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SUMMARY

VLERËSIMI  MIKROBIK I SALLAVE OPERATORE GJATË VITEVE
2008-2010

THE MICROBIAL EVALUATION OF THE SURGICAL ENVIRON-

MENTS IN THE PERIOD 2008-2010

Our study’s aim was the identification and the isolation of  pathogenic bacteria present in

the surgical halls environment. The study was conducted during a five year period from

the year 2008 up to 2010 in some surgical halls of  “Mother Teresa” Hospital of  University

Center and namely: in Clinic no.1, in Clinic no.2, in Ophthalmology  Department, in Oncology

Department, in ORL emergency unit, in Urology Department, In Neurosurgical Department,

in Gynecology and Obstetrics Hospital, in some regions of  the country,  Fieri, Saranda,

Durrës, Kuksi, Vlora, Gjirokastër, Krujë, Lezhë, Berat, Peshkopi, Pukë, Përmet, Elbasan,

Pogradec,  etc. 2430 samples were tested, in which 110 microbial cultures were separated

according to the respective examinations:

a. 17 microbial cultures were isolated in the air of  the surgical halls, namely Aspergillus’s

in 29,41%, Staphylococcus aureus in 17,67 %, Pseudomonas and mushrooms of the species

Fusarium 5,88%, mushrooms Penicilium 29,41% and mushrooms Scapularopsis 17,76%.

b. On the surfaces and the furniture of  the halls 67 microbial cultures were isolated, namely,

E.coli 46, 26%, Pseudomonas auriginoza 34,32%, Staphylococcus aureus and Streptococcus

B-hemolytic 1,49%, mushrooms Penicilium and Scapularopsis 5,97%, Fusarium Aspergillum

and Proteus 1,49%

c. 26 microbial cultures were isolated in the circulatory network of  the intubation’s and

aspiration pipeline, E. coli prevailing with 50 %, followed by Proteus 11,53% and

Pseudomonas aeuriginoza 38,46%.

The identification of the above microbes was done relying on respective methods and

indicators, using the cultivating environments of  agar-blood, wurts, saboro, tripticase-soya-

agar, endo-agar, dezoxycolat citrate agar, simple bouillon etc. In order to prevent secondary

infections the disinfection of  the surgical hall must be carried out, germicide lamps must

be used and also the use of disinfectants in the due percentage and with an exposure time

not more than 10-15 minutes.

Dr. Zahide SULEJMANI*,  Dr. Shk. Gjergji KOJA *, Dr. Eugena ERINDI*,

*Instituti  i Shëndetit Publik,

Departamenti i Kontrollit të Sëmundjeve Infektive
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HYRJE

Në vitin 1987 u krijua Federata e shoqatave që

merren me kontrollin dhe parandalimin e

sëmundjeve, të cilat përfaqësojnë 35 shtete të

ndryshme nga të katër anët e botës. Synimi

kryesor i kësaj Federate është së pari mbartja e

rezultateve të hulumtimeve shkencore në

praktikat e përditshme të kontrollit të infeksio-

neve me të cilat ballafaqohen punonjësit

shëndetësor dhe së dyti përmbush obligimin për

edukimin dhe orientimin shkencor në lëmin e

parandalimit dhe kontrollit të infeksioneve që

mund të shfaqën në lëmin e përkujdesjes

mjekësore ( 1, 2 ).

Burim infeksioni në sallat operatore janë :

• Teknikat kirurgjike.

• Ndotja e plagëve gjatë operacionit.

• Zgjatja e operacioneve.

• Ndotja e plagëve nga stafi kirurgjik.

• Gjendja e pacientit.

Sipas sondazheve mikrobiologjike të bëra në

vitet 1979-1983, në vendin tonë mbizotërues

janë mikrobet gram-pozitive si (staphylococcus

–aureus). Pas viteve 1987,  sondazhet e bëra në

disa pavione të kirurgjisë së spitaleve kirurgjike,

në Tiranë dhe në disa rrethe të vendit, tregojnë

se mbizotëronte një florë mikrobike gram posi-

tive për ajrin  dhe florë gram negative për

sipërfaqët, orenditë dhe  instrumentat mjekësore

(2, 3, 4, 5, 6, 7).

QËLLIMI I STUDIMIT

Qëllimi i kontrollit të infeksionit është ulja e

rrezikut për shfaqjen e infeksioneve nozokomiale

tek të sëmurët dhe punonjësit shëndetësorë, që

vijnë si rrjedhojë e përkujdesjes shëndetësore.

Ndërsa qëllimi i  ekzaminimeve tona është që

të njihet ngarkesa e përgjithshme mikrobike në

ajrin e sallave operatore si një tregues jo i

drejtpërdrejtë i proceseve të dezinfektimit e

sterilizimit, të kryera me metodat dhe mënyrat

sipas njohurive dhe përvojës së vetë personelit

mjekësor, në kushtet standarte të punës së

përditshme që kryhen në këto salla operatore

Identifikimi dhe tipizimi i mikroorganizmave

përgjegjëse bëhet me pikësynim që të sigurohet

përveç mjekimit të pacientit  edhe mbrojtja e

personelit përgjegjës të sallave operatore.

OBJEKTIVAT
· Përmirësimi i njohurive të stafit mjekësor dhe

punonjësve të tjerë rreth infeksioneve spitalore.

· Monitorimi i tendencave  të shfaqjes së

infeksioneve spitalore,  përhapjes së tyre dhe

mbrojtjes ndaj riskut të lartë të këtyre

infeksioneve nosokomiale.

· Monitorimi i ekzaminimeve mikrobiologjike

duke përfshirë: sallat operatore, reanimacionet

dhe dhomat e zgjimit.

MATERIALI  DHE  METODA
Studimi është kryer për një periudhë 2-vjeçare

( 2008-2010 ) në disa salla operatore të qendrës

spitalore “Nënë Tereza” në Klinikën I, Okulis-

tikë, Urgjencë, Urologji, Neurokirurgji, Onkolo-

gji, O.R.L, Maternitet, dhe në disa rrethe të

vendit si në : Durrës, Shkodër, Krujë, Lezhë,

Lushnjë, Berat,  Peshkopi ,Gjirokastër; Përmet,

Vlorë, Bulqizë, Burrel, Pukë, Librazhd, etj.

Në këtë studim janë analizuar 2567 mostra nga

ku u izoluan 110 shtame mikrobike të cilat

rezultuan si më poshtë vijon:
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METODOLOGJIA, IDENTIFIKIMI  DHE IZOLIMI I MIKROBEVE
PATOGJENE.

Sipas mjedisit të mikrobit dhe llojit të tij janë përdorur metoda specifike të cilat janë paraqitur më

poshtë:

1. Ekzaminimet e Ajrit janë kryer me metodën e sedimentimit me anën e aparatit  R.C.S (Reuter-

Centrifugal-Sampler) i cili tregon shkallën e ndotjes së ambjenteve me anën e sasisë së partikulave

që bien mbi pjatat Rodak në terrenin Agar-gjak, Wurts, Saboro.

Bëhet inkubimi në 37°C për 24 orë dhe identifikimi i mikrobeve të rritura në këto pjata, ku masat

e lejuara janë 100-500 mik/m3 ajër sipas standarteve të miratuara nga Ministria e Shëndetësisë. Në

pasqyrën.1 kemi përcaktuar llojin e shtamit sipas klinikave kirurgjike:

Grafiku I. Paraqitja e përgjithshme e eksaminimeve të analizuara.
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Klinikat kirurgjike Lloji i shtamit Vendi i gjetjes

Klinika I , Tiranë Aspergylus në qendër të sallës së operacionit

Klinika II, Tiranë
Klinika II, Tiranë
Okulistika, Tiranë Aspergylys mbi shtratin operator
Senatorium, Tiranë
Pediatria, Tiranë
Urgjenca, QSUT
Tiranë

Aspergylus Fumigatus
mbi aparatin e narkozës

Onkologjiku, Tiranë
Staphylococcus aureus
Aspergylus fumigatus

në qendër të sallës së operacionit

Kardiokirurgjia,
Tiranë

Diegie plastika ,
Tiranë

Staphylococcus aureus
Pseudomonas

mbi shtratin operator

O.R.L, Tiranë Staphylococcus aureus në qendër të sallës së operacionit

Materniteti I Tiranë
Matrniteti II Tiranë

Elbasan
Penicilium +
Fusarium

mbi aparatin e narkozës

Shkodër

Peshkopi
Aspergylus fumigatus
Scapularopsis

pranë llampës operatore

Lezhë Staphylococcus aureus mbi shtratin operator

1. Ekzaminimet e sipërfaqeve janë bërë me metodën standarte të pjatave Rodak në terrenet

T.S.A.(Triptikaze-Soje-Agar) dhe Saboro, inkubimi në 37oC për 24 orë, ku vlerat e lejuara janë 500-

1000 mik/100cm2 sipërfaqe sipas standarteve të përcaktuara nga Ministria e Shëndetësisë. Në

pasqyrën 2  kemi përcaktuar tipin e mikrobeve të dhënë në përqindje.

Pasqyra 2. Përqindjet (%) e mikrobeve të izoluara në sipërfaqe dhe orendi.

Nr Shtamet e izoluara Nr i shtameve %

1 Pseudomonas 23 34.32

2 Staphylococcus aureus 1 1.49

3 Streptococcus B- hemolitik 1 1.49

4 E.Coli 31 46.26

5 Këpurdha Scapularopsis 4 5.97

6 Këpurdha Penicilium 4 5.97

7 Këpurdha Fusarium 1 1.49

8 Aspergylus 1 1.49

9 Proteus 1 1.49

Totali 67 99.97

Pasqyra 1. Tipi i shtamit sipas klinikave përkatëse.
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. Ekzaminimet e tubave të intubimit,  aspirimit,  oksigjenit, të materialeve sterile dhe i plagëve

operatore janë marrë në bujon të thjeshtë. Pastaj është kryer inkubimi në 37°C për 24 orë dhe

kalimi në terrenet Agar-gjak, saburo agar, dezoksikolat citrat agar, Endo agar dhe më pas bëhet

identifikimi i shtamit.

Pasqyra 3.  Ngarkesa mikrobike në qarkun e  tubave  të intubimit dhe të aspirimit

Klinika I, Tiranë
Tubi i intubimit

Tubi i aspirimit (2)
Tubi i aspirimit (2)

E.Coli
Proteus
Proteus

Klinika II, Tiranë
Tubi i aspirimit

Pseudomonas

Klinika III, Tiranë
Tubi i intubimit

E.Coli

Okulistika, Tiranë
Tubi i intubimit (1)

Tubi i aspirimit
Tubi i intubimit (2)

Pseudomonas
E.Coli
Pseudomonas

Senatorium, Tiranë
Tubi në shishen e aspirimit
Tubi në shishen e aspirimit

E.Coli
E.Coli

Pediatri, Tiranë
Tubi i intubimit

E.Coli

Onkologjiku, Tiranë
Tubi i intubimit
Tubi i aspirimit
Tubi në shishen e aspirimit

Pseudomonas
E.Coli
Pseudomonas

Neurokirurgjia, Tiranë
Tubi i intubimit (1)
Tubi i intubimit (2)

Tubi i aspirimit

E.Coli
E.Coli
Pseudomonas

Diegie plastika, Tiranë
Tubi i intubimit (1)
Tubi i intubimit (2)

Tubi i aspirimit

Pseudomonas
Proteus
Pseudomonas

O.R.L. Tiranë Tubi i aspirimit E.Coli

Korçë
Tubi i aspirimit

Tubi i intubimit (1)
Tubi i intubimit (2)

Pseudomonas
E.Coli
E.Coli

Gjirokastër
Tubi i aspirimit (1)
Tubi i aspirimit (2)

Pseudomonas
E.Coli

Elbasan
Tubi i intubimit

Pseudomonas
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Pasqyra 4. Metodika e përdorur sipas secilit shtam.

Treguesit Metodat e identifikimit

Staphylococcus aureus Mikroskopia

Prova e plazmokoagulazes

Prova e katalazës

Fermentimi i manitit

Provën Slidex Staph –Kit bioMereux

Sistemi biokimik API-STAPH

Pseudomonas auriginoza Mikroskopia

Prova e oksidazës

Prova e katalazës

Sistemi biokimik OXI_FERM

Klebsjella Mikroskopia

Prova e IMViC

Prova e indolit

Prova e metilit të kuq

Voges proskauer

Simon’s citrat

E.Coli Mikroskopia

Prova e indolit

Prova e metilit të kuq

Voges proskauer

Simon’s citrat

a.  Për identifikimin e Staphylococcus aureus

dhe Streptokokut B-hemolitik jemi mbështetur

në karakteristikat e kolonive në terrenin agar-

gjak,  prodhimin e pigmentit , betahemolizën,

praninë e kokëve gram-pozitive të vendosura si

vile rrushi në preparatet mikroskopike të

ngjyrosura sipas metodës së Gramit, rovat e

plazmokoagulazës e katalazës, prodhimin e

deoksiribonukleazës, fermentimin e manitit,

provën e shpejtë me Slidex Staph-Kit të firmës

bioMereux dhe Sistem Biokomik API-STAPH

për një identifikim shumë të saktë (1, 3, 8, 9).

b.  Për identifikimin  paraprak dhe përfundimtar

të Pseudomonas auriginoza jemi bazuar në

karakteristikat e kolonive në terrenin Endo,

shfaqjen e pigmentit pyocianinene terrenin Agar-

gjak e Mueller-Hinton, brezin hemolitik rreth

kolonive në terrenin Agar-gjak, aromën e

aminocetofenit, provat e oksidazës dhe të katalazës,

mosndryshimin e ngjyrës së terrenit Kligler dhe për

shtamet apyocianogene në Sistemin Biokimik

OXI_FERM (2, 4, 10, 11, 12, 13)

c.  Për identifikimin e E.Colit jemi bazuar në

karakteristikat e kolonive ku në terrenin eozin

metilen blu dhe në Endo japin shkëlqim metalik

të veçantë. Në Agar të thjeshtë kolonitë janë të

bardha të njoma dhe të valëzuara. Në terrenin

Agar-gjak disa shtame të E.Colit  prodhojnë

hemolizë, provat e indolit dhe të metilit të kuq

janë pozitive, ndërsa ato të Voges Proskauerit

dhe Simmon’s citratit janë negative, prova e

ureazës është negative dhe xhelatina nuk
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lëngëzohet (4, 8, 10, 12).

d. Për identifikimin përfundimtar të grupit të

Klebsielave jemi mbështetur tek karakteristikat

e kolonive të mëdha të njoma dhe mukoide.

Këto koloni kur preken me anse ngjiten lart në

anse si mukus, provat e indolit dhe metilit të kuq

janë negative, ndërsa Voges Proskauerer dhe

citrati pozitiv. Zakonisht fermentojnë laktozën,

sakarozën, sorbitin dhe rafinozën. Nga inoziti,

glicerina dhe celobioza prodhojnë gaz, reaksioni

i ureazës është pozitiv i vonuar, fenilalanina

deaminazë dhe H
2
S janë negative (4, 12, 14 ).

e.  Për identifikimin e Aspergilusit jemi

mbështetur në karakteristikat e kolonive në

terrenin saburo që duken shumë të mëdha në

ngjyrë qumështi dhe në mikroskopinë direkte (6,

7, 8 )

f. Rritja shtrirëse në tërë pjatën e agar-gjakut

tregon për një Proteus vulgaris, i cili ka një

laktozë negative. Reaksionet në Hajne si dhe

prova e ureazës në Kristenzen ure-agar, ku ato

japin një reaksion pozitiv për 2-4 orë, na

ndihmojnë për identifikimin e Proteuseve.

Ndërsa Voges Proskauer dhe Simmon’s citrate

janë negative dhe metili i kuq pozitiv (2, 4 ,8 ).

REZULTATE DHE DISKUTIME

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Nga studimi ynë shihet një ngarkesë e madhe

mikrobike në të gjitha sallat operatore. Gjatë

kësaj periudhe 5- vjeçare u arrit të izolohen rreth

110 shtame mikrobike nga ku,  67 shtame

mikrobike i përkasin sipërfaqeve dhe orendive,

17 ekzaminimeve të ajrit dhe  26 ekzaminimeve

të qarkut të tubave të intubimit dhe të aspirimit

të sallave operatore.

a. Nga 17 shtame mikrobike të përfituara nga

ajri mbizotëron Aspergylus në 29.41 %, Staphy-

lococcus aureus në 17.67 % , Pseudomonas dhe

Fusarium në 5.88 %  ,  Penicilium në 29.41 %

dhe Këpurdha e tipit Scapularopsis në 17.76 %

. (1, 3, 6, 7).

b. Nga 26 shtame mikrobike të marra nga

ekzaminimet e qarkut të tubave të intubimit dhe

të aspirimit  në 50.0 % mbizotëron E.Coli,  në

11.53 %  Proteus dhe  në 38.46 % Pseu-

domonas auriginoza.

Gjatë testime u konstatuan 67 shtame mikrobike në sipërfaqe e orendi  ku E.Coli mbizotëronte

me 46.26 %, Pseudomonas auriginoza me 34.32%, Staphylococcus aureus  dhe Streptococcu B-

hemolitik 1.49 %, Këpurdha të tipit Penicilium dhe Scapularopsis 5.97 %, Fusarium, Aspergylus

dhe Proteus me 1.49 %  (1, 3, 6, 7).
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Kjo strukturë etiologjike e qarkullimit të mikrobeve patogjene në të gjitha sallat operatore është e

ndryshme me atë që kanë thënë shumë autorë të vendeve të Evropës,  Afrikës dhe Sh.B.A.

Shpeshtësia e  izolimit të mikrobeve gram-negative (E.Coli, Pseudomonas, Proteus, Klebsiella, etj)

është më e lartë në vendin tonë duke e krahasuar me vendet e Evropës, Afrikës dhe të Sh.B.A. si

dhe e përafërt me atë që kanë dhënë mikrobiologët italian (2, 10, 13 ).

Përsa i përket ajrit të sallave operatore në vendet

e Europës dhe të Afrikës mbizotëronte një florë

mikrobike gram-pozitive me një përqindje të

madhe të mbizotëruar nga Staphylococcus

aureus, ndërsa në vendin tonë sipas studimit,

vendin më të madh e zë Aspergylus me 29.41

% dhe më pas Këpurdhat Penicilium e

Scapularopsis me 29.41 % dhe 11.76 %, etj.

PARANDALIMI I INFEKSIONEVE
SPITALORE

Parandalimi  infeksioneve spitalore kërkon një

program të integruar dhe të monitoruar që të

përfshijë përbërësit kyç si më poshtë:

· Kufizimi i transmetimit të organizmave nga një

pacient në tjetrin (kujdesi direkt për pacientët)

nëpërmjet larjes së duarve, përdorimit të

dorezave,  praktikave të  dezinfektimit e

sterilizimit,

· Kontrolli i riskut për ndotjen e ambientit

intraspitalor,

· Mbrojtja e pacientëve duke përdorur anti-

mikrobiale profilaktik, deri në imunizime etj,

· Kontrolli i infeksioneve duke identifikuar dhe

kontrolluar epidemitë e mundshme.

· Parandalimi i infektimit të pjesëtarëve të grupit,

· Përmirësimi i praktikave të kujdesit për

pacientin nga stafi dhe vazhdueshmëria e

edukimit të tij.
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SUMMARY

VLERËSIMI DHE PËRHAPJA E NDOTJES BAKTERORE NË
ÇERDHET PUBLIKE NË QYTETIN E TIRANËS.

Oltiana M. PETRI , Anjeza ÇOKU , Artan SIMAKU ,  Tomi PETRI ,
Silvana MARDHAJA ,Andi KORAQI .

1Instituti i Shëndetit Publik, Tiranë,

2 Klinika Ortodokse ,Tiranë,

3Laboratori i Mikrobiologjise ,QSUT

CONTAMINATION PATTERN AND BACTERIAL

DIVERSITY IN PUBLIC CHILD CARE FACILITIES IN

TIRANA DISTRICT.

Child-care facilities appear to provide daily opportunities for exposure and transmis-

sion of  bacteria and viruses.

However, little is known about the diversity of microbial contamination in daycare

facilities or its public health implications.

The purpose of the study was to assess the bacterial contamination pattern of food

stuff  and the environment in day care facilities.

Material and method: Numerous food stuff samples were collected as well as surface

contamination on toys, furniture, and hands in thirteen public day care centers in Tirana

district over a two year period 2007-2009.

Results and Discussions: A total of 495 samples were collected. AMC (aerobic mes-

ophilic colony) were identified in 57 (22.8%) food samples and total coliforms were

identified in 58 (23.2%) food items. Viable bacteria were identified on toys, kitchen and

furniture surfaces sampled in the study. E. coli were the most commonly cultured bac-

teria, in 62 (59%), 95% CI (1.8 - 4.9) samples.

Conclusions: The child-care facility provides a habitat for bacterial contamination. Our

results provided insight into the pattern of contamination, the extent of microbial di-

versity in daycare centers and suggested ways in which sanitation might be improved.
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Hyrje
“Asnjë gjë nuk është më e rëndësishme se

shëndeti dhe mirëqenia e fëmijeve të vendit tone,

prandaj ne duhet të bëjmë çdo gjë që këtyre t’u

serviret një ushqim i sigurt dhe me cilësi të lartë”.

Çerdhet e fëmijëve ofrojnë mundësi të

përditshme për ekspozimin dhe transmetimin e

baktereve dhe viruseve. Bakteriet janë një nga

problemetikat më domethënëse të sigurisë

ushqimore, sepse ato nuk kapen lehtë , janë të

pranishme kudo dhe përhapet lehtësish prej

njeriut ,insekteve apo kafshëve tek njeriu si dhe

nga ushqimet e  pagatuara. Ato mund të rriten

lehtësisht në temperaturën e ambientit,mund t’i

mbijetojnë frigoriferimit apo gatimi dhe mund

të shkaktojnë sëmundje edhe në sasi të vogël

(1,2,3,4).

Ushqimet e ndotura përbëjnë një kërcënim të

veçantë për foshnjat.

Ndërrimi i pelenave është ndoshta rruga

kryesore për transmetimin e patogjenëve të

zorrëve në sipërfaqe mjedisore të tilla si mobilje,

lodra, dhe sipërfaqet e gatimit të ushqimeve.

Foshnjat dhe fëmijët e vegjël shpesh vënë në

gojët e tyre objekte si edhe duart e palara, të

cilat kanë qenë në kontakt me sipërfaqe

potencialisht të kontaminuar (5,6,7).

Frekuenca e lartë e sëmundjeve infektive në këto

fëmijë është një problem në rritje i shëndetit

publik. Sipas CDC (Qendra e Kontrollit dhe

Parandalimit të Sëmundjeve), sëmundjet me

prejardhje nga ushqimet shkaktojne rreth 5000

vdekje çdo vit dhe afërsisht gjysma jane fëmijë.

