
 

Këto ditë, çdo e kollitur, tështitur apo dhimbje e çuditshme koke na bën të pyesim 

veten: A thua të jetë COVID-19? COVID-19 tashmë shihet si një sëmundje shumë-

organore, që mund të prekë të gjithë trupin, nga koka e deri te maja e gishtave të 

këmbës! Për këtë arsye ekipi i HEDA Albania po ju vë në dispozicion një poster të 

thjeshtë për t ju ndihmuar të dalloni simptomat në kuadër të COVID-19.

Legjenda

Simptomat më të hasura te pacientët me 

COVID-19 paraqiten me ngjyrë të kuqe.

Simptomat më pak të hasura paraqiten 

me ngjyrë  portokalli.

Simptomat e lidhura me COVID-19, por 

që kanë një hasje shumë të rrallë 

paraqiten me ngjyrë jeshile.

Mushkëri

Vështirësi në frymëmarrje (nëse këto simptoma 

vazhdojnë dhe përkeqësohen telefononi urgjencën 127 

ose konsultohuni në telefon me mjekun e familjes)

Marrje fryme e ashpër 

Disa pacientë mund të zhvillojnë pneumoni të rënduar 

dhe virusi mund të sulmojë mushkëritë.

Lëkura dhe muskujt

Virusi mund të prekë pjesë të ndryshme të trupit, duke 

shkaktuar acarime të pazakonta të lëkurës. Gjithashtu 

mund të prekë muskujt dhe artikulacionet, duke 

shkaktuar dhimbje muskulare.

Ndjesi e këputjes 

Ethe dhe dhimbje trupi

Flluska në gishtat e këmbës ose të duarvve

Dhimbje muskujsh

Skuqje të lëkurës

Barku

Diarre dhe 

dhimbje barku

Kraharor

Shtrëngim 

Rrahje të shpejta të zemrës

Fyti

Kollë e thatë

Kolla e thatë që vazhdon është një shenjë e fillesës së COVID-19. 

Kollë me gëlbazë

Fyt i acaruar

Mpiksje e gjakut

Infeksioni COVID-19 mund të prekë enët e gjakut nga 

brenda duke shkaktuar në raste të rralla mpiksje të 

gjakut dhe dëmtime të tjera që lidhen me të.

Koka

Dhimbje e rënda të kokës  janë një shenjë e zakonshme, por 

problemet neurologjike janë më pak të zakonshme, Dhimbja e 

kokës që shoqërohet me marrje mendsh, konfuzion, lëvizje e 

paqëndrueshme ose e folur përcartë.

Ethe

Ethet mund të shfaqen te rreth 40% e rasteve.

Dhimbje koke

Dhimbje sysh

Marrje mendsh ose konfuzion

Zakonisht këto simptoma janë më të zakonshme te pacientët më 

të moshuar.

Hunda

Hunda është pika kryesore e kontaktit, pasi është e mbushur me receptorët e ACE2 me të cilët lidhet virusi.

Humbje e shijes dhe nuhatjes

Humbja e nuhatjes është një simptomë që është raportuar shumë prej pacientëve me COVID-19. Rreth 80% 

raportojnë humbje të nuhatjes dhe 60% humbje të shijes.

Hundë të zëna ose me sekrecione

Edhe pse në fillim këto simptoma nuk ishin prioritet, tani po fillojnë të marrin vëmëndje.

Fryrje e këmbëve ose urinë me gjak

Te pacientët e shtruar janë vënë re këto simptoma, 

kryesisht te ata të cilët kanë probleme ekzistuese 

me veshkat.

Simptomat te fëmijët

COVID-19 zakonisht i prek shumë lehtë 

fëmijët. Megjithatë në raste shumë të 

rralla mund të shkaktojë një reagim 

shumë të ashpër të imunitetit të fëmijëve. 

Nëse fëmja juaj shfaq ndonjërën nga:

Ethe dhe temperaturë që zgjat për më 

shumë se 5 ditë, gjaendje e përgjumur 

ose konfuze

Shumë sëmurë për të ngrënë apo pirë 

diçka

Vështirësi në frymëmarrje ose 

frymëkëmbim i shpejtë

Rrahje të shpejta të zemrës ose dhimbje 

gjoksi

Dhimbje barku, diarre ose të vjella

Urinim i rralluar

A kam COVID? Si ta dalloj?

në konsutim me Parker-

Pope dhe  Gröndahl NYTM 

Skicuar për 
Stomak

Përzierje dhe të vjella


