhëna laboratorike: panel hepatik 

 AST (aspartat aminotransferaza), U/L: 

  Variabël i vazhduar 
(regresion Cox) 

HR 1.02 për zhvillimin e SDRA (në shtrim, për njësi 
inkrementale) 

Wu et al, JAMA Intern 
Med, 2020 

  > 40 HR 2.48 për kujdesin e ShTI 
Huang et al, Lancet, 
2020 

 ALT (alanin aminotransferaza), U/L: 
  > 40 OR 2.9 për të mbijetuarit krahasuar me jo të mbijetuarit Zhou et al, Lancet, 2020 

 Bilirubina totale, mg/dL: 

  Variabël i vazhduar 
(regresion Cox) 

HR 1.1 për zhvillimin e SDRA (vlera në shtrim, për njësi 
inkrementale) 
HR 1.1 për vdekje (vlera në shtrim, për njësi inkrementale) 

Wu et al, JAMA Intern 
Med, 2020 

 Albumina, 10 g/L: 

  Variabël i vazhduar 
(regresion Cox) 

HR 0.49 për zhvillimin e SDRA (vlera në shtrim, për njësi 
inkrementale) 
HR 0.19 për vdekje (vlera në shtrim, për njësi inkrementale) 

Wu et al, JAMA Intern 
Med, 2020 

 Globulina 10 g/L: 

  Variabël i vazhduar 
(regresion Cox) 

HR 2.3 për zhvillimin e SDRA (vlera në shtrim, për njësi 
inkrementale) 
HR 1.9 për vdekje (vlera në shtrim, për njësi inkrementale) 

Wu et al, JAMA Intern 
Med, 2020 

 LDH (laktat dehidrogjenaza), 100 U/L: 

  Variabël i vazhduar 
(regresion Cox) 

HR 1.6 për zhvillimin e SDRA (vlera në shtrim, për njësi 
inkrementale) 
HR 1.3 për vdekje (vlera në shtrim, për njësi inkrementale) 

Wu et al, JAMA Intern 
Med, 2020 

  >245 OR 45 për të mbijetuarit krahasuar me jo të mbijetuarit Zhou et al, Lancet, 2020 

  >245 HR 1.46 për kujdesin e ShTI 
Huang et al, Lancet, 
2020 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32167524
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32167524
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32167524
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32167524
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32167524
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32167524
http://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.02.18.20023242v1
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KLIKO PËR TË SHKUAR TEK PËRMBAJTJA E DOKUMENTIT 

TREGUES TË PROGNOZËS (vazhdon) 
 Parametri / Vlera Implikimet prognostike Burimi 

Të dhëna laboratorike: tregues të koagulimit 
 PT (koha e protrombinës), sekonda: 

  Variabël i vazhduar 
(regresion Cox) 

HR 1.6 për zhvillimin e SDRA (për njësi inkrementale) 
Wu et al, JAMA Intern 
Med, 2020 

  >= 16 OR 4.6 për të mbijetuarit krahasuar me jo të mbijetuarit Zhou et al, Lancet, 2020 

 D-dimeri, ug/mL: 

  Variabël i vazhduar 
(regresion Cox) 

HR 1.03 për zhvillimin e SDRA (për njësi inkrementale) 
HR 1.02 për vdekje (për njësi inkrementale) 

Wu et al, JAMA Intern 
Med, 2020 

  >1 OR 20.0 për të mbijetuarit krahasuar me jo të mbijetuarit Zhou et al, Lancet, 2020 

Të dhëna laboratorike: tregues të inflamacionit / infeksiozitetit 
 Prokalcitonina, ng/mL: 

  >= 0.50 OR 4.76 për COVID-19 të ashpër 
Lippe and Plebani, Clin 
Chim Acta, 2020 

  
Variabël i vazhduar 
(regresion 
univariat) 

OR 13.75 për të mbijetuarit krahasuar me jo të mbijetuarit (për 
njësi inkrementale) 

Zhou et al, Lancet, 2020 

 hs-CRP (proteina C-reaktive me sensitivitet të lartë), mg/L: 

  > 5 (në shtrim) HR 4.81 për zhvillimin e SDRA 
Wu et al, JAMA Intern 
Med, 2020 

 IL-6 (interleukina 6), pg/L: 

  Variabël i vazhduar 
(regresion Cox) 

HR 1.03 për vdekje (në shtrim, për njësi inkrementale) 
Wu et al, JAMA Intern 
Med, 2020 

  
Variabël i vazhduar 
(regresion 
univariat) 

OR 1.12 për të mbijetuarit krahasuar me jo të mbijetuarit (për 
njësi inkrementale) 

Zhou et al, Lancet, 2020 

 Ferritina, ug/L: 