(4) . Fëmijët në çerdhe shfaqin disa herë me tepër

semundje të tilla si diarre, gastroenterit, otitis

media apo infeksione të traktit të sipërm respi-

rator, në krahasim me fëmijët që rriten në shtëpi.

Përveç sëmundjeve që ata kalojnë, ka gjithashtu

pasoja të rëndësishme sociale dhe ekonomike.

Terapia me antibiotikë përdoret në 58% të

pacientëve, dhe prindërit marrin raport

mjekësor nga puna në 40% të rasteve.

Normat e larta të diarresë tek fëmijët  që

frekuentojnë çerdhet, në krahasim me fëmijët që

rriten në shtëpi, shpjegohen pjesërisht nga gjetja

e ndotjes fekale në mjedisin e përbashkët .Kjo

vjen edhe sepse  fëmijët e vegjël nuk i kanë

zotëruar ende zakonet sanitare të pastrimit.

Vlerësimi i rreziqeve të mundshme të shëndetit

publik  në çerdhe kërkon një studim më të mirë

të përhapjes mikrobiale në këto ambiente

(8,9,10). Shume studime kanë treguar se

ndodhen sasi të konsiderueshme bakteriesh në

zona në dukje të parrezikshme si zyra, shtëpi,

shkolla dhe çerdhe fëmijësh.

Rritja e vëmendjes nga punonjësit e çerdheve

për larjen e duarve dhe mbajtjen pastër të

mjedisit dhe sipërfaqeve me të cilat fëmijët vijnë

në kontakt,  mund të reduktojë incidencen e

sëmundjeve diarreike.

Kujdes i veçante duhet treguar kur përgatitet

ushqimi per fëmijët nën 5 vjeç, sepse ata

konsiderohen më shumë të ndjeshëm ndaj

infeksioneve mikrobiale se sa të rriturit dhe, si

rezultat dhe simptomat e sëmundjeve me

origjine nga ushqimet  paraqiten më të ashpra

për femijet e vegjël. Kjo ndjeshmëri e rritur vjen

si pasojë e sistemit të tyre imunitar të papjekur

mirë si edhe prodhimit të pakët të acidit të

stomakut, gjë që e bën më të lehtë hyrjen e

mikrobeve në sistemin digjestiv dhe pushtimin e

trupit prej  tyre (11).

Në qytetin e Tiranës funksionojnë shumë çerdhe

të cilat frekuentohen nga fëmijë të moshave 1-4

vjeç.Gjate viteve të fundit jemi hasur me shifra

të larta të çrregullimeve gastrointestinale me natyrë

të panjohur , në këtë grup moshe fëmijësh . Ky

tregues për këtë kategori fëmijësh deri në vitin

2005 ka arritur shifrën 8 709 raste, në 2006 në

10 124 raste dhe  në 2007 në 11 710 raste, pra

ka ardhur në rritje. Krahasuar me grupmoshat 4-

9 vjeç, numri i rasteve është 2 herë më i lartë ,

kurse me grupmoshat 9-15 vjeç, 6 herë më i lartë.

Qëllimi i studimit:
Vlerësimi i ndotjes bakterore të produkteve

ushqimore dhe të mjedisit në çerdhet e rrethit të

Tiranës.
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Materiali dhe metoda:
U mblodhen 495 mostra nga produktet

ushqimore si dhe nga sipërfaqe të kontaminuara

në lodra, mobilje dhe duart, në trembëdhjetë

çerdhe të rrethit të Tiranës, gjatë një periudhe dy

vjeçare 2007-2009. Për cdo moster u krye

identifikimi për 1-7 indekse, pra në total u kryen

1375 analiza mikrobiologjike.Në çdo çerdhe kishte

mesatarisht mbi 100 fëmijë dhe janë bërë nga 2

kontrolle për çdo çerdhe. Mostrat nga sipërfaqe

të kontaminuara në lodra, mobilje dhe duart u

morrën në një sipërfaqe 50 cm2 duke përdorur

tampon steril që u transportuan në ujë pepton dhe

u mbollën ne terrenet Agar gjak, Endo dhe Mac

Conkey .Për ushqimet u morr kampioni

përfaqësues në qese sterile.  Gjatë studimit janë

përcaktuar këto mikroorganizma për ushqimet:

Mikroflora aerobe mezofile(MAM),që

përfshijne numrin më të madhe të

mikroorganizmave që zhvillohen në kushte

aerobike, me mbjellje në brendësi të masës dhe në

siperfaqen e mjediseve inhibitore.

Coliformet , Escherichia coli, majate mund të

shërbejne si tregues të higjienës dhe alterimit të

produktit.

Myqet, mund të nënkuptojnë praninë e

mykotoksinave në produktet ushqimore.

Staphyloccocus aureus , Salmonelat, si

mikroorganizma patogjene.

Bacillus mesentericus si shkaktar i prishjes të

konsistencës së prodhimeve prej mielli dhe daljen

e tyre jashtë përdorimit.

Në pasqyrën 1 jepet shkurt metoda e përdorur për

identifikimin e mikroorganizmave të mësipërme.

Mikroorganizmi Pasurimi Izolimi Identifikimi

Mikroflora aerobe
mezofile(MAM)

PCA, 37˚C ,48h Steriomikroskopi

Coliforme

E.Coli BGB, 37˚C ,48h BGB, 44˚C ,48h Indol

St.aureus Agar gjak ,37˚C ,48h Koagulaze

Salmonella BPW, 37˚C ,18h

Selenit, 37˚C, 24h

Rapp.Vassil 44˚C,24h

DC 37˚C, 24h Biokimi, Serologji

Myqet, Majate PYA; 30˚C 5 dite Mikroskopi

B.mesentericus Trajtimi 95˚C per 10 min Musht-agar 30˚C per 3 dite Mikroskopi

Çdo mostër u shënua me të dhënat përkatëse

dhe u transportua në termobokse brenda 15-

45 min dhe, kryerja e analizave u bë menjëherë

pas arritjes së mostrës në laborator.

Rezultatet dhe Diskutime: Në total u

mblodhën 495 mostra për të cilat u kryen 1375

analiza mikrobiologjike.

Nga duart, tavolinat, mobiljet dhe lodrat e

fëmijëve, zona e ndërrimit të pelenave si dhe

nga tavolinat e kuzhinës u mblodhen 105 mostra

nga të cilat 62 (59%) 95% CI (49.4 - 68.1)

rezultuan me E. Coli.

Nga duart u mblodhën 56 mostra prej të cilave

në 34 (60.7%) mostra u identifikua E.coli ndërsa

22 (39.3%) mostra rezultuan pa ngarkesë

mikrobike. Ndryshimi është statistikisht i

Pasqyra 1
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rëndësishëm (z=19.1  p<0.01).

Nga tavolinat, mobiljet dhe lodrat e femijeve si dhe zona e ndërrimit të pelenave u mblodhen 22

mostra, prej të cilave në 9 (40.9%) mostra u identifikua E.coli, ndërsa 13 (59.1%) mostra rezultuan

pa ngarkese mikrobike. Ndryshimi është statistikisht i rëndësishëm (z=7.7  p<0.01).

Nga tavolinat e kuzhinës u mblodhën 27 mostra prej të cilave në 19 (70.4%) mostra u identifikua

E.coli, ndërsa 8 (29.6%) mostra rezultuan pa ngarkesë mikrobike. Ndryshimi është statistikisht i

rëndësishëm (z=15.5  p<0.01). (Pasqyra 1)

Pasqyra 2. Mostrat e mbledhura dhe rezultati laboratorik

Mostra

Pa ngarkesë

mikrobike

Identifikim i

E. Coli P

N (%) N (%)

Duar (n= 56) 22 (39.3) 34 (60.7) p<0.01

Tavolina fëmijësh, mobilje lodra (n=22) 13 (59.1) 9 (40.9) p<0.01

Tavolinë kuzhine (n=27) 8 (29.6) 19 (70.4) p<0.01

Grafiku I. Vendi i marrjes së mostrave dhe rezultati laboratorik

40.9% e mostrave pozitive ishin nga tavolinat, mobiljet dhe lodrat e fëmijeve si dhe zona e ndërrimit

të pelenave. 29.6% nga zonat e përgatitjes së ushqimit dhe 60.7% nga duart.

Në çerdhe ishte i pranishëm kontaminimi bakteror në duart e punonjësve dhe në sipërfaqet e

kontaktit me ushqimin.

Mundësia e transmetimit të mikrobeve nga duart si dhe nga sipërfaqet e gatimit ose jo-sipërfaqet

e gatimit tek ushqimet është një aspekt i sigurisë ushqimore që kërkon më shumë kujdes .

Gjithashtu, u morrën 390 mostra nga produkte të ndryshme ushqimore për vlerësimin e ndotjes
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bakterore. Për çdo moster u kryen indekse të ndryshme bakterore sipas llojit të produktit ushqimor.

Mikroflora aerobike mezofilike (MAM) rezultoi mbi normë në 57 (22.8%) mostra ushqimore,

ndërsa koliforme totale u identifikuan mbi normë në 58 (23.2%) 95% CI (18.3 - 28.8) mostra.

E. coli rezultoi mbi normë në 45 (18%), 95% CI (13.7 – 23.2) mostra.

Myku u identifikua mbi normë në 89 (37.7%) të  mostrave, dhe majaja në 30 (13.3%) mostra.

(Pasqyra 2)

Pasqyra 3. Lloji i bakterieve të identifikuara në mostrat ushqimore

Lloji i bakterieve
Nr. i mostrave

të analizuara

Mostra

pozitive. N

(%)

95%CI

Mikroflora aerobe mezofile (MAM) 250 57 (22.8) 18.0 - 28.3

Koliforme totale
250 58 (23.2)

18.3 - 28.8

E. coli 305 45 (18) 13.7 - 23.2

Myk 236 89 (37.7) 31.7 - 44.0

Maja 226 30 (13.3) 9.4 – 18.3

Grafiku II. Lloji i bakterieve të identifikuara në mostrat ushqimore

Salmonella spp. S. aureus dhe B. mesentericus

nuk janë identifikuar në mostrat e mbledhura.

Përfundime: Çerdhet mund të jenë një mjedis

i mundshëm i ndotjes  bakterore. Rezultatet tona

dhanë masën e ndotjes së përhapjes mikrobiale

në qendrat ditore dhe sugjeruan mënyrat e

mundshme të përmirësimit. Këto rezultate në

mënyrë direkte apo jodirekte ishin të lidhura me

higjienën gjatë procesit të gatimit të ushqimeve



22 REVISTA MJEKESORE 1-2011 - INSTITUTI I SHENDETIT PUBLIK

REVISTA MJEKESORE

B IBLIOGRAFIA

1. DALES RE, CAKMAK S, BRAND K, JUDEK S: RESPIRATORY ILLNESS IN CHILDREN ATTENDING

DAYCARE. PEDIATR PULMONOL 2004, 38(1):64-9.

2. AMORIM KS, ROSSETI-FERREIRA MC: [CRITICAL ANALYSIS OF RESPIRATORY INFECTIOUS DIS-

EASE INVESTIGATIONS RELATED TO CHILDREN ATTENDING DAY CARE CENTERS]. J PEDIATR (RIO

J) 1999, 75(5):313-20.

3. SLACK-SMITH LM, READ AW, STANLEY FJ: EXPERIENCE OF RESPIRATORY AND ALLERGIC ILLNESS

IN CHILDREN ATTENDING CHILDCARE. CHILD CARE HEALTH DEV 2002, 28(2):171-77.

4. BELONGIA EA, OSTERHOLM MT, SOLER JT, AMMEND DA, BRAUN JE, MAC- DONALD KL:

TRANSMISSION OF ESCHERICHIA COLI O157:H7 INFECTION IN MINNESOTA CHILD DAY-CARE

FACILITIES. JAMA 1993, 269(7):883-88.

5. ANDERSSON AM, WEISS N, RAINEY F, SALKINOJA-SALONEN MS: DUSTBORNE BACTERIA IN

ANIMAL SHEDS , SCHOOLS AND CHILDREN’S DAY  CARE CENTRES. J APPL MICROBIOL 1999,

86(4):622-34.

6. LIU LJ, KRAHMER M, FOX A, FEIGLEY CE, FEATHERSTONE A, SARAF A, LARSSON L: IN-

VESTIGATION OF THE CONCENTRATION OF BACTERIA AND THEIR CELL ENVELOPE COMPONENTS

IN INDOOR AIR IN TWO ELEMENTARY SCHOOLS. J AIR WASTE MANAG ASSOC 2000, 50(11):1957-

967.

7. MACHER JM: EVALUATION OF A PROCEDURE TO ISOLATE CULTURABLE MICROORGANISMS FROM

CARPET DUST. INDOOR AIR 2001, 11(2):134-140.

8. KAMPFER P, ANDERSSON MA, RAINEY FA, KROPPENSTEDT RM, SALKINOJA- SALONEN M:

WILLIAMSIA MURALIS GEN. NOV., SP. NOV., ISOLATED FROM THE INDOOR ENVIRONMENT OF A

CHILDREN’S DAY CARE CENTRE. INT J SYST BACTERIOL 1999, 49 PT 2:681-87.

9. TSAI FC, MACHER JM: CONCENTRATIONS OF AIRBORNE CULTURABLE BACTERIA IN 100 LARGE

US OFFICE BUILDINGS FROM THE BASE STUDY. INDOOR AIR 2005, 15 SUPPL 9:71-81.

10. TANNER MA, SHOSKES D, SHAHED A, PACE NR: PREVALENCE OF CORYNEBACTERIAL 16S

RRNA SEQUENCES IN PATIENTS WITH BACTERIAL AND “NONBACTERIAL” PROSTATITIS. J CLIN

MICROBIOL 1999, 37(6):1863-870.

11. A TEMPLATE TO ASSIST SA CHILD CARE CENTRES

TO DEVELOP AND IMPLEMENT A FOOD SAFETY PROGRAM. VERSION 2 APRIL 2008

WORLD HEALTH ORGANIZATION. GLOBAL HANDWASHING DAY 2008: PLANNER’S GUIDE

, servirjes së tyre si dhe gjatë kujdesit të

zakonshëm të fëmijëve.

Rekomandime: Ky studim mikrobial sygjeron

që pastrimi i zakonshëm dhe i shpeshtë

isipërfaqeve mund të ndihmojë në reduktimin

e kontaminimit nga mikrobet, duke ulur kështu

transmetimin e sëmundjeve në çerdhe (10).

Jetësore është larja sa më e shpeshtë e duarve

pas çdo proçesi pune për stafin e çerdheve, si

diçka shumë e thjeshtë por shumë e

rëndësishme, duke reduktuar përhapjen e

mikrobeve dhe ulur vdekjen e fëmijëve nga

diarreja deri 50% (12).

E rëndësishme është trajnimi i personelit të

çerdheve rreth përmirësimit të procedurave

standarte të funksionimit higjienik, e nevojshme

për të reduktuar mikrobet potencialisht të

rrezikshëm për shëndetin e fëmijëve (10).
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SUMMARY

NDOTJA E UJIT TË PIJSHËM  DHE SITUATA EPIDEMIOLOGJIKE
E DISA SHPËRTHIMEVE EPIDEMIKE NË RRETHIN E TIRANËS

Dr Aurora XHIXHA 1.  Dr Luiza KOLASI 1 . Alketa CAUSHI
2Prof.Betim BYKU3  Elona KURETA4

1

 Drejtoria e Shëndetit Publik Tiranë
2  Universiteti Amerikan i Tiranës

3Departamenti i Laboratorëve .QSUT. Tiranë
4  Instituti i Shëndetit Publik

DRINKING WATER  POLLUTION AND

EPIDEMIOLOGICAL SITUATION OF SOME EPIDEMIC

OUTBREAKS IN TIRANA DISTRICT.

Water is a very important product for the life. Its quality is an important factor in human

welfare and Quality of  Life assessment. Its quality can be determined through Physical,

Chemical and Bacteriological parameters. Natural waters contain dissolved substances,

which participate in the biological composition of aquatic systems, animals, plants and

are important factors in many processes in live organisms. water pollutions  are problems

of  the emergency in our country, as well in the district of  Tirana, in two aspects: the

contamination of drinking water and water pollution in general.

After 90 years, this problem has become acute and there have been cases of water

pollution which are reflected in morbidity and hospital admissions of people with

diseases such as viral hepatitis group A, gastro-enterocholitis, acute diarrhea in children

and adults, also cases of epidemic explosions due to water pollution.
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HYRJE
Uji, është një  produkt ushqimor shumë i

rëndësishëm për jetën, cilësia e tij është një

faktor me rëndësi në vlerësimin e mirëqënies së

njeriut. Cilësia e ujit të pijshëm  përcaktohet në

bazë të parametrave fizik, kimik dhe bakteror.

Ujrat natyror përmbajne shumë substanca të

tretura, të cilat marrin pjesë në përbërjen

biologjike të sistemeve ujore, shtazore, bimëve

dhe janë faktorë të rëndësishëm në shumë

procese të cilat kryhen në organizmat e gjallë

(1,2). Problemet e ndotjes së ujit janë probleme

nga më urgjentet në vëndin tonë, si dhe rrethin

e Tiranës, në dy aspekte: në ndotjen e ujit të

pijshëm dhe në ndotjen e ujrave në përgjithësi.

Rreziku i  ndotjes së ujit të pijshëm ka qënë një

nga shqetësimet e përhershme të qeverisë

shqiptare. Pas viteve 90, ky problem është bërë

i mprehtë dhe ka patur raste të ndotjes së

ujërave, që kanë reflektuar dhe në

sëmundshmërinë dhe në shtrimet në spital të

njerëzve me sëmundje të tilla si hepatiti viral i

grupit A, gastro-enterokolite akute, diarrea në

fëmijë dhe tek të rriturit, por dhe raste

shpërthimesh  epidemike për shkak të ndotjes

së ujit. Ndotja fekale e ujit të pijshëm shpeshherë

ka shkaktuar sëmundje që përgjysmonin

popullatën e qyteteve të tëra.

 Sot, ende përhapen epidemi të kohëpaskohshme

sëmundjesh bakterore dhe virale,që i shkaktojnë

agjentët infektues në ujërat e pijshëm (3).

QËLLIMI
Qëllimi  i këtij studimi është lidhja e ndotjes së

ujit të ujit të pijshëm dhe ndikimi i tij në shfaqjen

e disa shpërthimeve epidemike të sëmundjeve

infektive në rrethin e Tiranës gjatë viteve 2006-

2010.

Studimi u bazua në:

a)Survejancën epidemiologjike të sëmund-

shmërisë infektive dhe në veçanti të shpërthimeve

epidemike në rrethin e Tiranës gjatë viteve 2006-

2010.

b)të dhënat laboratorike të shkaktarëve të

infeksionit.

c)të dhënat mikrobiologjike mbi ngarkesën

bakterore mbi normat e lejuara në produktin e

ujit.

MATERIALI DHE METODAT
Të dhënat u analizuan për periudhën 2006-2010

dhe nga to u vlerësuan problemet e mprehta që

janë:

1. Ndotja e ujit të pijshëm për shkak të rrjetit

të vjetër dhe të amortizuar  në të gjithë zonat

rurale dhe urbane të qytetit të Tiranës.

2. Problemet për shkak të hedhjes së

pamjaftueshme të Klorit për të pastruar ujin nga

bakteriet infektive, sidomos në depot e ujit dhe

në rezervuarët e ujit nëpër pallate, shtëpi  pri-

vate dhe puse  (në klorinimin jo të rregullt sipas

kritereve të përcaktuara të ujit të pijshëm).

3.  Kontaminimi i ujit të pijshëm me ujërat e

zeza.Intersektimi i dy rrjeteve.

4.  Ekzistenca e puseve shtëpiake që janë jashtë

normave higjieno-sanitare në shumë zona rurale

të Tiranës,

5. Roli që ka niveli jo-optimal i kulturës higjieno-

sanitare të popullatës.

6. Mungesa e furnizimit me ujë të rrjedhshëm

24 orë.

7. Rritja e ngarkesës mikrobike sidomos në

periudhën e shirave.

Laboratori luan një rol kryesor në zbulimin e

shkaktarëve të infeksionit nëpërmjet marrjes së

kampioneve klinike  të pacientëve ( feçeve ),

zbulimit të ndotjes mikrobike të  ujit dhe

identifikimit të mikroorganizmit patogjen

shkaktar ( salmonela, shigela , E Coli, Rotaviruse,

Protozoarë ) (1,4,5) si dhe identifikimit të

shkallës së ndotjes mbi normën e lejuar ose jo

( E.Coli , Coliform total , STF ).

Ndihma që jep  stafi i  epidemiologëve ,

inspektorëve dhe mikrobiologëve , të cilët duhet

të ndërhyjnë  për zgjidhjen e situatës epidemio-
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logjike dhe analizimin e situatës shkak- pasojë,

është  faktor i rëndësishëm.

Ngarkesa bakterore e mostrave të analizuara të

ujit ështe përcaktuar me metodën e hollimit në

terrenet bazë ECE  dhe  TTC (i lëngët dhe i

ngurtë).

Analiza e feçes në terrenet DC, bujon selenit,

agar gjak dhe Endo.

Identifikimi i mikrobeve bëhet pas inkubimit të

terreneve të kultivuara në thermostat me

temperaturën e domosdoshme për rritjen në

varësi të llojit të m.o patogjen në 37gradë celcius,

44grad etj.(1,3).

Fillimisht ju njohim me të dhënat e ngarkesës

mikrobike të ujit të

analizuara në laboratorët e D.SH.P. Tiranë.

Vitet Gjithsej Poz. Uje amb. Poz Ujë rrjeti poz

2006 235 27 (11%) 188 14 (7% ) 47 13 (27%)

2007 162 11 (6% ) 135 6 (4% ) 27 5 (18.5%)

2008 155 24 (15%) 85 9 (10%) 70 15 (21% )

2009 138 33 (24%) 58 10 (17%) 80 23 (28 % )

2010 170 27 (16%) 97 8 (8% ) 73 19 (26% )

Grafiku I. Analizat mikrobiologjike të mostrave të ujit sipas viteve   2006 -2010

Pasqyra 1. Analizat mikrobiologjike të mostrave të ujit sipas viteve   2006 -2010
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Grafiku II. Krahasimi i përqindjes së pozitivitetit të mostrave të ujit të ambalazhuar dhe  ujit të

rrjetit sipas viteve   2006 -2010

Nisur nga të dhënat e mësipërme shihet një  %

mjaft e lartë e ngarkesës  mikrobike, në mjaft

mostra të marra si nga rrjeti ashtu  edhe nga uji

i ambalazhuar.  Nëqoftëse këto mostra do t’i

ndanim në kohë , shihet një rritje mikrobike në

periudha të caktuara të vitit që shpjegojnë edhe

rritjen e disa çregullimeve gastrointestinale në

kohë të caktuara  si dhe shfaqjen e formave

epidemike të disa nozologjive si hepatiteve,

salmonelozave e shigelozave.

