Ndotja e ajrit dhe shëndeti

Fletëfakt për rreziqet
shëndetësore ndaj
grave shtatzëna
Faktet kryesore
Kur një grua shtatzënë thithë ajër të ndotur, grimcat
e dëmshme mund të arrijnë në placentë dhe të
dëmtojnë fetusin, i cili është veçanërisht i ndijshëm
ndaj ndotësve të mjedisit.
Studimet tregojnë se ekspozimi kronik ndaj niveleve
të larta të PM2.5 (grimcat me madhësi mesatare
prej më pak se 2.5 mikronë, afërsisht një e tridhjeta
e gjerësisë mesatare të fijes së flokut të njeriut)
shoqërohet me përqindje më të lartë të humbjes së
hershme të fetusit, vdekshmëri të foshnjave, lindjeve
të parakohshme, kufizim të rritjes intrauterine, peshë
të ulët të lindjes1, anomali kongjenitale dhe madje
edhe probleme respiratore në fëmijëri2.
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Përveç rritjes së rrezikut të abortit në shtatëzani,
lindjes së parakohshme dhe peshës së ulët në lindje,
ekspozimi ndaj ndotjes së ajrit për një grua shtatzënë
dhe foshnjën e saj mund të shkaktojë pasoja
afatgjata.
Studimet tregojnë se ekspozimi ndaj niveleve të larta
të ndotjes së ajrit mund të ndikojë negativisht në
zhvillimin e trurit të fëmijëve, zhvillimin kognitiv dhe
nivelet e koeficientit te intelegjences IQ3ʻ4.
Çfarë mund të bëni për të mbrojtur shëndetin tuaj
dhe të foshnjës suaj?
• Kushtojini vëmendje cilësisë së ajrit përreth jush
—kontrolloni Indeksin e Cilësisë së Ajrit (ICA) në
zonën tuaj në: airqualitykosova.rks—gov.net dhe
ihmk—rks.net/ajri, ose shkarkoni Aplikacionin e
cilësisë e ajrit Air Quality in Kosovo në telefonat të
e mençur duke skanuar më poshtë kodin e shpejtë.
• Qëndroni larg tymit dhe shmangni qëndrimin
jashtë kur cilësia e ajrit është e dobët, shumë e
dobët ose jashtëzakonisht e dobët. Nëse duhet të
dilni jashtë kur ICA është e dobët, rekomandohet
që të përdoren maska të përshtatshme.
• Përmirësoni dhe ruani shëndetin e mirë dhe
forconi sistemin tuaj imunitar. Mbani dietë të
shëndetshme duke konsumuar shumë fruta
dhe perime.
• Bisedoni me mjekun tuaj nëse jeni të brengosur
ose keni simptoma të vazhdueshme ose të
përsëritura gjatë ditëve kur cilësia e ajrit është
e dobët.
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Për rekomandimet që lidhen me shëndetin vizitoni
ajri.niph—rks.org

Shkarkoni aplikacionin falas në telefonat
e mençur në mënyrë që të informoheni në
kohë reale lidhur me ndotjen e ajrit.
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