PËR NJË VERË
TË SIGURT DHE
TË SHËNDETËSHME

Nëpërmjet kësaj broshure, për të
patur një verë të sigurt dhe të
shëndetëshme, i ofrojmë
popullsisë informacion se si të
përballojnë temperaturat e larta
dhe pasojat e saj.
Në stinën e verës rriten
temperaturat e motit, rritet
dëshira dhe mundësia për të
përfituar ngta të mirat e kësaj
stine por njëkohësisht rritet
rreziku për disa situata që
ndikojnë në shëndetin tonë.

Në Shqipëri rrezatimi diellor është më i fortë midis muajve Maj dhe Gusht, ndaj dhe gjatë
të gjitha aktiviteteve tuaja, si psh në mjedis të hapur, nëse jeni në kopshtin tuaj, në
kafene, në plazh, pishinë, në mal apo në fushë, nëse bëni sport apo thjesht shëtitje
këshillohet të mos abuzohet me ekspozimin në diell dhe të tregojmë kujdes ndaj
temperaturave të larta.

Djersitja është i vetmi mekanizëm efikas
ftohës në dispozicion të trupit të njeriut,kur
temperatura e ambientit është më e lartë se
temperatura e lëkurës,por në kushtet e
temperaturave të larta, shumë të larta apo
ekstreme të mjedisit ky mekanizëm nuk është i
mjaftueshëm. Por gjithashtu ka edhe disa
faktorë të tjerë që e reduktojnë mundësinë për
djersitje dhe shkaktojnë mbinxehje të trupit.
Faktorë të tillë janë,mosha, mungesa e
lëngjeve(dehidratimi), mungesa e erës,
përdorimi i veshjeve jo të duhura, disa lloje
sëmundje kronike dhe medikamente.

Efektet e të nxehtit mbi shëndetin
Efektet e temperaturave të larta në shëndet ndodhin kur sistemi i rregullimit të
temperaturës së trupit tonë nuk arrin të shpërndajë nxehtësinë e tepërt.
Ndikimi i temperaturave të larta në shëndetin tonë varet nga koha e ekspozimit ndaj
këtyre temperaturave,shpeshtësia e ekspozimit dhe intensiteti i ekspozimit.
Ekspozimi i zgjatur ndaj temperaturave të larta mund të shkaktojë shqetesime të
vogla të tilla si dhimbje, dobësi, ënjtje ose më të rënda, të tilla si goditja nga dielli
apo goditja nga nxehtësia,gjithashtu mund të shkaktojë një përkeqësim të të
personave me sëmundjeve me kronike

Efektet e temperaturave të larta

në shëndet janë:

Efekte nga nxehtësia dhe nga ekspozimi në diell

Efekte nga nxehtësia mbi shëndetin:
Dhimbje apo ngërçe muskulare: të shkaktuara
nga humbja e lëngjeve dhe e elektroliteve,
sidomos tek personat që kryejnë aktivitet fizik
të shpeshtë por edhe tek personat që
përdorin medikamente për shtimin e urinimit.
Skuqja e lëkurës: karakterizohet nga puçrra të
vogla, të kuqe e japin kruarje
Enjtja(edema): sidomos në kyçet e këmbëve,
të shkaktuara nga zgjerimi i enëve të gjakut
dhe mbajtja e ujit.
Të fikët: marrje mëndsh apo të fikët për shkak
të humbjes së lëngjeve, zgjerimit të enëve të
gjakut,të sëmundjeve kardiovaskulare apo
marrjes së disa medikamenteve.

Dehidratimi(humbja e lëngjeve): është shumë i zakonshëm, shkaktohet nga
mungesa e ujit ose natriumit(sodiumit), lidhet me shënja jo-specifike si,lodhje,
ndjenja e të ndjerit pafuqi, marrje mëndsh, kolaps i qarkullimit të gjakut. Kjo ndodh
kur temperatura e brendshme është midis 38 ° dhe 40 ° C dhe nëse nuk trajtohet
transformohet në goditje nga nxehtësia