Më poshtë po paraqesim disa raste shpërthimesh

ku faktor kryesor në përhapjen e tyre ka qenë uji

i ndotur:

Në Vitin  2006, në fillim të muajit Korrik dhe

gjatë muajit Gusht,  në Qytetin e Tiranës  u

evidentuan një numër  rastesh me hepatit , që

krahasuar me vitet e tjera dhe të njëjtët muaj kishte

10 fishim të tyre. Rastet në këto 2 muaj kaluan

përtej normave të pragut epidemik , pra Qyteti

i Tiranës u përball me një epidemi Hepatiti e

formës A.

Shkaktar  i kësaj sëmundje rezultoi infektimi i ujit

të pijshëm të qytetit të Tiranës ( një degë e tij)

Në studimin e kryer për këtë qëllim rezultuan

se rreth 49 % e të sëmurëve kishin konsumuar

vetëm ujë rrjeti.

Analizat e kryera nga D.SH.P pranë ujësjellësit

në mjaft pika të qytetit Tiranë rezultuan me

ndotje.Në pika të tjera ku nuk kishte sëmund-

shmëri edhe kontrolli i ujit rezultonte në

parametrat normale.Ky shpërthim pati 640 per-

sona të sëmurë me hepatit.

Në vitin 2007 ( Nëntor )  u përballëm me një

rritje të çrregullimeve gastrointestinale,114 raste

në Qytetin Studenti.  Rastet e para u  deklaruaran

në  datën  30.10 2007, me shenjat e një

gastroenteriti akut,temperaturë, të vjella,të

përziera, diarre, dhimbje trupi, si dhe fillimi i

shpejtë në një kontigjent mjaft të madh

studentësh. Kishin të bënim me një shpërthim

epidemik ,  u morrën  masa komplekse në

shuarjen e kësaj vatre, si dhe  mostra të ujit  e

ushqimeve në disa pika të qytetit studenti. Në

përfundimin e rezultateve mikrobiologjike si dhe

hetimit epidemiologjik ,u pa se  shkaktari ishte

Salmonela Enteritidis dhe  rrugë trasmetimi

ishte uji i pijshëm i rrjetit.
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Zbatimi i mirë i masave antiepidemike dhe

higjieno- sanitare, rritja e klorit aktiv në ujin e

rrjetit, përmirësimi që iu bë rrjetit të ujësjellësit

në këtë zonë , për arsye të dëmtimit të rëndë

që kishte në dalje të godinës së banorëve, ku

ujërat e zeza intersektonin me ujërat e pijshme,

bënë  që kjo epidemi ashtu si erdhi, të shuhej.

Në vitin 2009:

Shpërthimi i një  çrregullimi diarreik në fshatin

Marikaj Vorë ku u deklaruan rreth 100 persona.

Edhe këtu rezultoi si shkaktar Salmonela Enteri-

tidis dhe rrugë trasmetimi uji i pijshëm.

Uji ka qënë edhe trasmetues i mjaft

shpërthimeve të dizanterisë.

Në vitin 2010 ( Nëntor)  në zonën e Saukut,

Farkës, Shkozës, pati një numër të lartë

çrregullimesh. Kontrolli koprologjik në një

kontigjent prej 20 personash në zonën e Saukut

rezulton 17 persona me Shigela sonnei . Në

hetimin epidemiologjik u pa se ankesat e

popullatës ishin të shumta për cilësinë e ujit. Në

mjaft kampione të ujit të marra në këtë zonë

,që nga burimi kryesor dhe deri tek konsumatori

u pa ndotje e tij.

 Edhe shpërthimi i gjendjeve diarreike në

nxënësit e  shkollës të ‘Gjuhëve të huaja” pati

shkaktar shigela Flexner dhe trasmetues ujin e

pijshëm.

Më poshtë po japim disa grafikë të sëmund-

shmërisë gastrointestinale :

Grafiku III: Sëmundjet Diarreike sipas viteve në qytetin e Tiranës.Formulari c Pasq 14/sh.
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Grafiku  IV.Krahasimi i numrit total të sëmundjeve diarreike, numrit të kontrolleve mikrobiologjike

dhe përqindjes së pozitivitetit, sipas viteve.

Në grafikun si më sipër shihet një numër i madh kontrollesh bakterore në të sëmuret me çrregullime

diarreike. Mesatarisht në 5 pacientë, 1 është ekzaminuar për mikroorganizmin patogjen ,që ka dhënë

këtë Nrregullim.

Pozitiviteti  shikohet të jetë më i lartë në vitet 2007 dhe 2009.Ky pozitivitet siç u tha edhe më lart

lidhet edhe me rastet e shpërthimeve në rrethin e Tiranës.

Grafiku V: Pesha specifike e shkaktarëve mikrobikë në patogenezën e sëmundjeve
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Rruga hidrike mbetet kryesorja në transmetimin

e  sëmundjeve diarreike në rrethin  tonë.

 Shkaku kryesor qëndron në rrjetin e vjetër dhe

të amortizuar të ujit të pijshëm në zonat urbane

të vendit, në kontaminimin e ujit të pijshëm me

ujërat e zeza, në ekzistencën e puseve shtëpiake

që janë jashtë normave higjieno-sanitare në

shumë zona rurale të vendit, në klorinimin jo të

rregullt sipas kritereve të përcaktuara të ujit të

pijshëm. Në këtë kontekst nuk mund të lemë

pa përmendur dhe rolin që ka niveli jo-optimal

i kulturës higjieno-sanitare të popullatës.

Gjurmimi dhe kontrolli i shpërthimeve

epidemike me origjinë ushqimore( uji)  përbën

një detyrë shumë planëshe. Përcaktimi dhe

kontrolli i rreziqeve që lidhen me sëmundjet me

natyrë hidrike ka nevojë jo vetëm për punën e

specialisteve të shëndetit publik.

REKOMANDIME:
-  Implementimi dhe funksionimi i mirë i një sistemi të integruar të kontrollit të cilësisë dhe sigurisë

së ujit  si dhe të  ushqimeve (6,7,8).

-  Bashkëpunimi i të gjithë komponentëve të sistemit të kontrollit të ujit dhe ushqimit, ku përfshihen

Ligjet dhe Rregulloret për ujin,  ushqimin, menaxhimin e kontrollit , shërbimet e inspektimit si dhe

monitorimin  epidemiologjik dhe laboratorik .

-  Edukimi dhe komunikimi i konsumatorit për përdorimin e ujit dhe rezervave të tij..

-   Rekomandohen  qytetarët që të paketën 2 herë në vit të bëjnë pastrimin e depozitave.

-  Njohja me metodat e reja bashkëkohore  të  analizimeve dhe konceptet e reja për kualitetin,

sigurinë, vlerat ushqimore dhe rrugët për të takuar standartet (8,9).
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SUMMARY

Jolanda HYSKA ,  Entela BUSHI ,Mehdi NDREU
Departamenti Shëndeti dhe Mjedisi

Instituti i Shëndetit Publik.

VLERËSIMI I PËRMBAJTJES SË JODIT NË  KRIPËN E
KONSUMUAR NË  NIVEL FAMILJEJE, SI NJË  NGA MËNYRAT

MË  TË  THJESHTA DHE MË  TË  MIRA PËR ELEMINIMIN E
PAMJAFTUESHMËRISË  JODIKE.

ASSESSMENT OF IODINE CONTENT IN THE SALT CON-

SUMED AT HOUSEHOLD LEVEL, AS ONE OF THE MOST

SIMPLE AND BEST WAYS FOR THE ELIMINATION OF IDD.

The objectives: Evaluation of the use of adequately iodized salt in household level in

Albania by the determination of  the iodine level in the salt, determination of  the iodized

salt brands used in different areas.  Presentation sound date for planning political advo-

cacy and resource allocation.

Methods: Children aged 6-13 years and pregnant women living in the same area with these

children were the target groups of  this survey. The total number of  the children selected

in all the schools is 840 children. At least 3 pregnant women that live in the same area

with the children of  the selected cluster were included in the study For the determination

of the iodine in the salt were taken samples of salt used in the children and pregnant

women households

Results:  From the analyses of the iodine level in the salt samples resulted that 60.3% of

the samples was adequately iodized and 39.7% was not adequately iodized. The highest

percentage of this adequately iodized salt was in the internal region (63.62%), whereas the

highest percentage of this inadequately iodized salt was in the costal region (43.02%).

Niki is the most consumed salt in the national level 63.65%. 99.6% of the schoolchildren

families claimed to use iodized salt. Only 60.3% of the used salt presents an iodine

concentration e” 15 ppm

Conclusion: The National Committee for the Eradication of Iodine Deficiency Disorders

in Albania, using the data of  this study, can ask to the Government to legislate the creation

of  a unique production center that will permit a better control on the quantity of  iodine

supplied to the population.

Key words: children, pregnant women, salt, iodine level.
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Hyrje
Prania e  çrregullimeve nga mungesa e jodit në

botë  dhe   Shqipëri.

Rreth 2.2 bilion njerëz është  shifra e fundit e

popullatës në  risk për çrregullimet nga mungesa

e jodit (rreth 34% e popullatës së botës), 655

milion njerëz janë me gushë, 26 milion kanë

dëmtime të trurit nga mungesa e jodit dhe 5,7

milion prej tyre janë me prapambetje mendore (1).

Pamjaftueshmëria jodike (ID) është një prob-

lem i madh i shëndetit publik për popullatat në

të gjithë botën, veçanërisht për gratë shtatzëna

dhe fëmijët e vegjël. Ajo përbën një kërcënim

për zhvillimin social dhe ekonomik të vendeve.

Pasoja  më e rëndë  nga pamjaftueshmëria

jodike  është vdekshmëria perinatale e lartë  dhe

prapambetja mendore e rritur. Pamjaftuesh-

mëria jodike  është shkaku më i madh i

dëmtimeve të parandalueshme të trurit në

fëmijëri, prandaj ky është dhe motivimi kryesor

i fushatave të  tanishme në mbarë botën për ta

eliminuar atë (ID) (2).

Ulja e  rasteve të reja (incidencës) të  IDD-së

ndeshet vazhdimisht kur dieta përmban jod të

shtuar,  ndërsa kur programet efektive të

kontrollit të  IDD-së  në një popullatë dikur

jod-defiçente janë  ndërprerë, rindeshet përsëritja

e IDD-së  (1).

Pamjaftueshmëria jodike  ka qenë  e  ndeshur

pothuajse në  të  gjithë  Shqipërinë  dhe forma

të  ashpra të  saj janë  konstatuar sidomos në

disa zona malore.

Kështu, në  bazë  të  një  studimi mbi “

Prevalencën e Pamjaftueshmërisë  jodike (ID)

në  Shqipëri, të  kryer  nga ISHP  tek fë mijët

e moshës 6-13 vjeç, sot popullata shqiptare

rezulton me një  prevalencë  të  pamjaftuesh-

mërisë  jodike 55.6% (6.8% ID e rëndë , 19.9%

ID e mesme, 28.9% ID e lehtë ). Bazuar në

këto të  dhëna  rezulton të  kemi një  prevalen-

cë  të  lehtë  të  pamjaftueshmërisë  jodike nga

një  prevalencë  e rëndë  jodike në  1993

(97%). Ky ndryshim  lidhet me   përdorimin

e kripës së  jodizuar për gatim në  periudhën

mes dy studimeve (3).

 Programet e  jodizimit të  kripës,  si çdo

ndërhyrje  tjetër shëndetësore, kërkojnë një

sistem efektiv për monitorimin dhe vlerësimin.

Sfida qëndron në  aplikimin e indikatorëve të

IDD-së  duke përdorur metoda të vlefshme

dhe të besueshme me shpenzime në minimum.

Indikatorët e procesit të  Jodizimit Universal të

Kripës janë  indikatorë për monitorimin  dhe

vlerësimin e  procesit të   jodizimit të   kripës (

4). Këta indikatorë pasqyrojnë monitorimin e

përmbajtjes  së jodit në kripë në vendin e

prodhimit / importimit dhe në nivel familjeje,

dhe në disa raste, kontrollin  në nivelet e shitjes

me pakicë / shumicë. Gjithashtu, shpesh merret

në  konsideratë edhe vlerësimi i përdorimit të

kripës së  jodizuar në industrinë ushqimore.

Monitorimi i kripës  është  një  komponent

shumë  i rëndësishëm i programeve kombëtare

për eleminimin e pamjaftueshmërisë jodike në

vende të  ndryshme. Shqipëria  është  një  vend

i cili plotësimin e  nevojave  të  popullatës me

kripë  e siguron nga  prodhimi në  vend  dhe

importi.  Për Shqipërinë  në  veçanti, monitorimi

i kripës së  importit ka vlerë  të  veçantë  pasi

thuajse e gjithë  kripa e jodizuar për konsum

human dhe shtazor sigurohet nëpërmjet tij.

1. Qëllimi dhe objektivat
 Qëllimi: Vlerësimi i konsumit të   kripës së

jodizuar për konsum human si elementi

themelor  për çrrënjosjen e çrregullimeve nga

pamjaftueshmëria jodike në  popullatën

shqiptare.

Objektivat:
l   Vlerësimi i përdorimit të  kripës së  jodizuar

në  nivel familjeje në  Shqipëri.

1. Përcaktimi i niveleve të  jodit në  kripë  në

nivel familje .

2.  Përcaktimi i markave  të  kripës së  jodizuar

që  përdoren në  zona të  ndryshme banimi.

l Paraqitja e të  dhënave si një  burim i
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rëndësishëm për mbështetje dhe për sigurimin

e fondeve të  nevojshme për ndërhyrje.

2.  Metodologjia dhe popullata në
studim:
Është  një studim transversal në një kampion

përfaqësues të popullatës. Metoda e kampio-

nimit  të përdorur është ajo e kampionimit të

stratifikuar në klastera (5).

(“ Probability proportionate to size” rekoman-

duar nga WHO/UNICEF/ICCIDD)

Kampionimi është kryer në bazë të listave të

shkollave të cilat janë të kategorizuara në bazë

të zonave territoriale. Janë përcaktuar katër zona

territoriale, të cilat supozohen homogjene në

lidhje me fenomenin në vëzhgim: qytete dhe

fshatra në zonën bregdetare dhe qytete dhe

fshatra në zonën e brendshme. Për çdo zonë

gjeografike janë përcaktuar  30 klastera, me

qëllim që të sigurohen të dhëna të vlefshme  dhe

përfaqësuese  për gjithë popullatën. Kufiri

ndarës ndërmjet zonës bregdetare dhe asaj të

brendshme kalon nëpërmjet qyteteve Shkodër,

Lezhë, Kurbin, Kavajë, Lushnjë, Fier, Vlorë dhe

Sarandë. Dy grupe pune u ngarkuan për

kryerjen e punës në terren.

 Popullata në studim përfshiu fëmijë të moshës

6-13 vjeç dhe gra shtatzëna (jo më shumë se 6

muaj shtatzëna, rekomanduar nga specialistët e

Komitetit të IDD-së në Shqipëri), që jetonin në

të njëjtin vendbanim me këta fëmijë.

Përzgjedhja e kampionit u krye nga Observatori

Epidemiologjik i Provincës Autonome të

Bolzanos, Itali.

Numri total i fëmijëve të përzgjedhur në të gjitha

shkollat është 840. Të paktën 3 gra shtatzëna që

jetojnë në të njëjtat zona vendbanimi me fëmijët

e përzgjedhur u përfshinë në studim,  një total

prej 360 gra shtatzëna (rekomanduar nga

ekspertë të UNICEF-it).

Për përcaktimin e jodit në kripë u grumbulluan

mostra kripe që përdoreshin në familjet e

fëmijëve dhe grave shtatëzëna të përfshirë në

studim. Grumbullimi i kampioneve u krye

pranë shkollave. Kampionet e kripës, të

grumbulluara në gota plastike të mbyllura

hermetikisht (rreth 20g kripë për cdo person),

u analizuan në Laboratorin e Kimisë Ushqimore,

pranë ISHP-së. Përmbajtja e jodit në kripë u

përcaktua me anën e metodës standarte të

titrimit jodometrik të përshkruar nga DeMaeyer,

Lowenstein dhe Thilly

( WHO Gjenevë 1979). Jodi çlirohet duke

përdorur acidin sulfurik. Jodi i lirë titrohet me

tiosulfat natriumi duke përdorur amidonin si

indikator. Për vlerësimin e rezultateve të marra

në Shqipëri 100 kampione kripë ( të analizuara

më parë në laboratorin e ISHP-së) u analizuan

me metodën ICP-MS ( Inductively Couples

Plasma – Mass Spectrometry) nga Laboratori i

Analizimit të Ujrave pranë Agjensisë së Mjedisit

Bolzano, Itali.

Gjithashtu u plotësua nga ana e prindërve të

fëmijëve si dhe grave shtatzëna edhe një pyetësor

i cili siguronte informacion mbi njohuritë dhe

praktikat në  lidhje me kripën e jodizuar.

Kriteret e përdorura për vlerësimin e përdorimit

të kripës së jodizuar në nivel familjeje bazohen

në pikat cut-off  të propozuara për klasifikimin

e kripës së jodizuar (6) si më poshtë:

Kripë e pajodizuar <15ppm

Kripë e jodizuar  ³15ppm

3.  Rezultatet
840 fëmijë të  moshës 6-13 vjeç dhe 365 gra

shtatëzëna që jetonin në të njëjtën zonë me

fëmijët e përzgjedhur u përfshinë në studim.

Raporti meshkuj/femra ishte afërsisht 1/1. Në

studim u përfshi një numër i barabartë fëmijësh

për secilën zonë gjeografike.

Në përfundim të punës në terren u grumbulluan

839 kampione kripe prej fëmijëve dhe 365

kampione kripe nga gratë shtatzëna.

 Nga analiza e pyetësorëve u vu re që 837/ 840

familje (99, 6% e tyre) pohojnë se përdorin

kripë të jodizuar. Nga analiza e niveleve të jodit
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Grafiku I:  Konsumi i kripës së jodizuar sipas përmbajtjes së jodit ( në përqindje).
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Përqindja më e lartë e kripës së jodizuar ishte në zonën e brendshme (63.62%), ndërsa përqindja

më e lartë e kripës së pajodizuar rezultoi në Zonën Bregdetare (43.02%). (Pasqyra.1)

Pasqyra 1: Shpërndarja e përdorimit të kripës , në bazë të përqëndrimit të jodit në  kripë, sipas

zonave gjeografike. (P=0.018)*

Zona <15ppm � 15ppm Totali

Bregdetare 259
43.02 **

343
56.98

602
100.00

E brendshme 219
36.38

383
63.62

602
100.00

Totali 478
39.70

726
60.30

1204
100.00

*Pearson chi 2

 **Numrat  janë në %

Përqindja e kripës së jodizuar në Zonën

Bregdetare ishte 53 % në fshat dhe 60, 93 %

qytet.  Përqindja e kripës së jodizuar në Zonën

e Brendshme ishte 52.49 % në fshat dhe 74.75%

në qytet.

Rezultatet e përftuara tregojnë se përdorimi i

kripës së jodizuar në qytetet e Zonës së

Brendshme është në mënyrë domethënëse (p =

0.000) më i lartë se në fshatra, ndërsa në qytetet

e Zonës Bregdetare përdorimi i kripës së

jodizuar është relativisht (p=0.058) më i lartë se

në fshatrat e kësaj zone.

Përqindja e mostrave të kripës që rezulton e

pajodizuar luhatet nga  36.38% në Zonën e

Brendshme në 43.02% në Zonën Bregdetare,

me përqindjen më të lartë të përdorimit të kripës

së pajodizuar në fshatrat e të dyja zonave

(47.0% në Zonën Bregdetare/fshat dhe 47.51%

në Zonën e Brendshme/fshat) ( Grafiku II dhe

Pasqyra 2).

në kampionet e grumbulluara rezultoi 60.3% e kampioneve ishin të jodizuara sipas parametrave të

rekomanduara  nga WHO, ICCIDD-ja
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Pasqyra 2: Shpërndarje e kripës së jodizuar/pajodizuar sipas zonave gjeografike (në %).

Zona bregdetare Zona e brendshme Nivel komb ë tar

<15ppm � 15ppm <15ppm � 15ppm <15ppm � 15ppm

Fshat 47.00 53.00 47.51 52.49 47.25 52.75
Qytet 39.07 60.93 25.25 74.75 32.17 67.83
Totali 43.02 56.98 36.38 63.62 39.7 60.3

Në total, 726 (60.3%) e mostrave të kripës së analizuar kanë një përqëndrim  jodi ³15ppm. Ky

është një tjetër indikator i përdorur për kontrollin e procesit të programit të IDD-së, për të siguruar

kontroll të qëndrueshëm të pamjaftueshmërisë jodike për gjithë popullatën. Siç rekomandohet edhe

në kriteret e WHO-së, UNICEF, dhe ICCIDD, niveli i konsumit të kripës së jodizuar në nivel

familjeje duhet të perfshijë mbi 90% të popullatës me qëllim eleminimin e pamjaftueshmërisë jodike

si një problem i shëndetit publik (Pasqyra 3) (6).

Pasqyra  3: Krahasimi i rezultateve të studimit me kriteret për monitorimin e progresit për eleminimin

e IDD-së si një problem i shëndetit publik.

Indikatori : Kripa e jodizuar Objektivi Rezultati i studimit

� Përqindja e familjeve që konsumojnë
kripë të jodizuar.

> 90% 60.3%

Grafiku II: Përdorimi i kripës së jodizuar dhe pajodizuar në nivel kombëtar (në %) dhe sipas zonave

gjeografike.

Në pasqyrën 4 janë paraqitur medianat e përqëndrimit të jodit në kripë sipas zonave të ndryshme

gjeografike.
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Zonat gjeografike Mediana e përqëndrimit të jodit në kripë

mg/kg*

Bregdetare/fshat 15.9

E brendshme/fshat 16.4

Bregdetare/qytet 18.5

E brendshme /qytet 26.5

Nivel kombëtar 21.2

* vlerat e kripës së jodizuar ³15mg/kg (ppm)

Përqindja e mostrave me përmbajtje jodi 0 është thuajse e barabartë në të dyja zonat (zona

bregdetare 15.83% dhe zona e brendshme 15.98%). Ekziston një ndryshim domethënës midis dy

zonave përsa i përket përqindjeve të mostrave me përmbajtje jodi  >0 ppm deri <7 ppm (zona

bregdetare 48.65% dhe zona e brendshme 60.73%). Për nivele të jodit midis  7ppm dhe <15ppm

përqindja e mostrave në zonën bregdetare (35.52%) është më e lartë se në zonën e brendshme

(23.29%) (Pasqyra 5)

Pasqyra 5: Numri i mostrave të kripës së pajodizuar në numër dhe përqindje sipas përqëndrimeve

të ndryshme të jodit (ppm) p*= 0.01

Përqëndrimi I jodit

( ppm)

Zona bregdetare Zona e brendshme Totali

0 41
15.83%

35
15.98%

76
15.90%

>0 deri <7 126
48.65%

133
60.73%

259
54.18%

� 7deri <15 92
35.52%

51
23.29%

143
29.92%

Total 259
100.00%

219
100.00%

478
100.00%

* Fisher’s exact

Markat e mostrave të kripës të grumbulluara janë paraqitur sipas një rendi zbritës në % të

shpërndarjes së tyre (Pasqyra 6).

