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Pyetjet më të shpeshta 

 

1. Çfarë e bën fëmijën tim të jetë në 
rrezik prej dehidratimit? 

 

Ekspozimi i zgjatur në temperatura të larta, 
lagështia e tepërt, konsumimi i pamjaf-
tueshëm i ujit.  
Gjithashtu, për shkak të anatomisë së trupit të 
fëmijëve, ato janë më të prirur për të shfaqur 
simptomat e dehidratimit. 
 

2. Cilat janë simptomat e dehidratimit 
për të cilat duhet të tregojmë kujdes? 

 

Simptomat e dehidratimit përfshijnë lodhjen, 
etjen, buzën dhe gjuhën e thatë, dobësi e 
përgjithshme, ndjesinë e të nxehtit. Etja fillon 
në momentin që fëmija ka humbur 2% të 
peshës së trupit nëpërmjet djersitjes. Nëse fëmi-
ja pi ujë në momentin që ka etje, ai është dehid-
ratuar tashmë.   
 

Një rregull i thjesht për tu mbajtur mend: Në një 
fëmijë të shëndetshëm, nëse urina e është e ërrët 
në ngjyrë dhe jo e hapur, fëmija mund të jetë 
duke u dehidratuar.  
 

Dehidratimi i patrajtuar mund të çojë në tre tipe 
sëmundjesh nga të nxehtit: 
 

 Ngërçe nga të nxehtit: Ngërçe të dhimbshme 
të muskujve abdominale, të krahut ose të 
këmbëve. 
 Lodhje nga të nxehtit:  
Marramendje, nauze, të vjella, dhimbje koke, 
dobësi, dhimbje muskujsh. 
 Goditje nga të nxehtit:  
Temperaturë mbi 40oC dhe simptoma të rënda si 
nauze dhe të vjella, kriza epileptike, disorientim 
dhe delirium, mungesë djersitje, frymëmarrje të 
cekëta, humbje ndjenjash deri në koma. 

 

3. Çfarë mund të bëj për të parandaluar 
dehidratimin tek fëmija im? 

 

Sigurohuni që të pijnë shpesh ujë të freskët. Nëse 
fëmija del për të luajtur, sigurohuni që është i 
mirëhidratuar. Gjatë lojës sigurohuni që fëmija juaj 
të bëjë pushime të shpeshta dhe të pijë lëngje, edhe 
nëse nuk ka etje.  
Fëmijët nuk duhet të jenë pasivë në muajt para 
verës. Ato duhet të përmirësojnë fizikun e tyre 
duke vrapuar, duke i dhënë biçikletës,në mënyrë që 
ta përballojnë të nxehtin.  
 

 

 

 

 

 

4. Nëse fëmija im shfaq shenjat e 
mësipërme, çfarë mund të bëj për ta 
trajtuar? 

 

 
> Gjëja e parë që duhet të bëni është që ta ven-
dosni fëmijën në një vend të freskët dhe larg 
diëllit. Jepini fëmijës lëngje të freskëta. Mund 
t’i vendosni copa të lagura në lëkurën e 
nxehtë.  
 

> Në rastet e ngërçeve nga të nxehtit, tërheqje 
të lehta në muskulin e prekur mund të lirojnë 
dhimbjen.  
 

> Fëmijët me lodhjen nga të nxehtit duhen tra-
jtuar në të njëjtën mënyrë. Monitoroni fëmijën 
me kujdes. Nëse gjendja e fëmijës nuk 
përmirësohet, ose nuk pin lëngje, shkoni tek 
mjeku.  
 

> Ndërkohë goditjet nga të nxehtit është 
emergjencë që kërkon vëmendje mjekësore 
të menjëhershme.  


