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Tre infeksionet më të përhapura

Për të parandaluar toksoplazmozën

Në këtë skedë përshkruhet një listë e shkurtër e infeksioneve kryesore që mund të hasen në shtatzëni. Jepen edhe 
disa këshilla për parandalimin e toksoplazmozës.

Toksoplazmoza, e shkaktuar nga një 
protozoar, (Toxoplasma gondii) mund të 
merret nga ngrënia e mishit të gjallë të 
infektuar, ose nga ushqimi apo uji i infektuar 
nga feçet e kafshëve të infektuara.

Frutat dhe perimet duhet të lahen shumë 
mirë, duke përdorur një furçë për të larguar 
mbetjet e tokës dhe dyllit nga lëkura e tyre.

Ushqimi duhet të zbulohet vetëm kur të 
hahet. Kujtohuni që ushqime të ndryshme (të 
gatuara ose të gjalla) nuk duhet të bien kurrë 
në kontakt me njëra-tjetrin.

Listerioza, e shkaktuar nga një bakter, 
(Listeria monocytogenes) mund të merret 
nga konsumimi i ushqimeve si qumësht i pa 
pasterizuar, djathëra të butë, mish i gatshëm 
për t’u ngrënë (i konservuar).

Për siguri, pas larjes me ujë të rrjedhshëm, 
lërini frutat dhe perimet në ujë për 30 
minuta me bikarbonat ose me një solucion 
dezinfektues me bazë klori; shpëlajini përpara 
se t’i konsumoni ose gatuani.

Është mirë t’i ruani gjithmonë ushqimet
në frigorifer pas hapjes dhe t’i konsumoni 
brenda 24 orëve. Në frigorifer duhet t’i mbani 
të ndara ushqimet e gatuara nga ato të gjalla.

Salmoneloza, e shkaktuar nga një klasë
bakteresh, (Salmonella-t) mund të merret nga 
konsumimi i ushqimeve të infekt.

Gatuajeni tërë mishin plotësisht (duhet të arrijë 
temperaturën e brendshme 72° C) derisa të 
mos jetë më i kuq nga brenda. Mos e provoni 
përpara se të jetë plotësisht i gatuar.

Vishni dorashka kur punoni në kopsht ose ose 
bëni çfarëdolloj aktiviteti që kërkon
të prekni tokën apo shtrojën e maceve.
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