Goditja nga nxehtësia:vjen nga qëndrimi në ambiente shumë të
nxehta të mbyllura, me lagështi e pak të ajrosura.Djersa është në sasi
të pakët e pengon avullimin e nxehtësisë së trupit.Shoqërohet me:
temperaturë të lartë,etje të shumtë,lëkurë të nxehtë,rrahje zëmre të
shpejta, frymëmarrje e shpejtë dhe ulje e presionit arterial.
Rëndim të një sërë sëmundjesh kronike: sidomos sëmundja e
hipertensionit, sëmundje të zemrës; astma bronkiale, bronkiti kronik,
pneumopatia obstruktive kronike; diabeti, thyreotoksikoza;
insuficienca e veshkave, sëmundjet mendore e nervore si parkinsoni,
alzhaimer, skizofrenia, demenca;etj.
Infeksionet dhe intoksikacionet ushqimore: Infeksionet nga
ushqimet, shkaktohen nga salmonella,shigella, etj si rezultat i higjenës
personale të ulët ,nga ngrënia e zarzavateve të gjalla, i ushqimeve të
pagatuara apo të pakonseruara në mënyrë të drejtë si
mishi,vezë,sallamet ,produktet e detit,qumështi sallatrat etj.
Intoksikacionet për shkak të ushqimeve vijnë nga ushqimet me
përmbajtje toksine nga stafilokoku,parazitët, etj. Intokskacionet
ndodhin nga përdorimi i ushqimeve të skaduara,ushqimeve që nuk
gatuhen në mënyrë korrekte,apo të ringrohura jo korrektësisht,etj

Efektet e e ekspozimeve ndaj diellit mbi shëndetin:
TË KUPTOJMË RREZIQET
Rrezikshmërinë më të madhe të diellit e përbëjnë rrezet ultraviolet
(UV),sidomos rrezet ultraviolet A e B(UVA,UVB). Këto rreze mund të
përcillen nga burime natyrore si dielli apo nga burime artificiale si psh.
llampat e solarit. Ato janë krejtësisht të padukshme për syrin e njeriut
dhe nuk shkaktojnë asnjë ndjesi nxehtësie.
Rreziqet e lidhura me UVB njihen prej kohësh ndërsa ato të lidhura me
UVA njihen shumë pak. Por që të dyja janë të rrezikshme pasi
depërtojnë epidermën, shtresën mbrojtëse të lëkurës dhe mund të
veprojnë mbi sytë.
Rrezet UVA filtrohen shumë pak nga atmosfera dhe përbëjnë 95% të
rrezatimit ultaviolet që arrin në sipërfaqen e tokës.
Rrezet UVB filtrohen më shumë por intensiteti i tyre rritet gjatë ditës.
Rrezatimi ultraviolet mund të shkaktojë dëme të përhershme dhe në
rastet më të rënda është vdekjeprurës.
Goditje nga dielli: vjen si rezultat i qëndrimit të gjatë në diell dhe
shkakton rritje te temperaturës së trupit,zgjerim të enëve të
gjakut,rënie të rrahjeve të zemrës dhe si pasojë shoqerohet me :
Djersitje të madhe,të përzjera, dhimbje koke, marrje
mëndsh,ulje të presionit të gjakut,turbullim të shikimit,etj.

Kujdes!Goditja nga nxehtësia dhe nga dielli kërkon ndihmë të specializuar.

Lëkura dhe Sytë duhen të mbrohen nga rrezet ultraviolet A e B për
arsye të dëmeve ta parriparueshme që ato mund tu shkaktojnë
atyre.

Dëmtimet në, janë rezultat i mos mbrojtje së lëkurës dhe janë:
Të menjëherëshmë,si djegiet apo skuqjet e lëkurës dhe allergjia ndaj rrezeve
ultraviolet,të cilat janë rezultat i ekspozimit të menjëhershem e të gjatë ndaj rrezeve të
diellit
Të vonshme,të cilat evidetohen edhe mbas shumë vjetësh ekspozimi në diell,si:
Plakje e parakohëshme e lëkurës dhe vihet re në rrudhat, njollat,trashjen e lëkurës.
Tumoret e lëkurës si Karcinomat e sidomos Melanomat. Rrezet ultraviolet dëmtojnë
mekanizmat riparuese të ADN dhe çojnë deri në zhvillimn e tyre.
Melanomat, në 85% ndodhin si rezultat i ekspozimit të tepërt apo intensiv
në diell.