Niki është marka më e konsumuar e kripës në nivel kombëtar  63.65%. Rreth 10% e mostrave të

kripës është e papaketuar dhe jo e lejueshme për konsum human.

Pasqyra 4: Medianat e përqëndrimeve të jodit në kripë në nivel kombëtar dhe sipas zonave

gjeografike, të paraqitura sipas rendit rritës të vlerave.
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Përmbajtja e jodit në kripë sipas markave është paraqitur në grafikun III.

Grafiku 3 : Permbajtja e Jodit ne kripe sipas markave.
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Me qëllim kontrollin e cilësisë së analizave të Jodit në kripë, të kryera në Laboratorin Ushqimor

pranë Institutit të Shëndetit Publik, u dërguan për analizë në Laboratorin e Analizës së Ujrave të

Agjensisë së Mjedisit, Bolzano 100 kampione kripe të analizuara me parë në ISHP. Korrelacioni

midis këtyre dy përcaktimeve analitike rezultoi r =0.71 (p<0,001)

(Pasqyra 7)

Pasqyra 7: Mesatarja dhe Deviacioni Standart, për përcaktimin analitik të jodit në kripë, i kryer

nga Laboratori i Tiranës dhe Laboratori i Bolzanos.

Variable N Mean Std. Dev Sum Minimum Maximum

L. Bolzano 99 21.46687 20.86071 2125 0.20000 118.00000

ISHP Tirana 99 22.60657 16.20063 2238 0 63.50000

1. Përfundime dhe Rekomandime
Nga analiza e niveleve të jodit në mostrat e

kripës rezulton që 60.3% e mostrave ishin të

jodizuara dhe 39.7% e tyre ishin të pajodizuara

ose me përmbajtje jodi më pak se 15ppm.

Përqindja më e lartë e kripës së jodizuar u vu

re në zonën e brendshme (63.62%), ndërsa

përqindja më e lartë e kripës së pajodizuar ose

të jodizuar në mënyrë jo adeguate rezultoi në

zonën bregdetare (43.02%).

Niki është marka e kripës më të konsumuar në

nivel kombëtar. 63.65%.

Rreth 10% e mostrave të grumbulluara rezultoi

e papaketuar dhe e palejueshme për konsum

human.

Rreth 99.6% e familjeve të fëmijëve të marrë

në studim pohojnë se përdorin kripë të jodizuar.

Mediana e përqëndrimit të jodit në kripë është

21.2mg/kg, por vetëm 60.3% e kripës së

analizuar përmban përqëndrime të jodit e” 15

ppm. Në bazë të kritereve të përcaktuara nga

WHO-ja, UNICEF-i, dhe ICCIDD-ja, niveli i

konsumit të kripës së jodizuar në nivel familjeje

duhet të përfshijë mbi 90% të popullatës, me

qëllim eleminimin e pamjaftueshmërisë jodike si

një problem i shëndetit publik (6).

 Kripa e jodizuar në vendin tonë importohet në

pjesën më të madhe nga Greqia, pjesërisht nga

Italia dhe një sasi relativisht e ulët prodhohet në

vend, në fabrikën e kripës në Vlorë.

 Për të patur rezultate më të mira, do të ishte

më e përshtatshme që kripa e jodizuar e

nevojshme për popullatën shqiptare të

prodhohet në vend, në fabrikën ekzistuese që
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prodhon kripë të cilësisë së mirë në Vlorë.

Me disa investime mund të forcohet kapaciteti

prodhues i kripës së jodizuar me qëllim

mbulimin e nevojave kombëtare të cilat luhaten

rreth 11,650 ton/vit.Për të siguruar marrjet e

mjaftueshme të jodit për popullatën, prodhimi

dhe konsumi i kripës së jodizuar duhet të jetë

në të njëjtat nivele, me qëllim shmangien e

qëndrimit të zgjatur në treg të kripës së jodizuar,

siç ndodh zakonisht për kripën e importuar e
cila çon në humbjen e jodit në produkt.
Profilaksia e jodit duhet të kontrollohet.
Studimet epidemiologjike te fëmijët e arsimit 9-
vjeçar janë mënyra më e mirë, nëpërmjet
përcaktimit të ekskretimit urinar të jodit dhe
përcaktimeve të niveleve të jodit në kripën për
konsum human. Gjithashtu, analizat të mund të
kryhen nga një qendër e vetme e pajisur me të

gjitha mjetet e nevojshme.
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SUMMARY

NJOHURITË   E FEMRAT SHQIPTARE TË MOSHËS
RIPRODHUESE (15-49 VJEÇ) PËR SËMUNDJET SEKSUALISHT

TË TRANSMETUESHME SIPAS KARAKTERISTIKAVE
DEMOGRAFIKE DHE SOCIO- EKONOMIKE.

Sonela XINXO   MD, MSc
Instituti i Shëndetit Publik

KNOWLEDGE OF ALBANIAN WOMEN OF

REPRODUCTIVE AGE ( 15-49 YEARS)  ON SEXUALLY

TRANSMITTED DISEASES  BY THEIR  DEMOGRAPHIC

AND SOCIO ECONOMIC CHARACTERISTICS

Information on  the knowledge  of  the  population  on the  sexually transmitted disease

play an important  role on the  design of  the  intervention  addressing  promotion of

the  prevention measure towards sexually transmitted disease and   on early  seeking of

health service . The aim of  the paper is to investigate the association between knowledge

of sexually transmitted disease (other than AIDS) among the women of reproductive

age and  demographic and socio economic characteristics . As a datasource is used the

Albanian Demographic Health Survey 2008-09. Data are analysed in the SSPS 17.

Knowledge on the sexually transmitted diseases among the Albanian female of

reproductive age are strongly affected by the demographic and socio economic

characteristics (age, education, wealth index and residency).

STD, knowledge, socio economic, demographic , women.
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Sëmundjet seksualisht të transmetueshme (SST)

kanë  një  kosto ekonomike dhe shëndetësore

e madhe për vendet në zhvillim. Prania e një

sëmundje   seksualisht të transmetueshme  mund

të rritë shanset e infektimit dhe transmetimit të

HIV-it .1 2 Ndërlikimet  afatgjata serioze në gratë

më SST dhe në foshnjet të lindura nga nëna me

SST tashmë janë të njohura dhe mirë dokumen-

tuara.  Në vazhdim, SST kanë  pasoja të

konsiderueshme  sociale sidomos në stigmati-

zimin e femrave që kanë këto sëmundje .  Në

vendet në zhvillim,   femrat janë më të prekshme

ndaj problemeve  të shëndetit riprodhues   dhe

kanë  më pak gjasa të marrin në kohë një

sherbim mjekësor të përshtatshëm në krahasim

me  femrat e vendeve të zhvilluara. Gjithashtu,

në vendet në zhvillim  SST shpesh nuk

diagnostikohen dhe nuk trajtohen për shkak të

mungesës së njohurive apo dhe të    shërbimeve

shendetësore3. Mungesa e ndërgjegjësimit dhe

njohurive  mbi  SST  konsiderohet shpesh si një

ndër faktorët e   mossuksesit  të  programeve

të  kontrollit të SST në vendet në zhvillim 2,3, 4.

Njohuritë  individuale mbi simptomat, trajtimin

dhe mbi masat parandaluese  ndaj SST janë  të

rendësishme për   kërkimin e trajtimit  mjekësor

apo dhe  në adoptimin e masave parandaluese

ndaj  SST. Njohja e njohurive të popullatës  në

lidhje me  SST   ofron një bazë të  rëndësishme

për hartimin e  ndërhyrjeve, për promovimin

e masave parandaluese për SST , për kërkimin

e shërbimit shëndetësor në kohën dhe vendin e

duhur  dhe  në këtë mënyrë   mënjanimin e

ndërlikimeve  të tyre3, 5

Aktualisht në Shqiperi sipas  Studimit demo-

grafik shëndetësor shqiptar 2008-096   njohuritë

e femrave shqiptare të moshës 15-49 vjeç  për

SST  kur  në këtë përkuzim  përfshihen dhe

sëmundja e SIDA janë gati 96 përqind , por kjo

përqindje ulet në  gati 36 %  të femrave të

intervistuar kur  ato u pyetën mbi  SST të tjera

(  Sifilizi, Gonorrhea, Non gonococcal, (chlamydial)
urethritis/vaginitis, Genital herpes, Condylomas (genital

warts) , HPV infections, Scabies, Viral hepatitis)2.
Qëllimi i këtij studimi është të investigojë

njohuritë  mbi SST  ( të tjera nga  SIDA) midis

femrave të moshës 15-49 vjeç  për të vlerësuar

lidhjen e mundshme  midis  karakteristikave

demografike dhe  social ekonomike dhe

njohurive mbi SST.

Materiale dhe metodat
Metoda

Të dhënat  janë marrë nga  studimi shqiptar

demografik dhe  shëndetësor  2008-09.

Metodologjia e ketij studimi shpjegohet më

gjerë në studimin e botuar të tij 6.  Në këtë

studim  janë intervistuar  7854 femra   ku   të

dhënat mbi  njohuritë mbi   SST  të  tjera

përvec  SIDA   ( përfshirë Sifilizi, Gonorrhea,
Non gonococcal, (chlamydial) urethritis/vaginitis, Genital
herpes, Condylomas (genital warts) , HPV infections,
Scabies, Viral hepatitis ) janë marrë me anë të

pyetjes “A keni dëgjuar për SST te tjera ?”
Njohuritë e femrave 15-49 vjeç  mbi SST të

tjera  janë  kontrolluar sipas  karakteristikave

social ekonomike dhe demografike,   sipas

kategorizimit të përdorur në studimin

demografik dhe shendetesor,  si më poshtë:

1. Mosha  ( në grupe 5 vjeçare  nga mosha 15

deri në  49 vjeç)

2. Edukimi  (  fillore, 8 vjeçare ,mesme ,

universitet)

3. Lloji i vendbanimit  ( rural / urban)

4. Niveli i pasurisë  (  më të varferit, të varfër,

të mesme , të pasur , më të pasurit)

5. Rajoni (  bregdetar, qendror, malor dhe

Tirana Urbane)

Analiza statistikore

Të dhënat janë përpunuar në SSPS 17 dhe

është përdorur  analiza univariate dhe bivariate

për  karakteristikat demografike  dhe social

ekonomike.  Modeli i regresionit logjistik është

përdorur për të vlerësuar lidhjes e mundshme

midis  njohurive mbi SST dhe karakteristikave

social ekonomik dhe demografike dhe si
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madhësi  e matjes së kësaj lidhje është marrë

raporti i gjasave  ( OD ).  Një vlerë e p< 0.05

është konsideruar  sinjifikante.

Rezultatet
Sipas  ADHS  rreth  36 përqind e femrave të

moshës riprodhuese kanë degjuar rreth SST të

Karakteristikat demografike dhe social ekonomike Përqindje

Grupmosha ( në vite)

15-19 19.5

20-24 12.9

25-29 11.2

30-34 11.4

35-39 14.5

40-44 16.2

45-49 14.3

Vendbanimi
Urban 44.6

Rurale 55.4

Niveli I Pasurisë

Më të varfër 19.9

Të varfër 19.6

Të mesme 20.2

Të pasur 19.5

Më të pasur 20.7

Edukimi

Fillore 1.7

8 vjeçare 48.9

Mesme 36.1

Universitet + 13.3

Rajoni

Bregdetar 28.1

Qendror 45.8

Malor 10.2

Tirana urbane 15.8

Totali 100

tjera.  Pjesa tjetër e femrave nuk kanë dëgjuar

rreth tyre dhe për rrjedhim nuk kanë njohuri

mbi këto SST.

Pasqyra 1. Shpërndarja e femrave të moshës

riprodhuese  që nuk kanë dëgjuar për SST të

tjera sipas karakteristikave demografike  dhe

social ekonomike.

Sipas  analizës univariatë (pasqyra 1) përqindja

e mungesës së njohurive ndaj SST të tjera është

më e theksuar tek  femrat  e reja 15-19 vjeç dhe

më të vjetra 40-44 vjeç ( përkatësisht 19.5  dhe

16.2  përqind  të  femrave të moshës

riprodhuese që nuk kanë njohuri )  dhe më pak

tek  femrat e moshës  24-29 apo 30-34 vjeç

(respektivisht me nga 11 përqind).

Në  analizën univariate,  gati gjysma e femrave

qe nuk kishin dëgjuar rreth   për SST të tjera i

përkisnin edukimit  8 vjeçar dhe fillor. Mungesa

e njohurive  SST të tjera është e njejtë tek të

gjitha femrat  sipas nivelit të tyre të  pasurisë.

Sipas vendbanimit apo rajonit  më shumë së

gjysma e femrave që nuk  kanë njohuri mbi SST

të tjera i përkasin zonave rurale  (56 përqind)

apo zonave qendrore (46 përqind).

Në pasqyrën 2  jepen rezultatet e   analizës së

regresionit logjistik.   Sipas regresionit logjistik,

duket se mosha ka një  ndikim sinjifikativ  në

njohuritë mbi SST të tjera . Femrat e moshës

25- 29 vjeç dhe   30-34 vjeç kanë më pak gjasa

të mos kenë dëgjuar për SST të tjera  ( OD

=0.67 , p<0.05)   në krahasim me femrat e

moshës 45-49 vjeç.  Por femrat më të reja të

moshës 15-19 vjeç  kanë më shume gjasa të mos

kenë dëgjuar   rreth SST të tjera ( OD =1.2

p<0.005).
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Lloji i vendbanimi  rural apo urban  nuk ndikon

nëse femrat  e moshës riprodhuese  kanë

degjuar apo  apo jo  mbi SST e  tjera.

(OD=0.8 p>0.05).

Në vazhdim,  niveli i pasurisë  ka një  ndikim

sinjifikativ  nëse  gratë kanë  dëgjuar mbi SST

dhe gjasat për të mos kenë dëgjuar  rriten sa

më shumë që ulet niveli I pasurisë. Kështu

femrat e shtresave më të varfëra  kanë 2.6 herë

më shumë gjasa për të mos njohur apo dëgjuar

SST të tjera  në krahasim me gratë më të pasura.

Femrat që  nuk kanë edukim apo  kanë

edukimin fillor kanë më shumë gjasa  (OD= 6.3

p<0.05 ) për të mos kenë dëgjuar  mbi SST të

tjera në krahasim me femrat  më shumë të

edukuara ( me universitet).  Domethenës është

fakti që gjasat që të mos kenë dëgjuar rreth SST

ulen me rritjen e nivelit të  të edukimit  dmth

femrat më të edukuara janë më pak të riskuara

që të mos kenë dëgjuar rreth SST të tjera.

Femrat e zonave të tjera ( bregdetare, qendrore

apo dhe Malore ) kanë më shumë gjasa që të

mos kenë dëgjuar  për SST të tjera në krahasim

me femrat e Tiranës Urbane , më e theksuar kjo

për  femrat e zonave qendrore e malore   (

respektivisht OD = 3.3 , OD =3  p< 0.05)

Pasqyra 2 . Faktoret demografik dhe  social

ekonomik dhe lidhja e tyre  me njohuritë  e

femrave të moshës 15-49 vjeç  mbi SST të tjera.

Karakteristikat demografik e
social ekonomike ODs

95 % Interval I
kofidencës për OD

p value
I

poshtëm I sipërm
Mosha 15-19 1.314 1.044 1.654 0.02

20-24 0.966 0.754 1.238 0.784

25-29 0.617 0.489 0.778 0
30-34 0.66 0.522 0.833 0.001

35-39 0.751 0.602 0.935 0.011
40-44 0.7 0.563 0.87 0.001
45-49* 1 . . .

Vendbanimi Urban 0.835 0.618 1.129 0.24
Rural 1 . . .

Niveli I
pasurise më të varfërit 2.26 1.622 3.147 0.001

të varfër 1.995 1.476 2.698 0.001

mesme 1.741 1.386 2.188 0.001
të pasur 1.43 1.198 1.708 0.001

më e pasur * 1 . . .

Edukimi Fillore 6.37 2.997 13.539 0.001
8 vjeçare 3.879 3.038 4.953 0.001
E mesme 2.044 1.592 2.623 0.001

Universitet* 1 . . .

Rajoni Bregdet 1.653 1.175 2.325 0.004

Qendror 3.366 2.454 4.616 0.003

Malor 3.033 2.174 4.232 0.004

Tirana
Urbane*

1 . . .

* Kategori reference
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Diskutime  dhe Konluzione

Gjetja kryesore e këtij studimi është  që niveli I

njohurive mbi SST të tjera tek femrat e moshës

riprodhuese është ndjeshëm I ulët ( vetëm 36

përqind)  kur krahasohet me  njohuritë mbi SST

në përgjithësi  (përfshirë dhe SIDA  ) me një

përqindje prej 94 .

Njohuritë mbi semundjet seksualisht të

transmetueshme të tjera nga SIDA duken se

ndikohen nga karakteristikat social ekonomike

e demografike të femrave  të moshës 15-49 vjeç.

Një ndër faktorët përcaktues më të fuqishmë

është edukimi dhe  niveli  i pasurisë , faktorë

këta që jane ngushtësisht të lidhur dhe me njeri

tjetrin, pasi femrat e shtresave më të pasura I

përkasin dhe femrave më të edukuara. Lloji i

vendbanimit rural apo urban nuk ndikon në

njohuritë e  femrave  rreth SST të tjera.

Pra femrat e moshës riprodhuese  ( 15 -49 vjeç)

që i përkasin  shtresave më të varfëra, me pak

të edukuara dhe që jetojnë në  rajonin qendror

kanë dëgjuar më pak  e  kanë  më pak njohuri

në lidhje me SST të tjera  çka i bën ato më të

prekshme ndaj tyre dhe me gjërë ndaj gjithë

ndërlikimet  që mund te vijnë nga SST.

Në përfundim , niveli ulët i njohurive për SST

të tjera (përvec SIDA)   reflekton rendësinë e

ndërhyrjeve  të  edukimit shendetësor më qëllim

përmirësimin e njohurive mbi SST. Femrat me

edukim më të ulët dhe që i përkasin rajonit

qendror apo dhe nivelit më të ulët të  pasurisë

janë  grupe që  duhet të targetohen në mënyrë

specifike.  Një vëmendje të veçantë i duhet

kushtuar dhe  moshave të reja, pra forcimit të

sistemit të edukimit shëndetësor në shkollat e

arsimit parauniversitar.
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SUMMARY

OTOSKLEROZA. REZULTATET KIRURGJIKE TË SAJ

Shërbimi ORL, Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza”

Poliklinika e specialiteteve Nr. 2, Tiranë

Dr.SH. M. Agron  STRAZIMIRI,  Ylli KERCANI

OTOSCLEROSIS AND ITS SURGICAL RESULTS

Object of this study was the series of 61 patients, operated with total stapedectomy by

Schuknecht, in ORL service. In the paper we have tried to explain the evolution of  air

and bone transmission as a result of  the intervention and the amelioration of  the social

hearing loss in operated ear and in both ears.

After intervention, 34% of  the 61 patients have obtained a level of  hearing above 10

dB, 52% have obtained a level of  hearing above 20 dB and in 13% of  the cases the

level of hearing has remained the same or is reduced.
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HYRJE
Otoskleroza është sëmundja parësore e kapsulës

labirinthike, e karakterizuar nga formimi i

formacioneve të reja kockore . Klinikisht, shënja

kryesore që paraqet sëmundja është humbja e

dëgjimit e tipit konduktiv (shkaktuar nga fiksimi

i stapesit ), por në forma të avancuara dhe në

ato labirinthike, ajo shoqërohet dhe me ulje

neuro-sensoriale të dëgjimit. Përmirësimi i

dëgjimit bëhet vetëm me anë të ndërhyrjes

kirurgjike, e cila konsiston në operacionin e

stapedectomisë totale sipas Schuknecht-it ose të

stapedetomisë.

Shërbimi ynë ORL është në  fillimin e dekadës

së pestë  që e kryen me sukses këtë lloj

ndërhyrje.

MATERIALI
Në përcaktimin e diagnozës së otosklerozës një

rol të rëndësishëm luajnë ekzaminimi audio-

metrik , refleksi stapedian  e tympanometria .

Këto ekzaminime marrin  një rol të veçantë kur

kemi edhe dëmtime kokleare.

Qëllimi kryesor i ekzaminimeve audiometrike

është të përcaktohet shkalla e uljes së dëgjimit

transmetiv si dhe i dëmtimit  neuro-sensorial, për

të parandaluar rreziqet funksionale të dëgjimit

që mund të vijnë si pasojë edhe e ndërhyrjes

kirurgjike . Në të gjithë serinë tonë të marrë në

studim është kryer  audiometria tonale.

Në rastet e otosklerozës ndeshet një ulje e

pragut të dëgjimit, e cila në fazën fillestare  të

sëmundjes, është më e theksuar në tonet e ulta

por, me kalimin e kohës shtrihet edhe në

frekuencat e larta .Kjo spiegohet me zmadhimin

e masës së otospongiozës dhe fiksimin e

mëtejshëm të bazës së stapesit. (1, 2) .

Përcaktimi i pragut kockor ka rëndësi vendim-

tare në vënien e diagnosës, në saktësimin e

indikacioneve për ndërhyrjen kirurgjike, si dhe

për interpretimin e rezultateve të fituara nga këto

ndërhyrje (3).

Në materialin tonë të marrë në studim  jemi

fokusuar në periudhën kohore 5-vjeçare, 2006-

2010. Nga i gjithë kontigjenti i rasteve të

operuara në shërbimin ORL janë marrë në

studim vetëm 61 raste prej tyre, për të vetmen

arsye se  këta pacientë i kemi  ndjekur në

periudhën pas operacionit, të rregullt e të

dokumentuar brenda vitit të parë pas

operacionit. Ndjekja ka qenë periodike dhe ka

konsistuar në periudhën kohore pas operacionit,

respektivisht një, tri, gjashtë mujore dhe një

vjeçare.

Në këtë material, ne do të përpiqemi të

analizojmë rezultatet e stapedektomisë totale

sipas Schuknecht-it, të realizuar gjatë kësaj

periudhe në shërbimin  ORL, duke i ballafaquar

me vlerësimet e autorëve të ndryshëm.

Në materialin e marrë në studim, kemi quajtur

vlerësim pozitiv:

a. Përfitimin audiometrik  prej 10 dB (që

konsiderohet i tillë edhe nga shumica autorëve)

(1, 3, 4).

b. Evolucionin që ka pësuar transmetimi ajror

dhe ai kockor pas operacionit.

c. Përmirësimin e humbjes mesatare të dëgjimit

social në veshin e operuar dhe në të dy veshët.