  >300 OR 9.1 për të mbijetuarit krahasuar me jo të mbijetuarit Zhou et al, Lancet, 2020 

  >300 (në shtrim) HR 3.5 për SDRA 
Wu et al, JAMA Intern 
Med, 2020 

  >300 (në shtrim) HR 5.3 për vdekje 
Wu et al, JAMA Intern 
Med, 2020 

Të dhëna laboratorike: analizat e urinës 
 Proteinuria: 

  2+ or 3+ HR 5.00 për vdekje 
Cheng et al, medRxiv, 
2020 preprint 

 Hematuria: 

  2+ or 3+ HR 8.51 për vdekje 
Cheng et al, medRxiv, 
2020 preprint 

Të dhëna laboratorike: studime kardiake 
 CK (kreatin kinaza), U/L: 

  > 185 OR 2.56 për të mbijetuarit krahasuar me jo të mbijetuarit Zhou et al, Lancet, 2020 

 Troponina-I me sensitivitet të lartë, pg/mL: 

  > 28 OR 80.07 për të mbijetuarit krahasuar me jo të mbijetuarit Zhou et al, Lancet, 2020 

Të dhëna të tjera laboratorike 
 Prealbumina, mg/L (në shtrim) 

  Variabël i vazhduar 
(regresion Cox) 

HR 0.99 për zhvillimin e SDRA (për njësi inkrementale) 
Wu et al, JAMA Intern 
Med, 2020 
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KLIKO PËR TË SHKUAR TEK PËRMBAJTJA E DOKUMENTIT 

TREGUES TË PROGNOZËS (vazhdon) 
 Parametri / Vlera Implikimet prognostike Burimi 
 Kolinesteraza, 10^3 U/L (në shtrim): 

  Variabël i vazhduar 
(regresion Cox) 

HR 0.8 për zhvillimin e SDRA (për njësi inkrementale) 
HR 0.8 për vdekje (për njësi inkrementale) 

Wu et al, JAMA Intern 
Med, 2020 

 Cistatina C, mg/L (në shtrim): 

  Variabël i vazhduar 
(regresion Cox) 

HR 0.8 për zhvillimin e SDRA (për njësi inkrementale) 
HR 0.8 për vdekje (për njësi inkrementale) 

Wu et al, JAMA Intern 
Med, 2020 

Gjetje imazherike 
 Imazheria torakale: 

  Pneumoni 
bilaterale 

HR 1.57 për vdekje Chen et al, Lancet, 2020 

Ecuria e pacientit: terapia dhe komplikacionet 
 Infeksion dytësor: 

  Aktualisht HR 16 për vdekje 
Ruan et al, Intensive Care 
Med, 2020 

 Insuficiencë respiratore: 

  Aktualisht HR 5.31 për vdekje 
Ruan et al, Intensive Care 
Med, 2020 

 Ventilim mekanik: 

  Në rastet kur 
është aplikuar 

94% e pacientëve në gjendje kritike jo të mbijetuar kundrejt 35% 
e pacientëve në gjendje kritike të mbijetuar 

Yang et al, Lancet Respir 
Med, 2020 

 SDRA: 

  Aktualisht HR 9 për vdekje 
Ruan et al, Intensive Care 
Med, 2020 

  Prevalenca 
81% e pacientëve në gjendje kritike jo të mbijetuar kundrejt 45% 
e pacientëve në gjendje kritike të mbijetuar  

Yang et al, Lancet Respir 
Med, 2020 

 Dëmtime akute në veshka: 

  Përmbush kriteret 
KDIGO  

HR 2.21 për vdekje 
Cheng et al, medRxiv, 
2020 preprint 

  Aktualisht HR 15.5 për vdekje 
Ruan et al, Intensive Care 
Med, 2020 

Shpjegime: HR: Raporti i hazardeve; OR: Raporti i gjasave; SDRA: Sindromi i distresit respirator akut; ShTI: shërbimi i terapisë intensive. ‘Për njësi inkrementale’ 
nënkupton që vlerat shtohen me madhësinë e paraqitur të shoqrimit (HR ose OR) me çdo  njësi shtesë të variablit të dhënë, e duke mbajtur variablat e tjerë 
konstant ose duke axhustuar për kovariate; KDIGO: nga anglishtja Kidney Disease Improving Global Outcomes (KDIGO). Të dhënat janë konsultuar me burime 
të spitalit Brigham and Women’s Hospital dhe Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Hulumtimet vazhdojnë dhe ne kemi shumë për të mësuar dhe me shumë 
gjasa të dhënat e paraqitura në këtë tabelë do të ndryshojnë me kalimin e kohës. Ekipi I HEDA Albania mirëpret çdo  sugjerim! Ju lutem na shkruani tek 
info@heda.al  

 
Pikat kryesore ku mund të ketë interes: mosha e madhe, pasi vihet re një lidhshmëri mes 
rritjes së ashpërsimit të sëmundjes, rritjes së moshës dhe rritjes së vdekshmërisë (bazuar në 
hulumtimet e Wu et al, JAMA Internal Medicine 2020; Chen et al, Lancet, 2020; Yang et al, 
Lancet Respir Med, 2020; Qin et al, Clinical Infectious Disease 2020).  
 