Të gjithë mund të dëmtohemi pasi nuk jemi të barabartë përballë diellit.
Mund të jeni më të rrezikuar:
Nëse keni lekurë të bardhë, flokë të kuq apo biondë, sytë në ngjyrë të hapur dhe nëse
nxiheni me vështirësi.
Nëse keni shumë nishane, mbi 50
Nëse keni nishane që në lindje ose të një forme jo të zakontë (të mëdhenj, të çrregullt).
Nëse keni raste familjare të melanomës
Nëse merrni një trajtim mjekësor që mund tu bëjë më të ndjeshëm ndaj diellit.

Dëmtimet e syve janë:

Të menjëherëshmë,si Konjuktiviti apo skuqja e syve që shoqërohet
me djegie ose skuqje e lehte e tyre, ndjenja e hyrjes së diçkaje në
sy,frika nga drita, etj.Keratito-konjuktiviti.infeksion i syrit që
shoqërohet me dhimbje të syve,sy që hapen me vështirësi,sikur
janë plot me rërë,turbullim të shikimit, etj.
Të vonshme,të cilat evidetohen edhe mbas shumë vjetësh
ekspozimi në diell,si Katarakta apo perdja e syrit:edhe pse
katarakta shtohet me moshën, ekspozimi në diell është faktori i
zhvillimit dhe shpejtimit të tij dhe është shkaktari i parë i verbimit
në botë. Sëmundje të retinës deri Karcinoma si rezultat i transformimit
që mund të ndodhë nga veprimi i rrezeve ultraviolet në sy.

Personat më të rrezikur nga temperaturat e
larta
Të gjithë janë të rrezikuar nga efektet e e
temperaturave të larta por ka disa grupe
individësh që janë më të rrezikur ndaj
temperaturave të larta për arsye se aftësia
për të rregulluar temperaturën është e
kufizuar,pra djersitja është e pakët.

Foshnjat dhe fëmijet: janë të ndjeshëm ndaj efekteve
të temperaturave të larta për shkak se metabolizmi i
tyre ndryshon nga metabolizmi i të rriturve, qëndra e
rregullimit të temperaturës është e papjekur, aftësia
për djersitje është më e pakët, masa e trupit është e
vogël,po ashtu edhe vëllimi i gjakut, dhe mbështeten
tek të tjerët për të rregulluar temperaturën e mjedisit
të tyre apo dhe të sigurojnë marrjen e lëngjeve të
nevojshme.
Të moshuarit: përbëjnë grupin më të madh të
përcaktuar si grup në rrezik për shkak të
nxehtwsisë,mbasi ulet toleranca ndaj nxehtësisë,etja
ndjehet vonë, reagimi i djersitjes është i vonuar dhe
numri i gjëndrave tw djersws është i reduktuar. Të
moshuarit shpesh vuajnë nga grup
sëmundjesh,dëmtime fizike dhe njohëse dhe kanë
nevojë të marrin medikamente të shumta.
Individë me sëmundje kronike: Pothuajse të gjitha sëmundjet kronike paraqesin një
rrezik për përkeqësim të sëmundjes kronike apo për vdekje për shkak të
nxehtwsisw.Por sëmundjet që paqrqesim më shumë rrezik janë:hipertensioni,
sëmundje të zemrës; astma bronkiale, bronkiti kronik, pneumopatia obstruktive
kronike; diabeti, thyreotoksikoza; insuficienca e veshkave, sëmundjet nervore
e parkinsonin, alzhaimer, çrregullimet psikiatrike ,si skizofrenia,
depresioni,demenca,gjëndjet febrile, etj.

Personat e nënushqyer dhe personat mbipeshë e obezë
Personat që përdorin medikamente të ndryshme,si : Shumë ilaçe mund të ndikojnë
drejtpërdrejt në mekanizmat qëndrore e periferike të termorregullimit, duke ndikuar
në djersitje, në zgjerimin e enëve të gjakut të lëkurës, në rritjen e punës së zemrës dhe
eliminimn e nxehtësisë. Por ilaçet që mund të ndikojnë më shumë ,janë ilaçet
psikotrope në përgjithësi, diuretikët (për shtimin e urinimit), antihipertensivët (për
uljen e tensionit të gjakut)vazodilatatorët (për zgjerimin e enëve të gjakut)
antikolinergjiket (anti-parkinsonit ose jo) disa antibiotikë, dhe qetësues.