Indikacionet për mjekimin kirurgjik të oto-

sklerozës dhe përftimi i rezultateve pozitive kanë

bërë që sot këto ndërhyrje të rekomandohen

pothuajse në të gjitha gradat e otosklerozës:

a. Kur ka rezervë të mirë kokleare.

b. Kur ka humbje konduktive të dëgjimit.

c. Kur hapësira ajër-kockë është të paktën 30

dB.

d. Kur ka rezervë të mirë kokleare dhe

diskriminim të mirë të fjalës.

e. Rekomandohet edhe në të sëmurët me

otosklerozë, në të cilët transmetimi kockor është

i dëmtuar  në mënyrë të konsiderushme. Në

raste të tilla operacioni mund të sjellë një

përmirësim të dëgjimit dhe të krijojë kushte më

të mira për  protezim  akustik, prandaj këta të

sëmurë duhen sqaruar paraprakisht (5, 6 ).

Në rastet me otosklerozë bilaterale

rekomandohet të operohet veshi me dëgjim më

të dobët, dhe pas një viti të operohet veshi tjetër,
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në rast se operacioni i parë ka dalë me sukses.

Theksojmë këtu se operacionet në të sëmurët tanë

janë kryer pa bërë ndonjë seleksionim të veçantë

të tyre. Ndërhyrje janë bërë edhe në të sëmurët me

dëmtime mikste si dhe me ato  neuro-sensoriale,

por gjithmonë duke patur parasysh  një rezervë

midis pragut ajror dhe atij kockor të dëgjimit prej

jo më pak se 10 dB, të paktën  për  frekuencat

500 dhe 1000 Hz. Kjo vihet re edhe në të dhënat

e hapësirës ajër-kockë, duke ndërhyrë edhe te të

sëmurët me hapësirë 10-20 dB.

Në këtë material ne analizojmë të dhënat

audiometrike të 61 të sëmurëve të cilëve u janë

bërë  ekzaminimet audiometrike para dhe pas

operaciont, brenda muajit të pare. (Të dhënat

paraqiten në pasqyrën 1) .Në këtë pasqyrë bie

në sy se 21 të operuar ose 34 %  kanë patur

përfitim dëgjimi 10 dB, ndërsa 32 të operuar

ose 52% e tyre kanë përfituar përmirësim të

dëgjimit mbi 20 dB. Në 8 rastet e mbetura  nuk

kemi patur përfitim të dëgjimit, ose kemi patur

humbje të tij .

Nr i pacientëve të
marrë në studim

Rezultatet pozitive në
10 dB

Rezultatet pozitive
mbi 20 dB

Pa rezultat

61 raste 21 raste ose 34% 32 raste ose 52% 8 raste ose13%

REZULTATET

ULJA E DËGJIMIT NE dB Pragu ajror i dëgjimit
% e rasteve para operacionit % e rasteve një muaj pas

operacionit
0- 10 dB -- --
10- 20 dB -- 3 raste 5 %
20- 30 dB -- 5 raste 8.1 %
30- 40 dB 1 raste 1.6 % 17 raste 28 %
40- 50 dB 2 raste 3.2% 16 raste 26 %
50- 60 dB 8 raste 13 % 12 raste 20 %
60- 70 dB 18 raste 29 % 3 raste 4.9 %
70- 80 dB 21 raste 34% 2 raste 3.3 %

8o- 90 dB 8 raste 13 % 3 raste 4.9 % --
90-100 dB 3 raste 5 % --

Pasqyra 1

Rezultati pozitiv në të operuarit që kemi në

studim vlerësohet si i tillë nga tri aspekte:

1.Për  përmirësimin e pragut ajror të dëgjimit.

2. Për kthimin e të dhënave të Rinnsë nga

negative në positive.

3.Për nivelin e dëgjimit të fjalës së folur.(1,7)

Më poshtë po bëjmë analizën e tyre :

1.Në të sëmurët e operuar të bie në sy në

mënyrë të qartë  përmirësimi i dukshëm i

mesatares aritmetike të  kurbave   ajrore pas

operacionit, e krahasuar ajo me atë para

operacionit. Këto të dhëna janë paraqitur në

pasqyrën  2. Të sëmurët me ulje mesatare të

pragut ajror deri në 40 dB (1.6% ) para

operacionit, pas operacionit këtë nivel e kanë

pasur 25 pacientë ose 41 %  e të operuarve .

Pasqyra 2.  TË DHËNAT E AUDIOMETRISË TONALE
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Për një përmirësim të dëgjimit bën fjalë analiza e përftimit audiometrik të pragut ajror, që shprehet

me lëvizjen e kurbave të këtyre pragjeve pas operacionit .

Kjo lëvizje është rezultat i përftimit audiometrik, i cili, në rastin e të sëmurëve tanë, duket qartë  në

pasqyrën 3, ku ekspozohet përfitimi i nxjerrë nga krahasimi i kurbave ajrore që kanë paraqitur të

sëmurët në hyrje , me atë të ekzaminimeve audiometrike të bëra një muaj pas operacionit .

 Nga kjo pasqyrë rezulton se përftimi audimetrik mbi 10dB arrihet në 53 raste ose 87 % të tyre ;

në 32 raste ose 52 % ky përfitim audiometrik i kurbave ajrore ka qenë 20 dB ; midis tyre ka raste

me përfitim mbi 40 dB.

Pasqyra 3.

PËRFITIMI AUDIOMETRIK I TRANSMETIMIT AJROR PAS OPERACINIT
Përfitimi në dB I kurbave ajrore % e ras teve me përfitim një muaj pas

operaciont
Deri -10 dB 2 raste 3.2 %

11 -20 dB 13 raste 21%
21 -30 dB 18 raste 30 %

31 – 40 dB 17 raste 28%
41 – 50 dB 3 raste 5 %
51 – 60 dB 3 raste 5 %
61 – 70 dB 1 raste 1.6 %
71 – 80 dB 4 raste 6.5 %

2-Një dukuri e të dhënave të ekzaminimit

audiometrik është hapësira midis kurbave ajrore

dhe kockore “hapësira ajër-kockë “. Sa më e

madhe të jetë kjo hapësirë, aq më e madhe është

edhe ulja e dëgjimit, por njëkohësisht, aq më e

madhe është dhe mundësia e përfitimit të

dëgjimit mbas operacionit. Kjo dukuri e

hapësirës ajër-kockë në analizën e rezultateve te

përfitimit funksional të dëgjimit merr një rëndësi

të veçantë; sa më tepër që pragu ajror i afrohet

pragut kockor pas operacionit, aq më i madh

do të jetë përfitimi (4, 8).

Në analizën e kësaj dukurie, ku përfshihen

pacientët tanë (shih pasqyrën 4), rezulton qartë

përmirësimi cilësor që pëson hapësira ajër-kockë

në drejtim të ngushtimit ose zhdukjes. Kështu,

ndërsa në shtrim të sëmurët me këtë hapësirë

më të vogël se 20 dB përbënin vetëm 1 rast ose

1.6 %,  pas operacionit numri i tyre i ka kaluar

të 46 rastet, ose rreth 75%.

Pasqyra 4   NDRYSHIMI I HAPËSIRËS KOCKORE-AJRORE

Madhësia e hapësirës
kockore-ajrore në dB

% e rasteve para operacionit % e rasteve një muaj pas
operacionit

0 – 10 dB -- 31 raste 51 %
11 – 20 dB 1 raste 1.6 % 15 raste 24 .5 %
21 – 30 dB 15 raste 24.5 % 6 raste 10 %
31 – 40 dB 21 raste 34.4 % 1 raste 1.6 %
41 – 50 dB 16 raste 26.2 % ---
51 – 60 dB 5 raste 8.1 % ---
61 – 70dB 3 raste 5 % 8 raste 13 %
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Po kështu, edhe nëqoftëse mbi 98% e të

sëmurëve  para operacionit kanë patur  një

hapësirë mbi 20 dB dhe midis tyre ka patur

75% të rasteve me hapësirë  mbi 30 dB, pas

operacionit hapësira mbi 30 dB është ruajtur

vetëm  në  15% të rasteve.

3-Një rëndësi të veçantë ka përfitimi  i dëgjimit

social, i cili është  dhe qëllimi i ndërmarrjes së

operacionit. Për përcaktimin  e këtij përfitimi,

një rol luan audiometria vokale, të cilën ne nuk

e kemi aplikuar në të sëmurët tanë . Kjo për

të vetmen arsye pasi shërbimi ynë nuk e

disponon atë.

Për të nxjerrë një rezultat të përfitimit të

dëgjimit   social, ne kemi përdorur audio-

metrinë tonale, duke përcaktuar uljen e

dëgjimit social si dhe përfitimin pas opera-

cionit. Uljen mesatare të dëgjimit e kemi

përcaktuar me anë të formulës :HMDSH

=(500+1000+2000+4000) / 4 -25) X1.5 Nga

përllogaritjet rezulton se të sëmurët tanë, para

operacionit kanë patur  një  përqindje  të uljes

mesatare të pragut ajror të  dëgjimit nën  40

dB (1.6 % ), krahasuar me atë pas operacionit;

41 % e kanë ngushtuar këtë hapësirë nën 20

dB pas operacionit (1).

 Nga analiza e të dhënave të mësipërme shihet

përfitimi i kënaqshëm  i dëgjimit social. Në

shtrim, 98 % e të sëmurëve kanë patur ulje të

dëgjimit social mbi 20 dB, pas operacionit, kjo

ulje e dëgjimit ka qenë e pranishme vetëm në

39 % të tyre. Ky përfitim dëgjimi do të ishte

më i madh po të kishim bërë një seleksionim

më të mirë të rasteve.

Ndërhyrjen kirurgjke në përgjithësi e kemi

bërë te veshi më i sëmurë, kur ulja e dëgjimit

ka qenë e tipit transmetiv. Kjo ka bërë që gjatë

përllogaritjeve, veshi i paoperuar të rezultojë

me ulje mesatare të dëgjimit më të theksuar,

gjë e cila ka ndikuar në uljen mesatare të

dëgjimit nga të dy veshët.Përllogaritjet e

përfitimit të dëgjimit mesatar nga të dy veshët i

kemi përcaktuar në bazë të formules : (% e

veshit të mirë x % e veshit më të keq ): 6= .Nga

analiza e të dhënave  rezulton se dëgjimi social

në të dy veshët, pas operacionit është

përmirësuar në mbi 10 dB në 43 raste ose 70%

.

PËRFUNDIME
Si përfundim, në serinë tonë me 61 raste paraqet

interes  përfitimi i dëgjimit në operacionet e

stapedektomisë totale sipas Schuknecht – it

Përfitimin mbi 10 dB e kemi arritur  në 21 raste

, në 32 raste ky përfitim ka qenë mbi 20 dB ,

në 8 raste nuk kemi patur përfitim ose kemi

patur humbje të dëgjimit .

Përmirësimi i kurbës ajrore një muaj pas

operacionit, e krahasuar me atë para opera-

cionit, ka rezultuar me ngushtimin nën 20 dB

në 46 raste.

Para operacionit,  dëgjimi social mbi 20 dB i

ka takuar   98 % të të sëmurëve, ndërsa pas

operacionit, kjo ulje dëgjimi ka qenë e pranish-

me vetëm në 39 % të tyre.

Edhe në punimin tonë, operacioni i stape-

dektomisë totale sipas Schuknecht –it  rezulton

se është një operacion i sukseshëm .

Nga një rishikim  i kujdessshëm i rasteve tona

jemi në gjendje të përcaktojmë suksesin

operacionit të stapedektomisë totale sipas

Schuknech-it në shërbimin tonë. Është detyrë e

çdo mjeku ORL, pavarësisht publikimit ose jo

të  rezultateve, të rishikojë në mënyrë të herëpas

hershme rastet e tij, për të përcaktuar ecurinë

dhe rezultatet e punës së vet. Nëse dikush

vendos të kryejë një operacion  të

stapedektomisë totale sipas Schuknecht-it duhet

të seleksionojë mirë rastin, duke patur parasysh

format labirintike të otosklerozës.
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WORK SATISFACTION OF PRIMARY HEALTH CARE

PERSONNEL IN KOSOVO

Our survey conducted in 2011 aimed to assess the socio-economic correlates of  primary

health care personnel satisfaction in Kosovo, the newest country in Europe which is

undergoing a difficult socioeconomic transition. In a sample of 142 primary health care

professionals in Gjilan region, a significantly lower satisfaction level was reported among

nurses compared with physicians. Overall, satisfaction level was positively related to work

experience and work conditions.

Keywords: Kosovo, nurse, physician, primary health care, staff  satisfaction.
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Hyrje
Për përmbushjen me sukses të vizitës mjekësore

është e rëndësishme që si stafi mjekësor ashtu

edhe pacientët të realizojnë pritshmëritë e tyre.

Literatura ofron të dhëna që kënaqësia e stafit

mjekësor është e lidhur me kënaqësinë e

pacientëve, cilësinë e kujdesit shëndetësor dhe

me rezultate shëndetësore më të mira [1,2,3,4].

Në marrëdhënien komplekse mjek-pacient,

është e domosdoshme që stafi mjekësor të

tregojë që kujdeset vërtet për pacientin dhe të

demonstrojë qëndrime pozitive duke qënë se

mjeku dhe/ose infermierja e udhëheq vizitën

mjekësore dhe, për këtë arsye, mënyra e

komunikimit të tij/saj ndikon fuqimisht në

kënaqësinë e pacientëve [5].

Kënaqësia që stafi mjekësor merr nga puna e

përditshme në kujdesin shëndetësor parësor

mund të influencohet nga një sërë faktorësh ku

përfshihen jo vetëm karakteristikat personale [3]

por edhe aspektet e mjedisit të punës si dhe të

ardhurat [6, 7, 8]. Niveli i ulët i kënaqësisë së

mjekëve është i lidhur me rritjen e gjasave për

konsumimin në punë [9], dhe braktisjen e

profesionit të mjekut [10].

Mjekët që punojnë në kujdesin shëndetësor

parësor luajnë një rol tepër të veçantë në

parandalimin e rritjes së kostove të shërbimeve

të kujdesit shëndetësor nëpërmjet funksionit

“portë” të sistemit shëndetësor parësor [11].

Mbajtja nën kontroll e kostove dhe

shpenzimeve për kujdesin shëndetësor është një

aspekt tepër i rëndësishëm për Kosovën, një

shtet i cili po përpiqet të rigjejë rrugën e

rindërtimit dhe zhvillimit pas daljes nga një luftë

shkatërrimtare [12]. Në kushtet e reformave in-

tensive që po realizohen momentalisht, sistemi

i kujdesit shëndetësor parësor është ende i dobët

duke favorizuar nivele të ulëta të kënaqësisë së

stafit që punon në kujdesin shëndetësor parësor

në Kosovë. Për këtë arsye, ne ndërmorëm një

studim i cili synonte vlerësimin e kënaqësisë së

mjekëve dhe infermiereve që punojnë në

kujdesin shëndetësor parësor në Kosovë, në

mënyrë që të hidhet dritë rreth karakteristikave

personale dhe determinantëve të kënaqësisë së

stafit në një fushë kërkimore të eksploruar fare

pak në këtë vend.

Metodat
Ky është një studim kros-seksional, i kryer midis

datave 15 Shtator-15 Dhjetor 2011, që synon

vlerësimin dhe përcaktimin e faktorëve

determinues të kënaqësisë së stafit të kujdesit

shëndetësor parësor me kushtet e mjedisit të

punës në Kosovë. Për këtë qëllim ne studiuam

të dhënat nga një kampion i qëllimshëm i

profesionistëve që punojnë në sistemin e kujdesit

shëndetësor parësor. Në mënyrë që të hidhninm

dritë lidhur me faktorët që përcaktojnë

kënaqësinë e stafit mjekësor, ne përdorëm një

pyetësor të vetë-administruar i cili mbulonte

aspekte të ndryshme që kanë të bëjnë me

mjedisin e punës të mjekëve të përgjithshëm,

mjekëve të familjes dhe infermiereve që punojnë

në rajonin e Gjilanit. Rajoni i Gjilanit përbëhet

nga tri komuna. Çdo komunë ka Qendrën

Kryesore të Mjekësisë Familjare (QKMF), disa

Qendra të Mjekësisë Familjare (QMF) dhe disa

Ambulanca të Mjekësisë Familjare (AMF). Ne

intervistuam të gjithë personelin mjekësor që

punonte në tri QKMF-të (një në çdo komunë),

dhe në 14 QMF dhe 7 AMF në komunën e

Gjilanit, duke rezultuar në 142 individë.

Pyetësori i përdorur është një variant i përshtatur

i pyetësorit origjinal të zhvilluar nga Qendra

Mjekësore Dartmouth-Hitchcock [13]. Përgjigjet

ndaj pyetjeve u ndërtuan sipas shkallës Likert me

5-opsione, ku 1 nënkupton “dobët” dhe 5

nënkupton “shkëlqyeshëm”. Pyetjet adresonin

aspektet si vijon: 1) Të ndjehesh i trajtuar me

respekt nga kolegët; 2) Disponueshmëria e

pajisjeve të nevojshme; 3) Të marrësh

mirënjojhje nga të tjerët për punën e mirë të

kryer; 4) Stresi në punë; 5) Lehtësia për të bërë
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pyetje lidhur me mënyën e dhënies/ofrimit të

kujdesit mjekësor; 6) Morali dhe qëndrimi i stafit

që punon këtu; 7) Vlerësimi i kushteve të punës

krahasuar me një vit më parë; 8) A do jua

rekomandonit dhe të tjerëve të punonin këtu;

dhe 9) Të ardhurat/pagesa.

Për çdo individ të përfshirë në studim u llogarit

një rezultat mesatar bazuar në 9 pyetjet e

veçanta. Ky rezultat mesatar më pas u shndërrua

në një variabël me dy kategori bazuar mbi

vlerën e medianës: të pakënaqur (personat që

kishin një rezultat më të ulët se mediana) dhe të

kënaqur (personat me rezultat më të lartë se

mediana).

Për variablet numerike u raportua mesatarja,

mediana dhe spektri interkuartil (IQR). Ndërsa

për variablet kategorike u raportuan numrat

absolute dhe përqindjet. U përdor regresioni

logjistik binar për të vlerësuar lidhjen e nivelit

të kënaqësisë me karakteristikat social-demo-

grafike të pjesëmarrësve. U llogaritën raportet

e gjasave (OR) të kontrolluara (axhustuara) për

moshë dhe për shumë faktorë njëherësh (analiza

multivariate) si dhe u raportuan intervalet e

besimit 95% (95% CI). Lidhjet u kontrolluan në

mënyrë që të përmbushnin supozimet e

regresionit dhe u konsideruan si statistikisht

domethënëse nëse vlera e P-së ishte 5% ose më

pak. Për analizimin e të dhënave u përdor

programi statistikor SPSS (Statistical Package for

Social Sciences) versioni 15.

Ky studim u miratua nga Bordi i Etikës Bio-

Mjekësore të Kosovës.

Rezultatet
Mosha mesatare e pjesëmarrësve ishte 42vjeç ±

9 vjet (spektri 24-62 vjeç),  dhe 41.5% e

individëve ishin meshkuj (Pasqyra 1). Analizat

univariate të kontrolluara (axhustuara) për moshë

(Pasqyra 2) treguan që vendi i punës dhe

eksperienca në punë (e shprehur në vite) ishin

të lidhura në mënyrë domethënëse me nivelin e

kënaqësisë. Profesionistët shëndetësorë që

punonin në QKMF kishin pothuajse 5 herë më

tepër të ngjarë të ishin të kënaqur krahasuar me

personelin që punontë në AMF (OR=4.8,

95%CI=1.3-16.1), por nuk u vunë re diferenca

domethënëse në nivelin e kënaqësisë se personelit

që punonte në QMF. Eksperienca në punë ishte

e lidhur pozitivisht me nivelin e kënaqësisë

(OR=1.07, 95% CI=1.01-1.13). Pas kontrollit të

njëkohshëm për shumë ndryshorë, rezultoi një

lidhje statistikisht domethënëse midis niveli të

kënaqësisë dhe llojit të profesionit. Mjekët e

familjes kishin 4 herë më shumë të ngjarë të ishin

të kënaqur krahasuar me infermieret (OR=4.0,

95%CI=1.3-12.1). Puna në QKMF dhe

eksperienca e punës e ruajtën domethënien

statistikore të tyre, ndërsa mosha dhe gjinia nuk

ishin të lidhura në mënyrë domethënëse me

nivelin e kënaqësisë (Pasqyra 2).
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Variablet numerikë Mediana
Spektri inter

kuartil (IQR)

Mosha (në vite) 42 (36-49)
Eksperienca në punë (në vite) 8 (4-20)
Rezultati total i kënaqësisë (9 pyetje) 28 (23-35)

Variablet kategorike Numri Përqindja

Seksi:

Mashkull
Femër

59
83

41.5
58.5

Profesioni:

Mjek familje
Mjek i përgjithshëm
Infermiere

35
41
66

24.6
28.9
46.5

Vendi i punës:

QKMF
QMF
AMF

51
78
13

35.9
54.9
9.2

Pasqyra 2. Lidhja e nivelit të kënaqësisë me karakteristikat social-demografike të personelit që

punon në kujdesin shëndetësor parësor në Kosovë; raportet e gjasave (OR) të axhustuara për moshë

dhe shumë ndryshorëve nga regresioni logjistik binar

Axhustuar për moshë Axhustuar për disa faktorë

Rezultati total (9 items)* Rezultati total (9 items)*

Variabli OR (95% CI)
†

P OR (95% CI)
†

P

Mosha 1.01 (0.97-1.05) 0.684 0.95 (0.90-1.01) 0.130
Seksi:

Male
Female

Reference
1.25 (0.64-2.45)

0.509 Reference
1.04 (0.46-2.37)

0.918

Profesioni:

Mjek familje
Mjek i përgjithshëm
Infermiere

1.49 (0.64-3.49)
0.85 (0.38-1.87)

Reference

0.494 (2)
0.356
0.681

-

4.03 (1.34-12.14)
2.15 (0.72-6.49)

Reference

0.046 (2)
0.013
0.173

-
Vendi i punës:

QKMF
QMF
AMF

4.51 (1.27-16.08)
1.52 (0.41-5.63)

Reference

0.004 (2)
0.020
0.529

-

4.80 (1.29-17.95)
1.37 (0.35-5.41)

Reference

0.003 (2)
0.020
0.652

-

Eksperienca në punë 1.05 (1.01-1.10) 0.037 1.07 (1.01-1.13) 0.020

* Një rezultat total i kënaqësisë (ku përfshihen 9 pyetje) u llogarit për çdo pjesëmarrës dhe u

dikotomizua në “i pakënaqur” (nën medianën e rezultatit total) vs. “i kënaqur” (mbi medianën).

† OR = raportet e gjasave (i pakënaqur vs. i kënaqur); CI = intervali i besimit.

