
Shtatzania në kohën e 

KORONAVIRUSIT 
Jam një grua shtatzënë… 
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Po, duhet t’i dëgjosh këshillat e gjinekologut/mjekut që po të 
ndjek. 

Koha dhe modaliteti i këtyre vizitave do jenë në varësi të 
kushteve klinike dhe periudhës së shtatzanisë që ndodhesh.. 

A DUHET T’I NENSHTROHEM TE GJITHA 

KONTROLLEVE (VIZITAVE DHE 

ANALIZAVE) TË PARASHIKUARA? 

Si mund të mbrohem nga KORONAVIRUSI? 

A JAM MË SHUMË E EKSPOZUAR NDAJ 

INFEKTIMIT QË PREK  RRUGËT E 

FRYMËMARRJES? 

Shtatzënia  mund të jetë  faktor  rreziku për zhvillimin e infeksionit në rrugët e 
frymëmarrjes me ashpërsim  të mundshëm klinik. Nëse ke simptoma 

respiratore drejtohu mjekut të familjes, apo gjinekologut që po të ndjek. 

PARTNERI  IM ËSHTË POZITIV, A  DUHET TË BËJ TESTIMIN 

NAZO FARINGEAL PËR VIRUSIN SARS-CoV 2? 

Lajmëro mjekun e familjes ose gjinekologun që ju ndjek, sepse ato 
do ju japin udhëzimet e duhura. 

A JAM MË SHUMË E EKSPOZUAR NDAJ 

RREZIKUT TE INFEKTIMIT ME 

KORONAVIRUS SE TË TJERËT? 
Gruaja shtatzënë, ndryshe nga çfarë thuhej për gripin H1N1 dhe 

SARS, nuk duket të jetë më  suseptibël për infektim  se sa popullsia e 
gjërë dhe as të ketë sëmundje më të ashpër. 

Jam një grua shtatzënë 

KORONAVIRUS POZITIVE 
(ose kam simptoma gripi me temperaturë, kollë por 

nuk jam testuar akoma për infektimin me virusin 
SARS-CoV2) 

A ËSHTË I TRANSMETUESHËM VIRUSI QË KAM /MUND 

TË KEM TEK FËMIJA IM? 

Deri tani të dhënat shkencore përjashtojnë mundësinë e kalimit të virusit 
SARS-CoV2 nga nëna tek fëmija. 

Pas lindjes, duhet të ndjekësh udhëzimet e personelit mjekësor. 

MJEKU MË  THA SE DUHET T’ I 

NËNSHTROHEM TESTIT IMAZHERIK CT 

(TOMOGRAFI E KOMPIUTERIZUAR)  POR 

KAM FRIKË PËR SHËNDETIN E FËMIJËS 

Në këtë moment, imazheria CT, është test themelor për vlerësimin e 
komplikimit të sëmundjes në mushkëri. Eshtë e rëndësishme t’i nënshtrohesh 
të gjitha analizave dhe testeve që të trajtohesh dhe kurohesh me terapinë më 

të përshtatshme për ty dhe beben tënde. 

GJATË KONTRAKTIMEVE TË LINDJES A 

RREZIKOHET STAFI QË MË NDJEK? 

Po. Lindja  vagjinale, por edhe prerja cezariane në nënat e infektuara, duhet të 
bëhen në ambiente ku janë marrë masat mbrojtëse për të gjithë 
personelin shëndetsor që ju asiston. 

ËSHTË MË MIRË T’I NENSHTROHEM LINDJES 

ME PRERJE CEZARIANE? 

Udhëzimet e mjekut dhe stafit shëndetsor që të ndjekin duhet të ndiqen për një 
shtatzanie të sigurtë për ty dhe fëmijën.  

Jam në 3 muajshin e fundit të shtatzanisë, a duhet t’i 

nënshtrohem lindjes më parë? A mund t’i nënshtrohem 

anestezisë peridurale? 

Nuk ka të dhëna shkencore që këshillojnë lindjen parakohe. Zgjedhja e lindjes 
me anestezi peridurale  diskutohet me ekipin që të ndjek gjatë lindjes (mjeku, 

mamia, anestezisti) sipas gjëndjes tënde klinike  por edhe të bebes. 
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