Kujdes! Antipiretikët nuk janë efektive në reduktimin e temperaturës së lartë të trupit
të shkaktuar apo të lidhur me nxehtësinë. Ato ulin temperaturën e trupit vetëm kur
termorregullimi është ngritur nga pirogjenët. Përdorimi i tyre mund të jetë i
dëmshëm në trajtimin e sëmundjeve të lidhura me nxehtësinë për shkak të efekteve
të tyre anësore në veshka dhe mëlçi.
Individët e paaftë për të marrë masat e duhura dhe masat për të mbrojtur veten nga të
nxehtit e tepërt,(të paralizuarit,tetraplegjikë,etj), për shkak të reduktimt të aftësisë për tu
përgjigjur ndaj nxehtësisë
Personat që punojnë në vende me temperatura të nxehta ose në ambiente të
hapuara(jashtë). Kushdo që punon jashtë në një mot të nxehtë, pa mbrojtjen e duhur,
sidomos nëse ka edhe aktivitet fizik të rëndë, është në rrezik për shkak të efekteve të të
nxehtit në shëndet.
Personat që bëjnë aktivitet fizik të rëndë
Njerëzit që jetojnë në apartamente në katet e sipërme
Grupet e popullsisë me kushte sociale jo të mira,individë të pastrehë,etj

Si të mbroheni nga temperaturat e larta apo të nxehtit
Një sërë këshillash të thjeshta,të zakonshme dhe parandaluese nëse ne i bëjmë
pjesë të jetës sonë të përditëshme ,ato mund të na ndihmojnë për të reduktuar
efektet negative të temperaturave të larta në shëndet.

Rregulla të thjeshta,POR të nevojshme-Për të gjithë
Evitoni në është e mundur daljet nga shtëpia në orët e
nxehta të ditës,11- 17
Vishuni lehtë, me veshje pambuku,me rroba të gjëra, dhe
ngjyra te hapura.,si në shtëpi edhe kur dilni nga shtëpia
Mbani në kokë kapele ose çadër dhe syze kur dilni jashtë
Mbani shtëpinë sa më të freskët. Hapni dritaret herët në
mëngjes dhe në mbrëmje vonë. Mbani mbyllur dritaret
gjatë ditës
Temperaturat në shtëpi duhen mbajtur deri në 25-27 °
dhe asnjëherë jo më shumë se 5-6° më pak se ambienti
jashtë. Evitoni korrentet e mundshme
Freskohuni herë pas here me ujë të freskët,duke bërë
dush,ose duke u lagur me peceta për të ulur
temperaturën e trupit,në krah,qafë,ballë

KËSHILLA TË VEÇANTA

JU QË PREFERONI PLAZHIN,PISHINËN, QË DIELLI TË MBETET
NJË KËNAQËSI
Mbani në kokë kapele me anë të gjëra
veshët,fytyrën apo hundën

që të mbrojë

Ekspozohuni gradualisht në diell dhe jo menjeherë.
Lyeni trupin me produkte mbrojtëse 15 - 20 minuta para
daljes në diell, se të ekspozoheni në diell(UVA+UVB)
Përdorni produkte mbrojtëse për trupin me faktor të lartë
mbrojtës,mbi 15,

Zgjidhni produktet mbrojtëse për trupin sipas tipit të lëkurës .Sa më e bardhë
të jetë lëkura aq më i lartë duhet faktori mbrojtës
Trupi duhet lyer shpesh,mbas çdo larje,djersitje apo fshirje me peshqir dhe në
sasi të mjaftueshme, 36 mg për një lyerje për një trup mesatar ,ose gjashtë
lugë çaji .

Kujdes! Faktorët mbrojtës janë produkte kozmetike të afta të thithin ose të
pengojnë rrezet ultraviolet A e B,por nuk të mbrojnë plotësisht apo nuk të
lejojnë të ekspozohesh shumë gjatë në diell.
Përsëriteni lyerjen çdo dy orë dhe sigurisht mbas çdo larjeje.
Faktorët mbrojtës duhen përdorur edhe kur ka re,kur je nën çadër,ose në ujë .
Syzet e diellit janë të domosdoshme. Zgjidhni syze me forma të mëdha dhe
sigurohuni që të jenë sipas normës europiane, CE, me filtra mbrojtës për të pasur
një mbrojtje të lartë dhe të vërtetë.
Qëndroni në hije apo evitoni qëndrimet
në diell në orët e nxehta të ditës,11- 17
Tregoni shumë kujdes për fëmijët, mbaini
me veshje pambuku,kapele dhe syze
Mos ekspozoni ushqimet në diell dhe pini
lëngje ose ujë
Evitoni më mirë përdorimin e produkteve
kozmetike..mbasi mund tu shkaktojnë
alergji
Kujdesuni për Lëkurëa edhe kur jeni nxirë.mbasi nuk do të thotë se ju jeni të
mbrojtur nga dëmet e rrezeve ultraviolet
Fëmijët dhe adoleshentët duhet të mbrohen me shumë kujdes.
Deri në pubertet, lëkura dhe sytë janë më delikate dhe më të ndjeshëme ndaj
rrezeve UV. Djegiet nga dielli dhe ekspozimet e përsëritura deri në pubertet kanë
një ndikim madhor në zhvillimin e kancerit të lëkurës në moshën e rritur.
Nuk sygjerohen rrezatimet me ultraviolet artificial në solar.