Pasqyra 1. Karakteristikat social-demografike të personelit që punon në kujdesin shëndetësor parësor

në Gjilan, Kosovë, 2011
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Diskutimi
Përveç se të jetë profesionist, stafi mjekësor

duhet në radhë të parë të jetë i njerëzishëm, të

ofrojë mbështetje dhe kujdesin e duhur

mjekësor dhe, për të përmbushur këtë qëllim,

profesionistët shëndetësorë duhet t’i gëzohen

profesionit të tyre dhe ta ndjejnë atë. Mjekët dhe

infermieret që punojnë në kujdesin shëndetësor

parësor, për nga vetë natyra e kësaj praktike e

cila favorizon vazhdueshmëri më të madhe të

kontakteve midis pacientëve dhe stafit mjekësor,

marrëdhënie më të ngushta, më personale dhe

ndërtimin e tyre mbi bazën e besimit reciprok,

janë më të lidhur me pacientët e tyre krahasuar

me sistemet e tjera të kujdesit shëndetësor. Të

dhënat e literaturës dëshmojnë për lidhje pozitive

midis kënaqësisë se mjekëve dhe pacientëve që

jetojnë në të njëjtat lokalitete gjeografike [1].

Studimet shkencore sugjerojnë se kënaqësia që

mjekët marrin nga karriera e tyre është e lidhur

ngushtësisht me kënaqësinë e pacientëve [1]. Të

qënit i kënaqur me karrierën varet, përveç

faktorëve të tjerë, edhe nga fakti se sa të kënaqur

jemi me mjedisin ku punojmë.

Duke ju referuar gjetjeve të studimit tonë, vendi

i punës ka ndikim në nivelin e kënaqësisë së stafit

mjekësor. Mjekët që punojnë në QKMF ishin

në mënyrë domethënëse më të kënaqur

krahasuar me kolegët e tyrë që punojnë në

AMF. QKMF-të janë të lokalizuara në qendër

të komunave dhe në shumë vende është vënë

re tendenca që mjekët të zgjedhin për të punuar

në qendrat urbane duke mos preferuar zonat

periferike ose ato rurale. Ne gjithashtu zbuluam

një lidhje pozitive por të dobët midis

eksperiencës në punë dhe nivelit të kënaqësisë

edhe pse literatura ndërkombëtare sugjeron për

lidhje të paqëndrueshme [14]. Sidoqoftë, në

kampionin tonë, mosha nuk ishte e lidhur në

mënyrë domethënëse me nivelin e kënaqësisë.

Kërkimet e tjera shkencore dëshmojnë që mosha

është e lidhur dobët me kënaqësinë kur ajo

trajtohet si variabël numerik ndërsa ka një lidhje

në formë U-je kur mosha trajtohet si variabël

kategorik [14]. Me sa duket, lidhja moshë-

eksperiencë-kënaqësi është komplekse. Pa

anashkaluar argumentin që eksperienca rritet me

moshën, mund të themi që është mjedisi i punës

(bashkë me të gjithë faktorët që influencojnë

nivelin e kënaqësisë) i cili përcakton lidhjen me

kënaqësinë.

Në studimin tonë, një përcaktues i fuqishëm i

kënaqësisë së personelit në kujdesin shëndetësor

parësor është dhe profesioni. Mjekët e familjes

ishin në mënyrë domethënëse më të kënaqur

krahasuar me infermieret. Kjo gjetje është e një

rëndësie të veçantë për shkak se ajo e orienton

vëmendjen tonë drejt faktit që infermieret nuk

janë të kënaqura aq sa duhet dhe studime të

ndryshme kanë raportuar një ndikim të fortë të

kënaqësisë së stafit jo-mjekësor tek kënaqësia e

pacientëve [2, 4]. Siç raportoi një tjetër studim,

në kujdesin shëndetësor parësor zakonisht

infermieret konsiderohen si personel plotësues

dhe jo si personel zëvendësues i punës së mjekut

gjatë ofrimit të kujdesit mjekësor [15] dhe

pikërisht kjo mund të influencojë nivelin e

përgjithshëm të ulët të infermiereve

Në mbyllje mund të arrijmë në përfundimin që

profesioni, eksperienca në punë dhe vendi i

punës janë determinantë statistikisht domethënës

të nivelit të kënaqësisë të personelit që punon në

kujdesin shëndetësor parësor në këtë rajon të

Kosovës. Është e  nevojshme të rritet vetë-

besimi dhe vetë-vlerësimi i infermiereve që

punojnë në kujdesin shëndetësor parësor, si një

ndërhyrje eficiente për të plotësuar më mirë

nevojat shëndetësore të popullsisë në Kosovë.
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SUMMARY

KORRELACIONI  ND¨RMJET  APOLIPOPROTEIN¨S-E (APO-E)
DHE INSUFICIENC¨S RENALE KRONIKE TERMINALE (IRKT)

1. Reparti i Sëmundjeve të Brendshme me Nefrologji dhe Hemodijalize-Spitali Klinik-Tetovë.

2. Fakulteti i Shkencave të Mjekësisë-USHT,Tetovë.

3. Spitali Special i Nefrologjisë dhe Hemodializës “ VITA MEDICAL GROUP’’-Tetovë.

CORELATION  BETWEEN  APOLIPOPROTEINS-E

(APO-E ) AND END-STAGE-RENAL-DISEASE

Apolipoproteins metabolism disorders in patients with End-Stage-renal-Disease (ESRD)

and those threated with HD, in recent years appear as one of  the main factors in the

appearance of atherosclerotic cardiovascular disease, cerebrovaskular disease  and

ateromatozes that artertieve e peripheral (1). Dislipoproteinemia as associated phenomen

of  chronic and terminal renal insuficiences presented to you in the early stages of  kidney

deficiency. So early knowledge on the mechanism and their etiopatogjenesis can

significantly affect drug prevention and tre-atment as appropriate to the aforementioned

phenomena in patients with ESRD and those threated with HD (2).

Key words:  End-Stage-Renal-Disease (ESRD),  Apolipoproteins-E ( Apo-

E),Haemodialysis (HD).

Doc Dr. Sci. Med.Prim.Lutfi  ZYLBEARI 1,2,3,   Elita MASHA1 ,
Gazmend ZYLBEARI3,  Zamira BEXHETI3, Drita  YZEIRI-HAVZIU3.
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HYRJE
Apolipoproteinat jane proteina në përbërje të

makromolekulës lipoproteinemike dhe janë

specifike për secilën klasë të tyre.Me lipidet ato

lidhen duke shfrytëzuar vetitë hidrofobe të

acideve yndyrore nga fosfolipidet dhe pjesës

polare të vargut polipeptidik,proces i interre-

akcionit jonik ndërmjet fosfolipideve dhe çifteve

të aminoacideve me ngarkesë të kundërt elektike

të a- heliksit apoproteinemik. Si faktor themelor

të paraqitjes së sëmundjeve kardiovaskulare,

cerebrovaskulare dhe aterosklerozës së hershme

tek pacientet me IRKT dhe ata të  trajtuar me

HD, ndikim të rëndësishëm luajnë edhe

çrregullimet e metabolizmit të lipoapopro-

teinave(1,2,3). Apolipoproteina-E është përbërë-

se e receptorëve lipoproteinemik të mëlçisë së

zezë, dhe dukshëm ndikon në klirensin e

partiklave të lipoproteinave. Apolipoproteina-E

është glikoprotein që më tepër gjendet në

strukturën e a,b dhe pre-b lipoproteinave.

Faktorët gjenetik në paraqitjen e sëmundjeve

kardiovaskulare, cerebrova-skulare, atero-

sklerosklerotike tek pacientet  me pamja-

ftueshmëri të veshkave janë: ekspresioni jo i

volitshëm i B-receptorëve të krahasuar me E-

receptorët, konvertimi i zvogëluar i VLDL në

IDL dhe në LDL-ch dhe  çrregullimi i

transportit reverz i HDL-ch (4,5,6,).  Çrregu-

llimet e metabolizmit të lipoapoproteinave tek

pacientët me pamjaftueshmëri të veshkave dhe

ata të trajtuar me HD i  përfshijnë të gjithë

partiklat e lipoproteineve(Lp
s
), me dominim të

treglicerideve- (hipertregliceridemisë), si pasojë

e sasisë së  tepërt e treglicerideve(TG)  në

strukturën e LDL-ch, VLDL, IDL, dhe HDL-

ch. Te pacientët e mjekuar me dializë peritoneale

ambulatore   janë evidentuar vlera më të ulëta

të Apo-E, krahasuar me pacientet e mjekuar

me hemodializë kronike bikarbonate. Poli-

morfizmi i lartë e Apo-E dukshëm ndikojnë në

metabolizmin e yndyrnave dhe apolipo-

proteinave njëlloj si te pacientët me pamjaf-

tueshmëri të veshkave,  po ashtu edhe te

ihomozigotet e tjera,  koncentratet nuk ndry-

shojnë krahasuar edhe me ato të ApoE-
3
 dhe

ApoE-
4
 (7). Ekzistojnë fakte të dokumentuara

dhe verifikuara se përdorimi i  modaliteteve të

ndryshme të mjekimit me HD, dukshëm mund

të  ndikoj ndaj permisimite të  metabolizmit të

lipoapoproteinave,  me çka edhe pengohen

paraqitja e proceseve aterosklerotike kardio-

vaskulare dhe verbrovaskulare të paciente me

IRKT të  mjekuar me HD (8).

Qëllimi i punimit
 Roli i  përqëndrimeve të larta të Apoli-

poproteinës-E dhe ndikimi i polimorfizmit të

saj  në   paraqitjen e aterosklerozës  së arterieve

kardiovaskulare, cerebrovaskulare dhe arterieve

periferike te pacientët me pamjaftueshmëri

kronike të veshkave dhe atyre  të trajtuar me

hemodializë kronike intermitente.

MATERIALI DHE  METODAT
Material pune u shfrytëzua gjaku  i marrur nga

vena e 120 pacientëve ( me moshë mesa-

tare=62.50±6.40 vjeçare ) të mjekuar  me

hemodializë    (prej të cilëve 66=meshkuj dhe

54=femra) mbi 12 muaj në Repartin e Nefro-

logjisë me Hemodializë  pranë Spitalit Klinik të

Tetovs dhe Klinikeës së Nefrologjisë pranë

Fakultetit të Mjekësisë-Shkup. si dhe i grupit

kontrollues =120 (meshkuj=66 dhe femra=54)

personave të shëndoshë me moshë mesa-

tare=58.50±8.10 vjeçare, i marrur në orën  08h

të mëngjezit, në temperaturë të dhomës prej 19-

240C, në pozicion të shtrirë.    Gjaku për analizë

merrej çdo herë  para seancave të hemodializës

(HD) pas një gjendje urie prej 12-orësh, me tri

matje konsekutive dhe pa përdorim të    hipoli-

pemikeve. Rezultatet e  fituara paraqesin vlerat

mesatare të fitura prej tri matjeve në kushte

identike. Gjaku i marrë për ekzaminim (3 ccm

serum) me disa pika heparin, për analizë është

dërguar në Institutin e Biokimisë Klinike pranë

Qendres Klinike të Fakultetit të Mjekësisë në

Shkup. Profili i apolipoproteinës-E është
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analizuar te 120 pacientë,   prej të cilëve

66=meshkuj dhe 54=femra, të mjekuar me

hemodializë përsëritëse mbi 12 muaj në Repartin

e Nefrologjisë me Hemodializë  pranë Spitalit

Klinik të Tetovës dhe Klinikës së Nefrologjisë

pranë Fakultetit të Mjekësisë Shkup.Gjatë

Ndarja e pacientëve sipas diagnozës

Numri total i pacientëve =120 Meshkuj= 66(55%), Femra=54(45%)

Mosha mesatare( vitet) 62.50� 6.40

Glomerulopati (GN) 30 (25 %)

Hipertensioni arterial me nefroangiosklerozë sek.(HTA) 28 (23..3 %)

Diabetes Melitus(DM) 18 (15 %)

Intersticiopatit (IPN) 16 (13..3 %)

Policistoza Renale (ADPBB) 12 (10 %)

Nefropatitetë padiferencuara 9 (7.5 %)

Nefropatite Uroopstruktive(NUOP) 7 (5.8 %)

Grupi kontrolues=120( Meshku j=66,Femra=54) Mosha mesatare(vitet) =58,5� 8,1

ekzaminimit të Apo-E  na  analizua edhe profilin

e lipideve. Gjate punimit tane na beme edhe

ndarje e pacienteve sipas sëmundjes themelore-

shkaktare të insuficiences renale kronike

terminale.

Ndarja e pacientëve sipas sëmundjes themelore

të veshkave eshte paraqitur në pasqyrën 1.

Pasqyra 1.

Frekuenca e HD ishte tri herë në javë nga katër

orë e gjysëm, me membranë polysulfonike

kapilare biokompatibile (F6 HPS  dhe 5HPS,-

Fressenius&Hemomed) me sipërfaqe1-1.3m2, të

sterilizuar me shtypje të lartë të avullit. Së bashku

me Apolipoproteinën-E, ne përcaktuam edhe

profilin  e lipideve Apolipoproteina-E    nga

plazma e ngrirë  u përcaktua me ndihmën e

metodës Imunoturbidimetrike-Vincent-Viry M

dhe bashkëpunëtorët. Rezultatet e fituara u

përpunuan në programin statistikor Windows-

(Statistics for Windows software) verzioni 6.0

A, Stat soft Inc. Tulsa,OK,USA) me vlera

mesatare dhe devijacioni standard S±SD.

 Vlerat referente të parametrave të analizuar janë

të paraqitura në pasqyrën 2.

Profili i Lipideve Vlerat referente Autorët

LT 4-10g/l Zollner & Kirsch(30)

TG 0.68-l.70 mmol/l G. Buccola& H. David
(31)

ChT 3.l-5.2 mmol/l CC. Allain et al
(32)

LDL-Ch < 3.4 ; rrezik i lartë:>4.1 mmol/1 Friedewalde&Fredrickson
(33)

HDL-Ch > 1.6 ; rrezik i lartë: < 0,9 mmol/1 G. Warnick et al
(34)

Apo-E 2.7- 4.5 mg/dl Imunoturbidimetrike
(35)

Pasqyra 2.
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Rezultatate e fituara të lipideve (ChT,TG,HDL-ch,LDL-ch), Apo-E të pacientëve me IRKT dhe

grupit kontrollues janë paraqitur në pasqyrën 3.

Pasqyra 3. Rezultatet e fituara

N
o

ChT(mmol/l) TG ( mmol/l ) HDLch(mmol/l) LDLch(mmol/l) Apo E mg/ d l

Pacientët

120 5.40±1.60 3.60±1.20 1.02±0.20 4.60±040 7.80 ± 2.80

��
Grupi

kontrollues

120 4.80± 1.40 1..14±0.80 1.50±0.60 3.10±0.40 3.20± 2.80

P 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001

Nga pasqyra  vërehet një dallim statistikor

sinjifikant ndërmjet vlerave të fituara nga

pacientët e mjekuar me HD dhe grupit

kontrollues i      vlerave të Apo-E  si dhe te

kolesteroli total,TG,HDL-ch,LDL-ch me

p<0.0001.

DISKUTIMI
Dislipidemija si manifestim i shpeshtë, te

pacientët me pamjaftueshmëri të veshkave, është

me etiologji të  ndryshme. Ndër faktorët

favorizues të dislipidemisë numërohen: aktiviteti

i zvogëluar i enzimës Lipoprotein Lipazës (LPL),

inaktiviteti i Lipazës  Tregliceride Hepatale(LTH)

, koncentrati i rrituar i Apo-E, çrregullimet e

metabolizmit    të apolipoproteinave të

tjera{Apo-A,B,C,Lp(a),C-
III

) si dhe hormonit

paratiroid (9,10,11,12,13,). Në plame qarkulon

si pjesë përbërëse e hilomokrone-ve(HM),-

VLDL/ß-VLDL,HDL-ch,HDL-2. Sintetizohet

në hepatocite (80-90%),makrofage,astrocitet e

trurit dhe qelizat e lëmuara të muskujeve.

Apolipoproteina-E merr pjesë në transportin

dhe redistribucionin e lipideve (kryesisht të

kolesterolit) në inde ( në veçanti te indet e trurit)

dhe është faktor i rëndësishëm në katabolizmin

e lipoproteinave(Lps) i ndihmuar nga receptorët

qelizorë të HM, “remnant”VLDL  dhe disa

subklasave të HDL-ch. Apo-E është protein

polimorf e cila rrjedh nga kromozomi i 19, në

përbërjen e të cilit hyjne tri subklasa majore:

ApoE-
2
, ApoE-

3
 dhe ApoE-

4
 .Vlerat e Apo-

E në plazëm janë :2.70-4.5 mg/dl. Të tri

subklasat majore: ApoE-
4
 (15%), ApoE-

3

(77%) dhe ApoE-
2
 (8%) formojne 6 fenotipet

e tyre prej të cilave: 3 janë  homozigot (E-2/

2,E-3/3 dhe E-4/4 ) dhe  3 heterozigot (

E-2/3,E-2/4,E-3/4).  Koncentrate të ulëta të

Apo-E paraqiten te hiperkorticizmi,ndërsa

koncentrate të rritura të Apo-E janë evidente te

Hiperlipoproteinemite e tipit-I,III,IVdhe V,

graviditeti,përdorimi i tepërt i kortikosteroideve,

mjekimi me hemodializë dhe staza hepatale.

Fenotipi E3/4 dhe ApoE4/4 janë  me koncen-

trat të lartë të holesterolit prandaj dhe  janë

shkaktarë më të shpeshtë për paraqitjen e

sëmundjeve koronare, cerebro-vaskulare si dhe

aterosklerozës prematurë,  në krahasim me

fenotipet ApoE-2/2 dhe ApoE-2/3. Apo-E

është ligand i receptorëve lipoproteinemik të

heparit dhe ndikon në klirensin e grimcave

lipoproteinemike (14). Apo-E e kryen transferin

e kolesterolit në indet hepatale me ndihmën e

ApoE-receptorëve, ndërsa në indet ekstra-

hepatale me ndihmën e ApoB/E receptorëve.

Janë fakte të dokumentuara mbi rolint e madh

të homozigotit E-3 në zhvillimin e hiperli-

poproteinemisë të tipit-III(ndarja sipas Fredric-

kson-it) dhe lidhshmërinë e ApoE-4 me rritjen

e koncentratit të LDL-ch. Apo-E gjeni është i

ndarë prej DNA i marrur prej leukociteve.

Pacientët me IRKT të mjekuar me hemodializë
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përsëritëse kanë prevalencë më të ulët të alelit

epsilon-4 dhe koncentrat më të lartë të

apolipoproteinës-E, në krahasim me grupin

kontrollues.Polimorfizmi gjenetik i Apo-E (aleli

ApoE-
4
) te pacientët e mjekuar me hemodializë

përsëritëse, dukshëm ndikon në paraqitjen e

aterosklerozës së hershme, sëmundjeve kardio-

vaskulare, cerebrovaskulare dhe nivelet e

lipoproteinave aterogjene edhe pas seancave të

hemodializës janë të rritura (15,16,17). Një

numër i madh studimesh kanë verifikuar se

fenotipi Apo-E luan role të rendësishme në

katabolizmin e apolipoproteinave. Është

verifikuar se koncentratet e ApoE-
2 
dhe ApoE-

4
 tek pacientët me IRKT janë identike, ndërsa

te popullata e shëndoshë janë të ndryshme (18).

Disa studime multicentrike rreth apolipo-

proteinës-E tek pacientet me IRKT të mjekuar

me hemodializë përsëritëse kanë zbuluar vlera

të larta koncentrati të ApoE-
2
 dhe ApoE-

3,

ndërsa të zvogëluara të ApoA-
4
. Frekuenca e

rritur e ApoE-
2 
 fenotipit te pacientët me IRKT

është gjenetikisht e predisponuar (19). Apo-E në

përbërjen e saj përmban tri  izoproteina të

mëdhaja (ApoE-
2
 ApoE-

3
 dhe ApoE-

4 
me

polimorfizëm dhe modulim të verifikuar të larte

ndaj apolipoproteinave dhe efekte të larta

aterosklerotike ndaj sistemit  kardiovaskular si

dhe cerebrovaskulare, njëlloj edhe te  pacientët

me IRKT, po ashtu edhe te popullata e

shëndoshe (20). ApoE-
2
 izoproteini e zvogëlon

ndërsa ApoE-
4
 izoproteini e rrit afinitetin e

lipideve dhe receptorëve lipoproteinemik (21).

ApoE-
4
 alelet korespondojnë me prevalencë të

lartë të aterosklerozës së hershme, sëmundjeve

aterosklerotike kardiovsakulare dhe cerebro-

vaskulare te e tërë popullata. Apo-E me

polimorfizmin e saj te pacientet me IRKT e

ndryshon nivelin e lipideve dhe pacientët me

fenotip  të rritur të ApoE-III/IV kanë vlera të

larta të LDL-ch dhe indeks më të rritur ndaj

aterosklerozës dhe vlera më të ulëta të HDL-

ch. Një numër i madh shkencëtarësh kanë

dokumentuar dhe verifikuar se pacientët me

pamjaftueshmëri të veshkave  dhe ata uremik

të trajtuar me HD kronike intermitente

paraqesin vlera të larta të Apo-E,  e cila u

verifikua dhe  dokumentua  edhe në studimin

tonë.  Te pacientët me IRKT, afiniteti i  lipazës

hepatale tregliceride (LTH) është  më i  < 3 se

3%, ndërsa aktiviteti i  LCAT është më  i <  se

30% krahasuar  me grupin kontrollues (22).

Studime të apolipoproteinave te pacientët me

IRKT të mjekuar në mënyra të ndryshme të

dializës  (dializë kronike bikarbonate dhe dializë

ambulatore peritoneale ) dëshmojnë se sëmun-

djet koronare, cerebrovaskulare dhe  atero-

skleroza e hershme më së tepërmi paraqitet te

pacientët e mjekuar me dializë ambulatore

peritoneale permanente (23).  Ekzaminimi i

parametrave të statusit te lipo/apoproteinave te

pacientët tanë dëshmuam se te këta  pacientë

dominojne vlera të larta të  koncentratit të TG,

C h-t,LDL-ch dhe Apo-E,Lp(a), ndërsa të

zvogëluara të HDL-ch në krahasim me grupin

kontrolues, dhe janë në përputheshmëri me

hulumtimet e autorëve si: Mathur,Atmann,

Odda, Milionis (24,25,26,27).

Gjatë ekzaminimit të apolipoproteinës Apo-

E(vlera referente=2.7-4.5mg/dl) te pacientët

tanë, pa marrë parasysh sëmundjen themelore,

u ekzaminuan vlera më të larta te pacientet me

Diabet:8.06±3.80mg/dl, glomerulonefriti

kronik-7.87±6.08mg/dl,policistoza renale adulte

dominante-.68±3.50mg/dl, uroopstrukcioni

nefropatike-7.60±.60mg/dl, nefropatite të

padefinuara-7.40±3.45mg/dl, intersticiopatite-

7.18± 3.20mg/dl dhe  hipertensioni  arterial-

6.80±3.60mg/dl.

