« Kur nënat dhe baballarët tanë vendosën të na krijojnë, u siguruan që do
lindnim të shëndetshëm...»

Ës h t ë i r ën d ës i s h ëm p a r a n d a l i m i i T a l a s e m i s ë!
Kërkoja mjekut analizën e gjakut për Talaseminë dhe Emoglobinopatinë
Një çift që mbart mikrocitemi rrezikon në çdo shtatëzani të ketë një fëmijë me anemi mesdhetare (ose talasemi) me
një mundësi prej 25%. Këta fëmijë të infektuar nga anemia mesdhetare janë të sëmurë rëndë dhe kanë nevojë
shpeshherë për transfuzion të gjakut dhe kurë intensivë që në muajt e parë të jetës.

Ç’është Mikrocitemia
Mikrocitemia është një anomali e trashëguar e rruazave të kuqe. Është rasti i një mbartësi të anemisë mesdhetare.
Personat me mikrocitemi janë në dukje normalë, që mund të kenë anemi të lehtë pa pasoja të mëdha për shëndetin e
tyre.

Është e rëndësishme të njohësh në kohë situatën mikrocitemike
a. Për të parandaluar tek fëmijët aneminë mesdhetare;
b. Për të përmirësuar kushtet shëndetësore.

Mikrocitemia është e përhapur në të gjithë botën
Një person në njëzet të popullsisë botërore mbart një nga format e ndryshme të anemisë mesdhetare.

Një mikrocitemik mund të eliminojë lindjen e fëmijëve të sëmurë me Talasemi

Për informacione:
Qendra e Studimeve e Mikrocitemike në Romë (Itali), Via Galla Placidia 28/30, +39 06 4394642/3
www.blod.info

Regione
Lazio

1. Duke zgjedhur një partner jo mikrocitemik:
Në rast se një mikrocitemik ka fëmijë me një partner jo mikrocitemik, ky (fëmija) do jetë normal ose
mbartës, por gjithësesi i shëndetshëm;
2. Po të zgjedhë një partner mikrocitemik:
a. Zgjedh të mos ketë fëmijë.
b. Duhet bërë diagnoztikimi paralindjes në fillim të çdo shtatëzanie që të verifikohet prania e
sëmundjes tek fëmija. Në rast se verifikohet sëmundja, mundet vetëm të parandalohet shtatëzania.