A e dini se Rrezet Ultraviolet :
Në ditët me re arrijnë në tokë deri në 90%
Në hije reduktohen deri 50 % e tyre
Përdorimi i veshjeve prej pambuku lejon kalimin në trupin tonë vetëm 10 %
të rrezeve ultraviolet
Në ujë kalojnë në 95 % e rrezeve ultraviolet
Në borë rrezet UV pasqyrohen deri në 80%
Rëra e thatë e plazhit pasqyron rreth 15% rrezet ultraviolet
Edhe në një thellësi gjysmën metri rrezet UV janë ende 40% intensive si në
sipërfaqe
Punëtorë që punojnë në ambiente të brendëshme janë të ekspozuar 10% 20% ndaj rrezeve ultraviolet me ekspozimin vjetor të punëtorëve që punojnë
në natyrë
Sa më lart të jetë dielli në qiell ose sa më e shkurtër është hija që ne bëjmë,aq
më të forta janë rrezet ultraviolet dhe anasjelltas.

JU QË PREFERONI MALIN APO FSHATIN QË DIELLI TË MBETET NJË KËNAQËSI
A e dini se në mal bën më vapë?
Në çdo 1000 m lartësi mbi nivelin e detit sasia e rrezeve ultraviolet shtohet me
11-12%.,ose për çdo 300 m rritet me 4%. Rrezatimi diellor në male është shumë
më intensive se
në det.
Në fshat dhe në mal gjatë verës, takohen insekte të ndryshme,mushkonja,
bletë, Grerëza, gjarpërinj,etj që shkaktojnëpickime apo kafshime të dhimbshme,
por në ndonjë rast japin edhe alergji deri nganjëherë reaksione shumë serioze.
Është e rëndësishme për të patur me vehte medikamente të urgjencës.
JU QË PUNONI NË AMBIENT TË HAPUR---KUJDESUNI PËR VEHTEN TUAJ
Pini rregullisht ujë dhe në sasi të mjaftueshme,të paktën 2 litra në ditë
Mos pini pije alkoolike,lëngje me shumë sheqer apo kafeinë
Konsumoni vakte të lehta ,zarzavate,fruta
Përdorni kremra mbrojtës por vendosni sidomos mbi buzët tuaja
Mbani kapele në kokë, të gjërë,që t`ju mbrojë fytyrën,veshët,hundën
Pushimet e drekës bëjini në vend me hije
Këshillat vlejnë edhe për kohe me re,apo nëse punoni në kohë me
dëborë.
JU QË UDHËTONI ME MAKINË ---SHIJONI UDHËTIMIN
Mos harroni kutinë e ndihmës së parë
Gjatë ndalesave evitoni ngrënien e shpejtë, të rëndë, pijet

alkoolike,lëngjet me shumë sheqer apo kafeinë.
Mundohuni të mos parkoni në diell.
Në rast të parkimit në diell,para se të niseni hapini dritaret për të ulur
temperaturën e brendëshme .
Nëse duhet të ndaloni mos i lini njerëzit ose kafshët, madje edhe për një
kohë të shkurtër në makinë parkuar në diell.
Nëse makina ka sistem të ajrit të kondicionuar, rregulloni temperaturën
në mënyrë që diferenca të jete jo më shumë se 5 ° C me ambientin
jashtë.
Përpara nisjes çdo pasagjer në automjet përfshirë edhe personat ne
sediljet e pasme të lidhet me rripin e sigurisë.
Zgjidhni karrigen e përshtatshme për fëmijët e vegjël dhe lidhini mirë.
Kurrë mos i lini fëmijët vetëm në makinë
Nëse duhet të udhëtoni evitoni udhetimet në orët e nxehta të ditës.
Mbani gjithnjë me vehte ujë .
NËSE VUAN NGA SEMUNDJE KRONIKE
Qëndroni nën kujdesin e vazhdueshëm të mjekut të familjes ose
specialistit.Tregoni kujdes me medikamentet,lexoni me kujdes fletën me
udhëzime, kontaktoni vazhdimisht me mjekun e familjes,mbasi disa ilaçe në mot
të nxehtë mund të kenë efekte negative në shëndet, psh diuretikët shtojnë
dehidrimin e tyre ose rrisin ndjeshmërinë ndaj rrezeve,etj.