Përfundim.

Si përfundim mund të themi se njohuritë e

etiopatogjenezës, funksionit si dhe  abnor-

malitetet mbi polimorfizmin   dhe ndikimin

negativ të apolipoproteinës E te pacientët me

IRKT të mjekuar me HD kronike intermitente

dhe  roli  i saj në paraqitjen e sëmundjeve
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kardiovaskulare e cerebrovaskulare, ka rëndësi

të jashtëzakonshme në paraqitjen e kësaj dukurie

të shpeshte te këta pacientë. Propozimi i masave

preventive- dietetike dhe  terapeutike-mjekuese

mundet dukshëm të ndikojnë në ngadalë-

simin,pengimin dhe trajtimin e dukurive të

lartëpërmendura.
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SUMMARY

ANTIBIOTIKOPROFILAKSIA NË HERNIEN INGUINALE PRIMARE
TË PLANIFIKUAR

Albana ÇELA1, Vjollca DURRO2, Edmond ÇELIKU1

1.Qendra Spitalore Universitare”Nënë Tereza” Tiranë , Kirurgjia e Përgjithshme

2.Ministria e Shëndetësisë, Drejtoria e Planifikimit Spitalor

THE EFFECT OF PROPHYLACTIC ANTIBIOTIC IN PRIMARY

INGUINAL HERNIA REPAIR, IN ELECTIVE SURGERY

Objective : The aim of this study was to investigate the effect of prophylactic antibiotic

in primary inguinal hernia repair, in elective surgery.

Material and methods: 100 patients with low risk of surgery and primary inguinal

hernia repair (Lichtenstein repair) were investigated during March 2006-March 2009 in

First Clinic of Surgery in University Hospital Center” Mother Theresa” Tirana. This is

a double-blind prospective randomized trial. Two groups with 50 patients were inves-

tigated. The incidence of surgical site infection of Group A (antibiiotic group) with 50

patients (2 females / 48 males) and group B (placebo group) with 50 patients (3 females

/ 47 males) was followed up after hernia repair surgery. Exclusion criteria was for patients

with high risk of  surgery, complicated inguinal hernia, incisional inguinal hernia, bilateral

hernia, presence of infection at the time of operation and the patients with valvular

prosthesis and drain usage. Patients of group A were given 1 g cefazolin intravenos

and group B patiens the same volume of  normal saline by intravenos bolus during

anesthesia procedure.

Results: Incidence of surgical site infection was: 6% in Group A and 8% in group B

(P=0.57). No one deep surgical site infection occured.  All superficial site infections

responded well to antibiotic therapy.

Conclusion: Based in our study results we can say that: Antibiotic prophylaxis has no

benefit used in primary inguinal hernia repair with mesh (Lichtenstein technic) in elective

surgery for low risk patients.
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Hyrje:
Hernia inguinale është një nga patologjitë më të

shpeshta kirurgjikale. Në shekullin e XXI kur

teknika të shumta operatore përdoren për

reparimin e kësaj patologjie ende mbetet i

diskutueshëm përdorimi i antibiotiko-pro-

filaksisë për parandalimin e infeksionit në

kirurgjinë herniale të planifikuar. Incidenca e

infeksionit pas kirurgjisë herniale varion nga

0.06% - 5.3%, me një mesatare rreth 3% (1).

Infeksioni i vendit kirurgjikal është komplika-

cioni më i shpeshtë i kirurgjisë herniale i cili shton

ditëqëndrimin spitalor dhe koston (2, 3, 4). Si

faktorë risku në disa studime vlerësohen:

seksi(më shpesh femrat), mosha(më teper se 70

vjeç), sëmundjet shoqëruese, kohëzgjatja e

operacionit, si dhe përdorimi rutinë i drenave

dhe protezave (5,6). Në udhëzimin e fundit të

shoqatës Europian të Hernies thuhet: “Në

klinikat me shkallë të ulët të infeksionit të plagës

(<5%), nuk është indikacion përdorimi në rutinë

i antibiotiko-profilaksisë në kirurgjinë e hernies

inguinale për pacientët me shkallë të ulët risku”

(7). Megjithatë, ajo përdoret në trajtimin

kirurgjikal të pacientëve me shkallë të lartë risku

ose në shumë qendra ku incidenca e infeksionit

kirurgjikal është >5%. Por, në studime recente

shprehen se “antibiotiko-profilaksia nuk

rekomandohet edhe kur vihet re shkallë e lartë

infeksioni” (8). Megjithë studimet e pakta që janë

bërë dhe evidencave të ndryshme, shumë

kirurgë përdorin në mënyrë rutine antibiotikët

si profilaksi në kirurgjinë e hernies inguinale të

planifikuar.

Një përmbledhje e literaturës botërore nuk

përcakton qartë nëse antibiotik-profilaksia në

reparimin e hernies inguinale me meshë jep

avantazhe në parandalim e sëmundëshmërisë tek

pacientët ose jo(9).

Qëllimi i këtij studimi është të japi të dhëna mbi

efektin e antibiotiko-profilaksisë në plastikën e

hernies primare inguinale (sipas Lictenstein) në

kirurgjinë e pastër (të planifikuar) në pacientët

me risk të ulët.

Materiali dhe metoda
Ky studim prospektiv është realizuar në Klinikën

e Parë të Kirurgjisë të Qendrës Spitalore

Universitare “Nënë Tereza” Tiranë, në periu-

dhën kohore Mars 2006 – Mars 2009.

Zgjedhja e pacientëve
Pacientët e përfshirë në studim janë pacientët të

intervenuar në kirurgjinë e planifikuar për hernie

inguinale me plastikë sipas Lichtenstein (me

meshë polipropileni).

Janë përjashtuar nga studimi pacientët që: kishin

hipersensibilitet nga cefalosporinat, mosha nën

18 vjeç, hernie inguinale e komplikuar (obstru-

ktive apo strangulative), recidivat, pacientët që

kanë marrë antibiotiko terapi 48 orë përpara

interventit, pacientët me patologji të valvulave

kardiake që kërkojnë trajtim specifik me

antibiotikë, me çrregullime të koagulimit ose që

mjekohen me antikoagulantë, praninë e infeksio-

nit në kohën e operacionit, shtatëzaninë apo

laktacionit, pacientët me sëmundje imuno-

supresive ( p.sh.: diabeti mielit i sapo diagno-

stikuar apo i pakontrolluar, prania e patologjive

malinje), pacientët që trajtohen me kortizonikë,

herniet gjigande inguino skrotale, përdorimi i

drenave dhe ata që nuk pranuan të marrin pjesë

në studim.

Pacientët janë ndarë në dy grupe me 50 pacientë.

Grupi A janë pacientët që marrin një dozë

cefalosporin 1.0 gr endovenoz gjatë interventit

dhe grupi B (grupi placebo) janë pacientët që

marrin tretësire fiziologjike 0.9% në të njëjtin

volum.

Në të gjitha rastet u realizua plastikë sipas

Lichtenstein.

Lëkura u përgatit me trichotomi dhe lyerje me

betadinë 10% momentin përpara fillimit të gjithë

interventeve. Operacionet u realizuan nën

anestezi spinale ose endotrakeale. Mesha e

përdorur e njëjta proleni (polipropileni Ethicon)

e fiksuar me sutura të veçanta polipropileni te

simfiza pubike, ligamenti inguinal dhe fascia
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transversale. Lëkura e mbyllur me sutura të

veçanta jo absorbabël.

Ndjekja e pacientëve
Të dhënat demografike të pacientëve, sëmundjet

ekzistuese, klasifikimi sipas ASA-ës, tipi i hernies,

lloji i anestezisë, kohëzgjatja e interventit dhe

ditëqëndrimi në spital u shënuan në kartelën e

secilit. Të gjithë pacientët u aktivizuan ditën e

operacionit. Anti inflamatorë josteroidë u

përdorën ditën postoperacionit dy herë në ditë.

Shumica e pacientëve dolën nga spitali të

nesërmen e operacionit. Plaga u ndërrua po atë

ditë. Ndjekja e plagës ishte ditën e 3, 5 (ditë kur

hiqet banazhi i plagës) dhe të 7 dhe pas 30

ditësh. Në rastet kur observimet na munguan

u kontaktua me telefon me pacientët të cilët u

rikontrolluan në spital. Asnjë e dhënë nga vizitat

e kontrollit nuk u mor nëpërmjet telefonit.

Infeksioni i plagës u klasifikua: superficial dhe i

thellë. Sipas përkufizimit të Qendrës së

Kontrollit të Sëmundjeve infeksion superficial i

plagës kirurgjikale (SSSI) është infeksioni që

ndodh brenda 30 ditëve të operacionit dhe që

prek vetëm lëkurën dhe indin e nënlëkurës,

ndërsa infeksion i thellë i plagës kirurgjikale

(DSSI) është ai që prek fasciet, muskujt dhe

meshën deri në një vit pas operacionit(10,11).

Dyshimi për infeksion të plagës kirurgjikale

(sipërfaqësor apo të thellë) e vlerësuam me

kulturën mikrobiale për identifikimin e

mikroorganizmave dhe terapinë me antibiotikë

sipas antibiogramës përkatëse. Eko abdominale

u kërkua për rastet e mësipërme. Sipas Qendrës

së Kontrollit të Sëmundjeve u kërkuan për: 1-

praninë e pusit në plagë, lëkurë apo indet e buta,

2-prania e katër ose më shumë nga shenjat dhe

simptomat e mëposhtëme: a-temperaturë

(380C) ose përkeqësim të gjendjes mentale/

fizike dhe/ose  prania ose shtimi i b- nxehtësisë,

c- skuqjes, d-edemës, e- ndjeshmërisë apo

dhimbjes ose f- rrjedhje serioze nga plaga

operatore.

Në rastin e infeksionit të plagës kirurgjikale të

gjithë komplikacionet lokale apo edhe sistemike

u shënuan në të dhenëat e pacientëve.

Krahasimin midis kategorive të variabileve të dy

grupeve e realizuam nëpërmjet testit Chi square

me korrektim të Yates.

Analiza statistikore
Variabilet sasiore janë shprehur si mesatarja +SD

ose median (minimum-maksimum).

Variabilet cilësore janë shprehur si shpeshtësi dhe

përqindje. Variabilet parametrik sasiorë  ishin

krahasimi midis dy grupeve sipas testit t të

Studentit. Variabliet cilësore u krahasuan duke

përdorur testin Chi square  ose testin e Fisherit

(atje ku parametrat per Chi-square test nuk ishin

të mjaftueshëm). Fuqia e përdorur ishte 0.80

ndërkohë që sinjifikanca ishte 5%. Shkalla sipas

Oddit u llogarit me të dhënat standarte. Oddi

më i madh se 1 do të thotë se ngjarja mund të

ndodhë. Oddi < 1 do të thotë që ngjarja nuk

mund të ndodhë (12)

REZULTATET
Një qind pacientë merrnin pjesë në studimin

tonë, 95% meshkuj dhe 5% femra, nga të cilët

pesëdhjetë në secilin grup ( Tabela 1). Pacientët

u trajtuan për riparimin primar të hernies in-

guinale me hernioplastikë me meshë pa tension

(sipas Lichtenstein) të operuar në Klinikën e Parë

të Kirurgjisë të Qendrës Spitalore Universitare

“Nënë Tereza”- Tiranë, në periudhën kohore:

Mars 2006 - Mars 2009. Mosha e pacientëve

ishte nga 18 deri në 86 vjeç. 64 % nga pacientët

e grupit A  dhe 72% pacientët e grupit B nuk

kishin ndonjë sëmundje shoqëruese sinjifikante

Koha mesatare e interventit ishte 40 + 12.8 min

për grupin A dhe për grupin B (të kontrollit)

ishte 41.6 + 13.2 min. Koha ndërmjet të dy

grupeve statistikisht jo sinjifikante(P=0.34). Kohë

qëndrimi në spital për grupin A (antibiotiko-

profilaksisë) ishte: 1.3 + 0.523 ditë dhe për

grupin e kontrolli B: 1.5 + 0.467 ditë, (ku P=
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Grupi i A
i antibiotikëve

(n=50)

Grupi i B
i kontrollit

(n=50)
P

Mosha (vjeç) 42 + 18.9 43 + 19.9 0,75
Seksi
(F/M)

2/48 3/47

Lokalizimi
Djathtas/Majtas 27/23 25/25

Tipi i hernies
Direkte 18 21
Indirekte 30 24
E përzier 2 5

Sëmundjet ekzistuese@ 18 14 0.73
Tipi i Anestezisë

Endotrakeale 6 6
Spinale 43 44
Lokale 1

Kohëzgjatja e operacionit (min) 40 + 12.8 41.6 + 13.2 0.34
Ditëqëndrimi spitalor (ditë) 1.3 + 0.523 1.5 + 0.467 0.58
Pacientë me infeksion të plagës kirurgjike 3 4 0.57

Superficial (SSSI) 3 4
Të thellë (DSSI) - -

Kultura e marrë nga plaga tregoi infeksion nga

Staphylococcus aureus për një pacient nga grupi

i antibiotikëve dhe dy pacientë nga grupi i

kontrollit dhe një infeksion nga Pseudomonas

aeruginosa në një pacient të grupit të kontrollit.

Kulturat e pacientëve të tjerë nga të dy grupet

rezultuan sterile.

0.58 pa sinjifikancë). Gjithsej 7 pacientë (7%)

nga grupet e perfshira ne kete studim  patën

infeksion të plagës kirurgjikale prej te cileve 3

pacientë (6%) jane të grupi A dhe 4 pacientë

(8%) të grupit B të kontrollit(p= 0.57 pa

sinjifikancë statistikore). ). Asnjë pacient nuk pati

infeksion të thellë të plagës kirurgjikale. Të gjithë

pacientët që patën infeksion superficial u

përgjigjën mirë ndaj drenimit dhe trajtimit me

antibiotikoterapi. Incidenca e komplikacioneve

Pasqyra1.  Karakteristikat e pacientëve të grupit të antibiotikëve dhe grupit të kontrollit

post operatore, duke përfshirë dhe infeksionin

e plagës, ishte e ngjashme në të dy grupet

  Të dhënat janë të dhëna si + SD @

Sëmundjet ekzistuese (një pacientë mund të ketë

dy ose më shumë): sëmundje pulmonare (bron-

chitis, bronchektazia, asthëm, sëmundje kronike

obstruktive/restriktive), sëmundje kardiake

(kardiovaskulare, të arterieve koronare,

hipertension, insuficiencë kardiake kongjestive),

të tjera (sëmundje beninje: të traktit

gastrointestinal, genitourinar)

DISKUTIM
Përdorimi i materialit prostetik në reparimin e

provuar përfitimi nga përdorimi i antibiotiko-

profilaksisë në rastet kur implantohet një

protezë, p.sh.: në implantimet  e protezave

kardiake apo vaskulare apo dhe ne bashkimin

e tendineve(13, 14).

Në këtë studim, ne analizuam efektet e

antibiotiko – profilaksisë në kirurgjinë e
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planifikuar të hernies inguinale. Për shkak të një

sërë faktorësh që lidhen me pacientin dhe

qëndrimin në spital të cilët ndikojnë në rritjen e

incidencës së infeksionit(15), ne patëm kritere të

standartizuara strikte përjashtuese në lidhje me

këto në studimin tonë Megjithëse Incidenca e

infeksionit pas riparimit të hernies inguinale ishte

e lartë, antibiotiko-profilaksia pati një efekt të

vogël satistikisht jo sinjifikant në parandalimin e

infeksionit në këtë studim (6% kundrejt 8%). Në

një studim prospektiv (16), incidenca e

infeksionit në grupim pa antibiotiko profilaksi

është 7.6%; e përafërt kjo me incidencën tonë.

Operacioni i reparimit të hernies kur ky

realizohet i planifikuar, konsiderohet si

operacion i pastër. Faktorë të rëndësishëm risku

për infeksionin superficial të plagës operatore

janë: tipi i hernies (inguinale primare apo

incizionale), lloji i trajtimit kirurgjikal (e hapur

apo laparaskopike), përdorimi i protezave dhe

drenave (9). Në reparimet e hernieve inguinale,

hernia inçizionale ndiqet më shpesh nga

infeksioni superficial i plagës operatore;

gjithashtu kirurgjia e hapur më shpesh se ajo

laparaskopike. Përdorimi i meshës nuk e rrit

incidencën e infeksionit superficial, megjithëse

pasojat e infeksionit të meshës mund të jenë të

rënda. Infeksioni i meshës (tip I) nuk e përfshin

kurrë trupin e meshës, por është i pranishëm

rreth suturave. Tipi II i infeksionit të meshës

përfshin gjithë protezën, kurse tipi III i

infeksionit është në pjesët periferike. Tipi i parë

i infeksionit nuk kërkon heqjen e meshës,

ndërkohë që infeksioni në tipin e dytë dhe të

tretë kërkon heqjen komplet të meshës. Difekti

që mbetet pas heqjes së meshë përbën një prob-

lem madhor kirurgjikal.

Përsa i përket pozicionimit të meshës, infeksioni

sipërfaqësor i pagës kirurgjikale është më i

shpeshtë nëse mesha vendoset nënlëkurë sesa në

rastet e vendosjes nën aponeurozat para

muskulare, pre-aponeurtok retromuskulare apo

vendosje pre-peritoneale të meshës. Drenat dhe

kohëzgjatja e mbajtjes së tyre rrisin incidencën

e infeksionit superficial të plagës operatore. Gjë

që është më e shpeshtë në riparimin e hernieve

inguinale incizionale sesa të atyre primare  Ndaj

nëse do të jetë e nevojshme përdorja e drenave

ato duhen përdorur në një kohë sa më të

shkurtër. Shkaku i infeksionit sipërfaqësor të

plagës kirurgjikale në kirurgjinë e planifikuar janë

bakteret që mund të vijnë nga lëkura, ndërkohë

që nëse organe të tjera janë hapur bakteret

dominante mund të vijnë nga ato. Infeksioni

superficial nuk çon në rekurencë, ndërkohë që

rekurenca mund të shkaktohet nga infeksioni i

thellë i plagës operatore. Prania e infeksionit

superficial të plagës operatore rrit koston e

trajtimit dhe mund të çojë në rekurencë (17)

Infeksioni sipërfaqësor i plagës operatore është

komplkacioni më i shpeshtë  pas riparimit të

hernies  dhe antibiotiko –profilaksia sygjerohet

të parandalojë atë. Infeksioni superficial i plagës

operatore zakonisht origjinon nga kontaminimet

e sallës operatore, nga ekip kirurgjikal ose më

shpesh nga mikro – florae lëkurës (Staphyloco-

ccus aureus është mikrobi më i shpeshtë(18).

Qëllimi i kësaj antibiotikio-profilaksie është të

arrijë nivelet më të larta të antibiotikut serik në

plagën kirurgjikale me qëllim që në plagë të

parandalojë kolinizimin nga mikroorganizmat e

lëkurës dhe infeksionin sekondar.

Pyetja nëse plastikën e hapur me meshë  duhet

ta bëjmë nën përdorimin e antibiotikëve ka qenë

debat diskutimi që në fillimet e kësaj plastike.(19).

Shkalla e ulët e infeksionit kirurgjikal dhe trajtimi

i thjeshtë nëse ai ndodh janë argumentet kryesore

kundër përdorimit në rutinë të antibiotikëve në

kirurgjinë e hernies.  Në studime ku kontrolle

strikte janë realizuar mbas daljes nga spitali,

shkalla e infeksionit të plagës mbas kirurgjisë së

“pastër” ka qenë 5.3 dhe 5.6% (20)

Në një gjysëm-analizë të përdorimit të

antibiotikëve si profilaksi në riparimin me meshë

të hernies, Sanabria et al.(21) vlerësuan gjashtë

kontrolle të randomizuara duke përdorur

kriteret përfshirëse të Cochrane dhe konkluduan

se antibiotiko – profilaksia ul shkallën e
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infeksionit të plagës kirurgjikale pothuajse 50%.

Të kundërtën gjejmë në një tjetër review e

Cochrane e realizuar nga Sanchez-Manuel et al.

(22) që përfshinte tetë kontrolle të randomizuara,

ku tre seri përdornin meshë dhe të tjerat jo

Bazuar në rezultatet e 2 907 pacientëve, autorët

thonë se nuk ka ndonjë të dhënë të qartë që të
sugjerojë përdorimin në rutinë të antibiotikëve

në kirurgjinë e planifikuar të hernies inguinale.

Aufenacker et al. (23) pas një review të gjashtë

grupe kontrolli-placebo të randomizuara të

antibiotiko-profilaksisë në reparimin e hernias

me meshë, me kritere të përcaktuara qartë të

infeksionit të plagës operatore dhe me një mini-

mum ndjekjeje 1 mujor. Incidenca e infeksionit

pas riparimit të hernies ishte 38(3.0%) nga 1277

pacientë në grupin placebo dhe 18 (1,5%) nga

1230 pacientë nga grupi i antibiotikëve.

Antibiotiko profilaksia nuk e uli në mënyrë

sinjifikante incidencën e infeksionit . Shkalla sipas

Oddit 0.54 (95% intervali i konfidencës 0.24 –

1.21), numri i pacientëve që kishin nevojë të

trajtoheshin ishte 74. Numri i infeksionit të thellë

të plagës operatore ishte 6 (0.6%) në grupin

placebo dhe tre (0.3%) në grupin që përdori

antibiotiko-profilaksi. Shkalla sioas Oddit 0.50

(95% intervali i konfidencës 0.12 -2.09).

Konkluduan se antibiotiko-profilaksia nuk

parandalon mundësinë e ndodhjes së infeksionit

të plagës operatore pas riparimt të hernies.

Taylor et al.(16) në një studim të randomizuar

multicentrik prospektiv krahsuan përdorimin në

një dozë zë vetem intravenoze të co-amoxiclav

me placebo prej 619 pacientësh të operuar me

kirurgji të hapur për hernien inguinale. Shkalla e

infeksionit në të dy grupet ishte pothuajse 9%.

Ata konkluduan se antibiotiko-profilaksia nuk

ishte fitim prurëse në pacientët në kirurgjinë e

hapur të hernies inguinale.

Një tjetër shkak që kërkon manaxhimin e

antibiotiko-profilaksisë është kost-efektiviteti.

Sikurse shihet infeksioni i vendit kirurgjikal

mund të jetë i ulët. Në këto raste, kostoja e

administrimit të antibiotikëve, risku i efekteve

anësore, alergjisë dhe toksinave të tyre apo

rreziku i shfaqjes së mikroorganizmave rezistentë

duhet krahasuar me kujdes kundrejt përfitimit

nga përdorimi i tyre(24).

