
Mekja e 
rreptë 

 

Kini parasysh: 
 

Episodet e mekjes janë shumë të frik-
shme kur shikohen, por nuk kanë pasoja 
për fëmijën. 
 

Duhet të dalloni ndryshimin midis mekjes 
dhe mbytjes së fëmijës të shkaktuar nga 
një objekt! 
 

 Gjatë mekjes, fëmija qan deri në një 
minutë rresht dhe gjatë të qarës së 
fortë ai mban frymën deri në një pikë 
që humbet vetëdijen. 

 

 

 

 Gjatë mbytjes, fëmija nuk mund të 
qajë, nuk merr dot frymë dhe tregon 
me shenja tek fyti për të evidentuar 
problemin në momentin që është ende 
i vetëdijshëm. (Ilustruar në figurën e 
mëposhtme)  

 

Këshilla për menaxhimin e saj 

 

Përmbledhje 

 

 

 

  Mekja e rreptë nuk sjell pasoja afatgjata për 
fëmijën.  

 

 

 Për të shmangur  episode të mekjes, duhet që 
këto fëmijë të shmangin shkaktarët e 
mundshëm emocionalë dhe fizikë. 

 

 

 Një nga metodat për ta nxjerrë fëmijën nga 
episodi i mekjes është fryrja me frymë (sikurse 
fryhet tullumbaca) në fytyrën e fëmijës. 

 

 

 Fëmijët që bëjnë episode të mekjes duhet të 
kontrollohen për anemi, pasi është parë një 
lidhje e fortë midis anemisë dhe mekjes së 
rreptë. 

 

 

 Kujdes! Në çdo rast kur fëmija paraqitet pa 
ndjenja ose ka shenjat e bllokimit të 
frymëmarrjes sigurohuni që të lironi rrugët e 
frymëmarrjes, nëse nuk dihet shkaku!   
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Çfarë është mekja e rreptë? 

 

 

Mekja e rreptë është një çrregullim beninje 
(pa pasoja), jo epileptik, ku fëmija mban 
frymën.  
Zakonisht lëkura e fytyrës së fëmijës gjatë 
mekjes mund të marrë ngjyrë blu të errët ose 
mund të zbardhet.  
Gjatë mekjes fëmija mund të qajë deri në një 
minutë dhe më pas humbet ndjenjat. Por mos 
u shqetësoni sepse menjëherë fëmija rifillon 
frymëmarrjen normalisht.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mekja e rreptë ndodh pas një provokimi  
emocional ose fizik, kur trembet,  
kur zemërohet, kur dëmtohet, etj. 
Kryesisht ndodh në fëmijët 6-18 muajsh dhe 
mund të zgjasë deri në moshën 4 vjeçare. Në 
raste të rralla mund të zgjasë dhe më shumë. 
Fëmija këtë gjë NUK e bën për të tërhequr 

vëmëndjen, por kjo ndodh në mënyrë të pavull-
netshme pas një stimuli të 
caktuar.  
 

 

 

 

 

Si duhet menaxhuar? 

 

 

 

Gjatë mekjes fëmijët humbasin ndjenjat dhe si 
rrjedhojë mund të bien në tokë dhe të dëmtohen. 
Një nga metodat që përdoret për nxjerrjen e 
fëmijës nga gjendja e mekjes është fryrja me 
forcë (sikur fryni tullumbace) në fytyrën e  
fëmijës.  
Kjo metodë mund ta shkurtojë kohën e mekjes, 
por nuk funksionon tek të gjithë fëmijët. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Sipas një studimi 1 është arritur në përfundimin 
se 69% e fëmijëve që kalonin episodin e mekjes 
së rreptë ishin anemikë, të shkaktuar nga 
mungesa e hekurit.  

Trajtimi me hekur i këtyre fëmijëve uli me 88% 
rishfaqjen e episodit të mekjes. 
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KUJDES!!! 

 

Në çdo rast kur fëmija paraqitet pa ndjenja 
ose ka shenjat e bllokimit të frymëmarrjes, 
sigurohuni të lironi rrugët e frymëmarrjes 
nëse nuk dihet shkaku! Një nga shkaqet më 
të shpeshta të mbytjes tek fëmijët është nga 
trupat e huaj, si lodrat ose copë ushqimi që 
bllokojnë rrugët e frymëmarrjes. 
 

 

 

 

Diagnoza e mekjes së rreptë vendoset me 
klinikë nga mjeku përkatës. Nuk duhet 
ngatërruar mekja e rreptë me epilepsinë. 
Edhe pse ngjasojnë, mënyra e menaxhimit 
dhe trajtimit është e ndryshme. 