KUJDESI
për grupe të veçanta
FËMIJËT
Foshnjat dhe fëmijët: janë të ndjeshëm ndaj efekteve të temperaturave të larta për
shkak se metabolizmi i tyre ndryshon nga metabolizmi i të rriturve, qëndra e
rregullimit të temperaturës është e papjekur, aftësia për djersitje është më e pakët,
masa e trupit është e vogël,po ashtu edhe vëllimi i gjakut, dhe mbështeten tek të
tjerët për të rregulluar temperaturën e mjedisit të tyre apo dhe të sigurojnë marrjen
e lëngjeve të nevojshme.
• Nuk duhen ekspozuar në diell fëmijët deri në moshën 6 muajshe
• Fëmijët absolutisht jo në diell midis orës 11 - 17
• Ekspozimi në diell bëhet duke shëtitur me fëmijën
• Fëmijët ditët e para të ekspozimit në diell duhet mbajtur te veshur me rroba
prej pambuke
• Mbajuni në kokë kapele me anë të gjëra që të mbrojë veshët ,fytyrën apo
hundën
• Fëmija duhet të mbajë syze dielli,të errta
• Kremrat mbrojtës duhet të jenë me faktor mbrojtës të lartë.
• Përsërisni disa herë lyerjen me produkte mbrojtëse të lëkurës sidomos mbas
larjes djersitjes apo fshirjes me peshqir
• Duhet tu jepen lëngje frutash, ujë natyral i pastër,por edhe supë
zarzavatesh pavarësisht nëse ka apo jo bark edhe të vjella
• Duhet tu jepen ushqime të lëngshme, të gatuara në moment dhe jo të
ushqime të mbetura
• Në shtëpi të qëndrojnë në ambiente të freskëta në temperaturë deri 25
gradë celsius e me lagështi normale
Mos i lini asnjëherë fëmijët të futen në ujë pa mbikqyrje
Asnjëherë mos i lini fëmijët vetëm në makinë
Asnjëherë mos i lini fëmijët të flenë në diell.

PËR TË MOSHUARIT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ambjentin ku banoni mbaeni sa më të freskët të jetë e mundur.
Mbani mbyllur dritaret gjatë ditës, freskoini dhomat në mëngjes dhe
darkë.
Evitoni korrentet e mundshme të erës.
Daljet në diell në orët e nxehta, 11 – 17 duhen evituar dhe reduktoni
sforcot fizike në këto orë.
Mbani kapele apo çadër kur dilni në rrugë.
Vishni rroba të gjëra, të lehta, me ngjyra të çelura dhe mundësisht prej
pambuku.
Pini lëngje ose ujë në mënyrë të mjaftueshme ( 1,5 - 2 litra në ditë ) edhe
nëse nuk keni etje.
Mos përdorni pije alkoolike, lëngje me shumë sheqer apo kafeinë.
Kontrolloni sitematikisht temperaturën e trupit
Freskohuni herë pas here me ujë të freskët duke bërë dush ose duke u
lagur me peceta në krahë, qafë, ballë për të ulur temperaturën e trupit.
Konsumoni vakte të lehta me përmbajtje të lartë uji, si zarzavatet dhe
frutat.
Përdoreni kripën në sasi minimale.
Ruajini ushqimet në frigorifer.
Nëse jeni vetëm dhe keni probleme shëndetësore mbani telefonin
pranë.
Qëndroni nën kujdesin e vazhdueshëm të mjekut të familjes ose
specialistit.