Sëmundjet shoqëruese: të zakonshme te pacientët me COVID-19 dhe janë më të hasura 
(=prevalente) te pacientët me ashpërsim të sëmundjes dhe shpesh shoqërohen me pasoja 
më të rënda shëndetësore (bazuar në hulumtimet e Fang et al, Lancet Respir Med, 2020; 
Guan et al, N Engl J Med, 2020; Yang et al, Lancet Respir Med, 2020; Zhang et al, Allergy, 
2020; Chen et al, Lancet, 2020; Tang et al, J Thromb Haemost, 2020; Zhou et al, Lancet, 
2020; WHO-China Joint Mission on COVID-19; Yu et al, JAMA Oncology 2020).  
 
Sëmundjet shoqëruese kryesore: hipertensioni, diabeti, sëmundja e arteries koronare, SPOK-u 
dhe sëmundjet malinje.  
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KLIKO PËR TË SHKUAR TEK PËRMBAJTJA E DOKUMENTIT 

Anomali laboratorike: anomali të tilla janë të zakonshme te pacientët me COVID-19 (bazuar 
te hulumtimet e Zhou et al, Lancet 2020; Huang et al, Lancet 2020; Chen et al, Lancet 
2020; Wu et al, JAMA Internal Medicine 2020; Ruan et al, Intensive Care Med, 2020).  
 
Anomalitë kryesore laboratorike që kanë manifestuar lidhshmëri (=korrelacion) me 
ashpërsimin e sëmundjes (dhe SDRA / apo nevojë për ShTI) apo vdekje:  
 
TREGUESI VLERA ANORMALE 
Leukocite > 10 K/uL  
Limfopenia < 1.00 K/uL  
Pllakëzat < 150 K/uL 
Kreatinina > 1.5 mg/dL  
Albumina < 3 g/dL  
ALT > 40 U/L 
CK > 185 U/L  
hs-TnT > ~20 ng/L 
CRP > 125 mg/L 
LDH > 245 U/L 
Ferritina ug/L  > 300 ug/L (ashpërsim të sëmundjes); Ferritina > 1000 (vdekje) 
IL-6 > 10 pg/mL  
D-Dimeri > 1000 ng/mL  
Prokalcitonina > 0.5 ng/mL  

Shpjegim: ALT: alainë aminotransferazë ; CK: kreatin kinazë; hs-TnT: troponinë me sensitivitet të lartë;  
CRP: proteina C-reaktive; LDH: laktat dehidrogjenaza; IL-6: interleukin -6; 

 
Interpretimi i raportit të gjasave (OR) oser të hazardeve (HR) ilustrohet në tabelën e 
mëposhtme: 
 
Vlera e OR/HR Interpretimi i OR/HR 

OR/HR = 1 
Nuk ka lidhje mes ekspozimit dhe sëmundjes (gjasat e ekspozimit janë të 
njëjta në grupin e të sëmurëve dhe në atë të jo të sëmurëve. 

OR/HR>1 
Gjasat e ekspozimit janë më të mëdha në grupin e të sëmurëve në 
krahasim me jo të sëmurët (ekspozimi është faktor rreziku). 

OR/HR<1 
Gjasat e ekspozimit janë më të vogla në grupin e të sëmurëve në 
krahasim me jo të sëmurët (ekspozimi është faktor mbrojtës). 

 
 
Në kohën e emergjencës COVID-19, platforma online HEDA Albania, në bashkëpunim me 
ekipin e saj të hulumtuesve, ka si mision të informojë  publikun e gjerë  dhe personelin 
shëndetësor me informacionet më të fundit nga shkenca duke i ofruar ato në një gjuhë të 
kuptueshme për të gjithë.  
 
HEDA në bashkëpunim me AIRicerca (Shoqata e kërkuesve shkencor italian në botë) 
www.airicerca.org ofron këto kohë një ndihmë të vyer për të gjithë personelin shëndetësor 
italian dhe shqiptar, duke i ofruar atyre artikujt më të fundit që publikohen në të gjithë botën 
të përmbledhura, në mënyrë që i gjithë personeli i angazhuar me luftën e COVID-19, të ketë 
akses më të shpejtë te këto informacione. 
 
 

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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