USHQYERJA

çfarë duhet të dimë

Vera është një nga sezonet kryesore, e cila na jep shumë fruta dhe perime me
bollëk, me ngjyra e shije të ndryshme,të pasura me vitamina,minerale e lëndë
ushqyese që janë shumë të rëndësishme për trupin tonë,por sidomos gjatë
ditëve të nxehta të verës.
Gjatë muajve të nxehtë,rekomandohet të konsumohen vakte me ushqime të
freskëta dhe shumë të tretshme, sepse ato ndihmojnë trupin të përballojë më
mirë këtë periudhë të stresit të metabolizmit.
Rritje e djersitjes, në fakt, mund të shkaktojë mangësi të vitaminave, mineraleve,
e mikroelementeve që shtojnë përkeqësimin e lodhjes së përgjithëshme. Përveç
kësaj trupit, për ruajtjen e temperaturës ,i duhet të nxisë vazodilatacion,
avullimin dhe rritjen e qarkullimit të gjakut në lëkurë në dëm të traktit
gastrointestinal, duke shkaktuar kështu një tretje të ngadaltë dhe të vështirë.
Gjatë verës organizmi i njeriut përballet me disa ndryshime ndaj të ngrënit të cilat
lidhen me të nxehtit,si oreks i ulur, etje e madhe, gjëndje këputjeje dhe ulje e
aftësisë tretëse.
Lëkura ndihmon organizmin në eliminimin e toksinave . Për të ndihmuar
mbrojtjen natyrale të lëkurës,flokëve, thonjve,apo dhe kundër “stresit nga dielli”
disa ushqime nuk duhet të mungojnë në tavolinë .
Dietat e varfëra me elemente ushqyes apo me pak kalori para se të shkohet në plazh
ndikojnë negativisht në lëkurë ,flokë ,thonj duke i bërë ato më të thata,flokët bien
më shpejt, etj,ndaj Jo dieta drastike.
Edhe gjatë verës dieta duhet të jetë e shëndetëshme, e ekuilibruar dhe e
pasur me vitamina e kripra minerale dhe rutat dhe perimet janë një burim i

vitaminave, acidit folik dhe vitamina të tjera nga grupi B, vitaminën C dhe
karoten.
Vitamina antioksidante A,C,E, parandalojnë plakjen e parakohshme të lëkurës,
lejojnë thithjen e betakarotenit dhe marrin pjesë në ripërtëritjen e epidermës.
Vitamina A,antioksidanti më i rëndësishëm për shëndetin dhe bukurinë e lekurës
Ndodhet në ushqime me origjinë shtazore si qumështi, djathrat.
Vitamina C, merr pjesë në formimin e kolagenit ,siguron elasticitetin dhe ka efkt
antioksidant. Gjëndet në agrume, brokoli,lakra, luleshtrydhe, kiwi, speca , domate
, rradhiqe, spinaq.
Vitamina E,ndihmon shumë në mbrojtjen e dëmeve nga rrezet ultraviolet dhe
shpesh shtohet në kremrat mbrojtës. Gjëndet në vajrat vegjetale,vaj luledielli,
misri,ulliri por edhe në lajthi,arra,bajame,etj .
Betakarotenoidet janë antioksidante por edhe nxisin prodhimin e
melaninës,pigmentit përgjegjës për ngjyrën e lëkurës . Konsumimi i karrotave apo
zarzavateve të pasura me vitamin A ose betakarroten bën që të depozitohen disa
ngjyrues në lëkurë të cilët duke u bashkuar me melaninën e shton ngjyrimin e
lëkurës.
Karotenoidet nëse organizmi ka nevojë i kthen në Vitaminë A. Karotenoidet
ndodhen në ushqimet bimore si kajsi, brokoli, karrota,
sallatëjeshile,pjepër,domate,spinaq,kungull dhe speca të kuq.
Ushqimet që përmbajnë Vitamina PP,qetësojnë skuqjet e shkaktuara nga
djegiet(peshku,veza,etj).
Frutat dhe zarzavatet janë të mirëpritura në verë për freskinë e tyre, për vlerat
kalorike modeste dhe kënaqësinë që i japin organizmit.

Por,duhet të kini parasysh se ushqimet që përmbajnë këto vitamina duhen ngrënë
të pagatura, të freskëta mbasi të gatuara humbasin vlerat e tyre.
Temperaturat e larta gjatë verës shoqërohen edhe me infeksione e
intoksikacione ushqimore si rezultat i higjenës personale të ulët ,nga ngrënia e
zarzavateve të gjalla, i ushqimeve të pagatuara apo të pakonseruara në mënyrë të
drejtë apo edhe nga përdorimi i ushqimeve të skaduara,ushqimeve që nuk
gatuhen në mënyrë korrekte,apo të ringrohura jo korrektësisht,etj.

Konsumoni:
Të paktën pesë porcione të përditshme me fruta e perime të freskëta. Perimet
dhe frutat nuk duhet të mungojnë asnjëherë në tavolinë.Frutat dhe zarzavatet
janë të mirëpritura në verë për freskinë e tyre, për vlerat kalorike modeste dhe
kënaqësinë që i japin organizmit.
Pini në mënyrë të bollshme : ujë,çajra apo lëngje të freskëta frutash,të paktën 2
litra në ditë dhe më shumë.
Uji është elementi ushqyes më i rëndësishëm dhe në mot të nxehtë humbet një
sasi e madhe uji si me djersën dhe me ajrin që nxiret ,ndaj ka nevojë më shumë
për ujin.
Përdorni sheqerna me fibra si,drithrat dhe produktet e tyre.
Kufizoni ose elimino:
Përdorimin e ujit shumë të ftohtë,lëngjeve të gazuara, pijeve alkooloike e kafesë.
Shmangi ngrënien e ushqimeve të nxehta apo pikante
Të shmangen sa të jetë e mundur të gjitha ushqimet të pasura në yndyrna, si
ushqimet e skuqura dhe të përpunuara shumë, mbasi ngadalësojnë procesin e
tretjes. Por yndyrnat nuk mund të hiqen plotësisht, sepse ato sjellin substancat

esenciale për strukturën e membranave qelizore, për transportin dhe absorbimin
e vitaminave të shumta,psh vaji i ullirit.
Shmangni sa të jetë e mundur sheqernat e thjeshta.
Shmangni sa të jetë e mundur ushqimet e përpunuara,të konservuara, të cilat
përmbajnë shumë yndyrna shtazore, dhe preferoni djathin e qumështit me
yndyrë të ulët, pulë, lepur e shumë peshk.
Si mund ti shmangim infeksionet dhe intoksikacionet .Mbani parasysh:
Tregoni kujdes në blerjen e ushqimeve,lexoni datën e skadencës
Lani me ujë të pastër e të rrjedhshëm të gjitha frutat dhe zarzavatet
Lani duart para e pas ngrënies dhe para përgatitjes së ushqimit
Ruani produktet ushqimore në temperaturat e duhura apo në vende të
freskëta
Gatuani ushqimin në mënyrë korrekte e ringrohni ato në temperaturën e
duhur.
DIELLI ËSHTË MIKU YNË DHE JO ARMIKU YNË
Përdoreni me intelligjencë aq sa duhet dhe si duhet që Dielli të mos kthehet në
armikun tonë.
A e dini se dielli na duhet sepse:
Bën sintezën e vitaminës D, sasi të vogla të rrezeve ultraviolet janë
thelbësore për shëndetin e mirë dhe çojnë në prodhimin e vitaminës D në
lëkurë e cila,
rregullon nivelin e kalciumit në gjak dhe është e nevojshme për shëndetin e
kockave dhe të skeletit muskulor.

Ekspozimi i pjesëve të zbuluara reth 15 minuta të paktën 3 herë në javë
është i mjaftueshëm për të prodhuar vitaminë D.
Përmirëson humorin është antidepresiv natyral,nga veprimi i dritës që ne
shohim përmirësohet humori,nga prodhimi të endorfinës dhe serotoninës,
substanca të humorit,që ndërhyjnë në ritmin moral dhe biollogjik të njeriut.
Rrezet ultraviolet shërbejnë edhe si mjekim, Ekspozimi ndaj rrezet
ultraviolet ju këshillohet disa sëmundjeve të lëkurës si, vitiligo,dermatitet
atopike,psoriaza,etj.
Konsultohuni me mjekun për kohën e ekspozimit në diell.

PËR ÇDO PROBLEM QËNDRONI NË KONTAKT ME SHËRBIMIN SHËNDETËSORIN--MJEKUN E FAMILJES, SHËRBIMIN E URGJENCËS.
TREGONI KUJDES PËR PERSONAT E VETMUAR APO ATA QË KANË MË SHUMË
NEVOJË!

PUNUAN TEKSTIN

Jeta LAKRORI
Daniela NIKA
Departamenti i Promocionit të Shëndetit
Përgatiti për botim Genc MUSA