KONKLUZION
Në bazë të të dhënave të studimit tonë,

antibiotiko-profilaksia e përdorur në kirurgjinë

e pastër të hernies inguinale primare me meshë

(sipas Lichtenstein), në pacientët me risk të ulët

operativiteti nuk tregoi ndonjë të dhënë

statistikore sinjifikante në reduktimin e infeksionit

të plagës kirurgjikale.
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SUMMARY

SHKAQET E KEQYSHQYERJES DHE VARFËRIA FËMINORE

Erika BEJKO

¹Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Shkencave Sociale

MALNUTRITION AND THE CHILDHOOD POVERTY

IN ALBANIA AND NEIGHBOURG COUNTRIES

This article aims to is to: distinguish different kinds of  childhood poverty, and to make

a comparative overview of  the data’s of  childhood poverty and malnutrition in Albania

and in neighbor countries..

Data’s regarding childhood poverty show that this one is more sustainable in rural areas

that urban ones. The UNDP reports that two third of  poor children live in rural areas.

The same report shows that poverty has a direct relationship with the number of children

in the household. In Albania, Bosni Hercegovina and Macedonia and Kosovo the

households that have more than three children are more porer that the other households

that have less children. Only the Croatia has a less incidence than the other counties of

the Balkan. For the counties like Albania and Kosovo the children under five years can

still be touched by malnutrition (1. In Albania 4% of the children are underweight.

 Childhood poverty in Albania is a very serious problem taking into account that children

are the most vulnerable category and dates indicate that they are even the poorer category

and secondly the risk that this experience can be repeated in other stages of their live.

Poverty takes many forms and it is a very complex concept. We are still very far in

accomplishing the objectives set up by the United Nations for 2015.

Childhood poverty can be manifested in different ways: malnutrition, lack of necessary

needs and education. The concept of childhood poverty includes economic, socio-

cultural and socio physical dimension.

  There are many studies focused on poverty most of them analyze poverty on the

basis of  the economic terms ignoring the important role of  social relations and their

impact on childhood poverty. These ones constitute important indicators in childhood

poverty.

At last based on studies done in USA already each child experiences the experience of

poverty during his childhood. It is very important to distinguish different types of

childhood poverty in order to undertake the right policies.

In Albania we lack longitudinal research studies that show what happens to those children

that experience for a considerable time the poverty experience.
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Konteksti dhe problemi i studimit

Varfëria tek fëmijët manifestohet në mënyra nga

më të ndryshmet, duke filluar nga mosplotësimi

i nevojave bazë, kequshqyerje që shoqerohet me

një minimum të konsumimit të kalorive të

domosdoshme, mosplotësim i nevojave bazë

për ushqim veshmbathje etj, mungesa e

përkujdesjes shëndetësore dhe arsimim si dhe

kushte për strehim të papranueshme .

Dimensioni fizik, ekonomik, social- kulturor

dhe social-psikologjik tregojnë qartë elementet

përbëres të varfësisë tek fëmijët. Cikli i varfërise

shpesh është nje cikël vicioz dhe vetëm

ndryshimet pozitive të ketyre dimensioneve

mundësojnë daljen nga ky cikël vicioz.-

Institucione të ndryshme që trajtojne problemin

e varfërisë përpiqen që në trajtimin e saj të

marrin në konsideratë disa prej dimensioneve të

saj.Kështu mund të përmendim disa indikatorë

siç janë : vdekshmëria , ushqyerja , sistemi

shëndetësor dhe arsimimi. Por theksi vendoset

në përcaktimin qartë të këtyre standarteve  të

varfërise, në bazë të të cilëve mundet të

përcaktojme varfërinë e thellë.

 Varfëria dhe problematika e kequshqyerjes tek

fëmijët është një problem edhe më serioz,

sidomos për faktin  se fëmijët sipas statistikave

rezultojnë ndër kategoritë apo grupet më të

varfëra dhe së dyti, për rrezikun që kjo

eskperiencë e përjetuar të ketë pasojat edhe në

fazat e mëtejshme të jetës. Me gjithë objektivat

e Kombeve të Bashkuara, të cilat e quajtën

mijëvjeçarin e luftës kundër varfërisë, jemi ende

larg realizimit të këtyre objektivave.

Kërkuesit janë të ndërgjegjësuar rreth faktit që

koncepti i varfërisë tek fëmijët është mbi të

gjitha një koncept tepër kompleks ( 1 ).

Në rast se ne bazohemi vetëm në disa tregues

të varfërisë si p.sh kequshqyerjen, ne tregojmë

vetëm njerën pamje por sigurisht jo të plotë te

varfërisë. Duhet theksuar se gjithmonë e më

shumë, kërkuesit sot po insistojnë  se varfëria

nuk duhet parë vetëm në këndvështrimin e

«  privimit  » të të drejtave, që sigurisht është një

pikëpamje humaniste shumë e rëndësishme, por

edhe si  një proces i cili ndikon në profilin dhe

identitetin e njeriut.. Nga analizat që i janë bërë

percepitimit të njerëzve mbi varfërinë  janë

evidentuar disa variabla social- ekonomike për

të përshkruar natyrën e vërtetë të varfërisë.

Statistikat në lidhje me varfërinë tek fëmijët

tregojnë se kjo e fundit është më aftagjate dhe

e qëndrueshme në zonat rurale në dallim me

zonat urbane (2). Sipas UNDP 2/3 e fëmijeve

të  varfër në botë jetojnë në zonat ruarle. Nevojat

bazë të tyre për ushqim, veshmbathje, shërbime

etj. mbeten të paplotësuara( 3,4).

Qëllimi dhe pyetja kërkimore
Qëllimi i këtij studimi është eksplorimi në thellësi

i literatures mbi varfërine tek fëmijët, lidhja

midis saj dhe problematikës së kequshqyerjes .

Cila është tipologjia, shkaqet  e saj dhe cilat janë

llojet më të përhapura. Janë studiuar një numër

i konsiderueshm artikujsh shkencorë. Në këtë

artikull është bërë edhe një përqasje krakasuese

midis shfaqjes së varfërisë tek fëmijet në

Shqipëri dhe në vendet fqinjë .

Pyetjet e kërkimit
Ky kërkim ka patur një pyetje kërkimore:

Të pasqyrojë me anën e shifrave përhapjen e

varfërisë fëmijënore në vendin tonë por edhe

në vendet fqinje dhe të pasqyrojë konceptin e

kequshqyerjes.

Hulumtimi i literaturës
Këto 50 vitet e fundit debati në lidhje me

kequshqyerjen dhe varfërinë tek fëmijët ka

evoluar nga përcaktimi i varfërise bazuar në

tregues ekonomikë, në një koncept më të gjerë

me më shumë tregues për të përcaktuar

varfërinë. Ky debat ka evoluar nga përcaktimi i

nevojave në identifikimin e të drejtave.

Humanisti i njohur A.Sen, pionier i kësaj

përqasjeje thotë: “Zhvillimi duhet parë si një

ekspansion i aftësive njerëzore dhe jo si
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maksimizimi i të ardhurave( 5 ,6). Sipas kësaj

përqasjeje nuk janë të ardhurat treguesi i

mirëqenies, por të tërë ata tregues të quajtur

treguesit e lirisë apo të drejtat për të bërë një

jetë të vlefshme dhe cilësore. Pra sipas Sen,

varfëria përcaktohet si një privim i aftësive apo

si një dështim për të arritur aftësitë bazë . Sen

me aftësitë bazë do të quaj aftësinë për të

plotësuar funksionimin dhe arritjen e niveleve të

përshtatshme të jetesës. Pra sërish sipas tij, në

kontekstin e varfërisë tek fëmijet kjo pikëpamje

fokusohet  në dështimin e aftësive bazë për të

funksionuar me të tërë kapacitetin dhe aftësitë

e domosdoshme ( 6) .

Metodologjia dhe Analiza e të
Dhënave
Qëllimi i këtij studimi është eksplorimi i

iliteraturës, në lidhje me kuptimin e konceptit të

varfërisë tek fëmijët , shfaqjen dhe përcaktimin

e treguesve të matjes së saj. Është synuar të

realizohet një përqasje krahasuese  midis vendit

tonë dhe vendeve fqinje.

Kohëzgjatja e varfërisë është shumë e

rëndësishme për klasifikimin e tipologjive të

varfërisë. Sipas një gjurmimi mbi karakteristikat

e varfërisë, ( 7 ) shpesh fëmijët me varfëri

tranzitore nuk përllogariten në shifrat vjetore të

varfërisë. Nga studimet e kryera rezulton se

varfëria e periudhes tranzitore  është një

eksperiencë e përjetuar nga shumica e fëmijëve.

Fëmijët që përjetojnë varfërinë afatmesme janë

fëmijë, familjet e të cilëve mundet të sigurojnë

vetëm 70% të të ardhurave të nevojshme për

të plotësuar nevojat e familjes ( 7 ).

Por varfëria kronike dhe afatgjate është më e

vështirë.Të ardhurat e familjeve të tyre janë

vetëm 23% e të ardhurave të domosdoshme

për të plotësuar nevojat e familjes, ndërkohë që

familjet që përjetojnë varfërinë e përhershme

sigurojne vetëm 49% të të ardhurave të

domodoshme. Kjo dëshmon edhe njëherë se

varfëria afatgjatë apo e përhershme është shumë

shqetësuese. Ajo tregon se kohëzgjatja dhe

kushtet e këqia janë në një korrelacion të drejtë.

Sipas të dhënave fëmijet që përjetojnë varfërinë

afatshkurtër ( një vit) në përgjithesi nuk mbajnë

mend të kenë kaluar një eksperiencë të tillë.

Studiuesit Ashworth dhe Warlker (7) kanë vënë

theksin në treguesit social-ekonomikë të

varfërisë.Tregues të tillë si arsimimi  lidhen

drejtpërdrejtë me varfërinë dhe me mundësinë

që këto familje kanë për t’u integruar në tregun

e punës.Gjysma e fëmijëve të varfër do të kishin

njërin prind me arsimim të shkollës së mesme,

ndërkohe që vetëm 14% e këtyre prindërve janë

me arsim të lartë. Në të njëjten kohë edhe

fëmijët me një prind janë më të ekspozuar drejt

varfërisë se fëmijët që jetojnë me të dy prindërit.

Analiza dhe diskutimi
Në bazë të disa shembujve të studimeve

gjatësore të kryera në USA dhe sipas raporteve

të Zhvillimit Njerezor(UNDP) dhe raporteve të

Bankës Botërore, për një periudhë prej më

shumë se 20 vjet, rezulton se një numër i

konsiderueshëm fëmijësh përjetojnë

eksperiencën e të qënurit të varfër në periudhën

e fëmijërisë së tyre ( periudha 0-15 vjeç). Pjesa

më e madhe e tyre e kalojnë këtë në një

periudhë afatshkurtër (1-3 vjet) por ndërkohë,

sipas këtyre studimeve, 7% e fëmijëve kanë

kaluar varfërinë afatgjatë (11-15 vjet), ku treguesi

kryesor është pamjatueshmëria e të ardhurave

të familjeve të tyre për të përmbushur nevojat

bazë të jetesës.

Sipas studimeve të bëra kryesisht në USA, çdo

fëmijë mundet të preket nga varfëria afatshkurtër

( 2 vjet në 15 vitet e para të jetës).

Raportet e UNDP për Shqipërinë por edhe për

rajonin e Ballkanit Perëndimor tregojnë se
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varfëria ka një korrelacion të drejtë me numurin

e fëmijeve, pra sa më i madh të jetë ky i fundit

aq më të varfër do të jenë fëmijët. Në Shqipëri

,Maqedoni, Bosnjë Hercegovinë dhe në Kosovë

, familjet me më shumë se tre fëmijë preken më

shumë nga varfëria se sa familjet me më pak

fëmije ( 8).

Në Republikën Serbe të dhënat tregojnë se

fëmijët në moshën 7-14 vjeç preken më tepër

nga varfëria.Vetem në Kroaci incidenca e

varfërise është më e ulët se në vendet e

sipërpërmendura. Fakti shumë alarmues është

se në këto vende fëmijet nën pesë vjeç preken

ende nga kequshqyerja Në vendin tonë një ndër

shtatë fëmijë është nën peshë ( sipas të dhënave

të UNICEF). Gjithashtu, në Maqedoni dhe në

Bosnje Hercegovine 1% e fëmijeve klasifikohen

si plotësisht nën peshë, ndërsa në Shqipëri 4%.

Ndërkohë që në Serbi , Malin e Zi dhe në

Kroaci rastet e keqyshquerjes nuk rezultojnë të

jenë raportuar ende.

Raportet e kryera nga UNICEF në bashkë-

punim me INSTAT për  Shqipërinë tregojnë

gjithashtu se varfëria tek fëmijet ka lidhje të

drejtpërdrejtë me situatën ekonomike të nënës

dhe nivelin arsimor të saj. Në bazë të shifrave

del në pah se gratë e kequshqyera dhe me

arsimim të ulët kanë më tepër mundësi të rrisin

fëmijë të kequshqyer. Në vendin tonë  shifrat

tregojnë se një shifër e konsiderueshme e

numurit të grave ose janë të papuna ose

paguhen nën pagesën e krahasuar me burrat

(4). Si rezultat i këtyre diferencave në lidhje me

vjetërsinë në punë , pagesave të ulëta , edukimit

të ulët edhe pensionet e grave janë më të ulëta.

Gjithashtu, si rezultat i traditës, gratë në vendin

tonë nuk trashëgojnë pasuri  ose në rastin më

të mirë nuk e ndjajnë atë në mënyrë të barabartë.

Shifrat tregojnë se në Kosovë dhe në Bosnjë

Hercegovinë papunësia dhe pabarazia tek gratë

është edhe më e lartë.

Gjithashtu, treguesi i lindjes nën peshë dhe

vdekshmëria foshnjore lidhen në mënyrë të

drejtpërdrejtë sidomos me gjendjen social-

ekonomike të nënës

Vendodhja Viti 2000 Viti 2002 Viti 2005
Zonat Rurale 2,11 % 4,7 % 6,8%
Zona Urbane 3.4 4,4 7.0

Burimi MICS 2000-2005, Albania Reproductive Helath Survey

Të dhëna demografike

Vendet Fertiliteti Mosha mbi 65 vje ç Femijë nën 15 vjeç

Shqiperia 2,2 6,9 28,6
Bosnje
Hercegovine

1,3 10,2 18,6

Kroaci
Maqedoni

1,8
1,5

15,2
10,2

16,7
22,2

Në bazë të studimit “ Promovimi, kohezioni

social dhe parandalimi i konflikteve”, të krye në

rajonet më të varfëra të Shqipërisë, rezulton se

fuqizimi i rolit të nënës , pjesëmarrja e saj në

Treguesit e lindjes nën peshë të fëmijëve për Shqipërinë

Fëmijë që kanë lindur nën 2.500.gramë

Burimi: database WB http://www.worldbank.org/data/countrydata/countrydata.html;

aktivitete të ndryshme dhe aksesi për të marre

sa më shume informacion ka nje ndikim të

drejtperdrejtë dhe një impakt pozitiv në

zhvillimin e fëmijës.
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përkatëse

Sa më efektive të jetë ndërhyrja për zbutjen e

varfërisë, aq më të mëdha janë dhe mundësite

që disa fëmijë të dalin jashtë rrethit vicioz të

varfërisë.

Efektiviteti i kësaj ndërhyrjeje do të varet edhe

nga aftësia që shteti të identifikojë këto familje

dhe të ndërhyjë në kohën e duhur. Sipas

statistikave arsyet kryesore të varfërisë rezultojnë

të jenë papunësia dhe të ardhurat e pamjaf-

tueshme. Kjo shpesh lidhet me arsimimin e

pamjatueshëm të prindërve. Politikat efektive të

ndërhyrjes mund të jenë trajnimet profesionale

që  mund t’iu ofrohen prindërve, sigurimi dhe

mbrojtja shëndetësore e tyre.

Situata më e vështirë paraqitet për të gjithë ata

fëmijë që jetojnë në familjet me varfëri kronike

apo të përhershme. Këto familje nuk mund të

mbulojne me të ardhurat e tyre as gjysmën e

nevojave të pjesëtarëve të familjes. Sigurisht, në

vendet perëndimore kryhet një punë e konsi-

derueshme “identifikuese” në mënyrë që të

përcaktohen shkaqet e varfërisë të këtyre

familjeve dhe faktorëve që i përjashtojnë nga

tregu i punës. Në vendin tonë,  i cili karakteri-

zohet nga shifra të larta të papunësisë dhe siç

është përmendur pagesa më të ulëta në

krahasim me burrat , mungesa e sigurimeve

shëndetesore dhe shoqërore janë një shkak për

shtrirjen e mëtejshme të varfërisë, e cila ka

ndikim të drejtpërdrejtë në varfërinë tek fëmijët

si kategoria më e pambrojtur.

Të gjitha strategjitë për të luftuar varfërinë duhet

të synojnë ngritjen e vendeve të reja të punës

dhe një legjislacion që duhet të parashikojë

mbrojtjen e punëmarrësve, duke parashikuar

kështu edhe punën me kohë të pjesshme

etj.Duke qene se tregu i punës është gjithashtu i

ndarë midis tregut formal dhe joformal, kjo

ndikon në mungesën e mbrojtjes për të tërë atë

kategori që punon në tregun informal.

Problematika e varfëisë tek fëmijët bëhet edhe

më serioze pasi këta fëmijë që rriten në varfëri

kanë më tepër mundësi që të mos ndjekin

rregullisht shkollën e më pas ta lënë përfun-

dimisht.Shifrat tregojnë se këta fëmijë e ndjekin

shkollën për një periudhe 4-8 vite. Duhet

pranuar se numuri real i fëmijëve që kanë

ndërprerë shkollën si rezultat i pamundësisë

ekonomike është i panjohur.

Në vitin 2003, Ministria e Punës dhe e Mundë-

sive  të Barabarta raportoi se përafërsisht 2000

fëmijë deri në moshën 17 vjeç lypnin në rrugë ,

lanin xhamat e makinave etj.

Varfëria është një shkaktar që ka nxitur varfërinë

dhe trafimin e fëmijëve, sidomos të vajzave.

Sipas shifrave të Ministrisë së Brendshme nga

viti 1992-2002 rreth 4000 fëmijë janë raportuar

se janë trafikuar në vende të tilla si Itali dhe

Greqi ( 9 ).

Përfundime
Proceset sociale, të cilat bëjnë që varfëria dhe

pabarazia tek fëmijët të jenë afatgjate, përfshijnë

edhe përjashtimin social që jo rrallë ka efekte

identitare dhe stigmën për këta fëmijë.

Deri tani pak vëmendje i është kushtuar

përshkrimit të varfërisë tek fëmijët  (sidomos

varfërisë afatgjatë) duke synuar më tepër të

shpjegohen shkaqet e saj. Jane parë shkaqet e

varfërisë dhe sidomos mekanizmat sociale që e

bëjnë atë afatgjatë  ( 3).

Sipas studimeve të kryera, pothuajse çdo fëmijë

kalon eksperiencën e varfërisë për një periudhë

së paku dy vjeçare. Po sipas studimeve ,

kohëzgjatja ka një marrëdhënie korrelacioni të

drejtë me të ardhurat e familjes.

Një rëndësi të madhe ka edhe klasifikimi që i

bëhet tipeve të ndryshme të varfërisë. Në varësi

të kësaj tipologjie mundet të ndërtohen edhe

strategjitë dhe politikat sociale që do të

ndërmerren nga shteti dhe nga institucionet
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Për të gjitha vendet Evropiane, edukimi dhe

përmirësimi i tij është shndërruar në strategji

zhvillimi. Por kjo për fat të keq nuk ndodh në

Ballkan, ku edhe Kroacia që është vendi më i

zhvilluar është nën vendet e Evropës Perën-

dimore në lidhje me arsimimin fillor të femijve,

Banka botërore, 2001. Në vendet e Ballkanit

Perëndimor mosndjekja e arsimit fillor ka shifra

serioze. Detyrimi i ndjekjes së arsimit fillor dhe

koncepti i arsimit gjithëpërfshirës, sidomos për

fëmijët me aftësi të kufizuara, mbetet një

domosdoshmëri. Rreziku i ciklit të varfërisë ka

një marrëdhënie të dretpërdrejtë me nivelin e

edukimit .

Duke qenë se varfëria fëminore dhe keq-

ushqyerja kanë lidhje të drejtpërdrejtë me

varfërinë e familjes në të cilën këta fëmijë bëjnë

pjesë, më poshtë jepen disa strategji të cilat

synojnë uljen e nivelit të varfërië dhe si rezultat

zbutjen e problematikës së kequshqyerjes dhe

varfërisë fëminore.

Propozime
Sikundër thuhet në Memorandumin e Përbashkët

të Komisionit Evropian, rritja ekonomike është

e rëndësishtme por nuk është e mjaftueshme për

të krijuar atë që sot quhet Kohezioni Social.

Për të mbrojtuar fëmijët nga problematika e

kequshqyerjes dhe varfërisë duhet të punohet për

krijimin e shërbimeve sociale dhe ekzistencën e

mbrojtjes sociale, pa harruar se kjo e fundit

ndërtohet falë zhvillimit ekonomik. Varfëria e

sistemeve sociale në vendin tonë por edhe në

vendet fqinje shihet pikësëpari në mungesën

shërbimeve të nevojshme sociale për të

ndihmuar fëmijët e varfër. Kjo lidhet edhe me

procesin e papërfunduar të decentralizimit, ku

një pushtet qendror i varfër do të gjenerojë një

pushtet lokal po ashtu të varfër.Në lidhje me

shërbimet sociale, në shumë vende sistemi i

shërbimeve alternative, siç janë qendrat ditore

për fëmijët e varfër apo për femijë me nevoja

të veçanta, është i pamjaftueshëm.

Duhet  përmendur se sfida më e madhe në

lidhje me shërbimet sociale është edhe mundë-

simi i fondeve që akordohen nga buxheti i

shtetit, të destinuara për programe në ndihmë

të fëmijëve me vështirësi ekonomike.

Mbi të gjitha, nuk duhet të harrojmë se

vështirësia më e madhe vjen si rezultat i

mungesës së shifrave ekzakte. Mos të harrojmë

se Censusi në vendin tonë sapo është përfunduar

. Kështu që, me gjithë punën e kryer nga

organizmat ndërkombëtarë si Banka Boterore,

UN etj është e pamundur të ndërtosh programe

me qëllime e tregues konkrete, kur mungojne të

dhënat e sakta për të cilat ndërtohen këto

programe.

Së fundi, në këtë artikull u analizua një përqasje

krahasuese midis vendeve fqinje në lidhje me

diferencat midis tyre në lidhje me problematikën

e varfërisë foshnjore. Raportet vjetore të UNDP,

UNICEF dhe WORLD BANK ,  tregojnë se

vendet si Shqipëria Maqedonia , Bosnja

Hercegovina dhe Kosova raportojnë ende raste

serioze të kequshqyerjes së fëmijëve nën pesë vjeç.

Alarmuese janë gjithashtu shifrat që tregojnë

numrin e fëmijëve nën peshë, sidomos për vendin

tonë. Rëndësi ka që të ndërmerren studime

gjatësore në mënyre që në të ardhmen të mundet

të ndërmerren studime krahasuese.
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SUMMARY

AKTIVITETET DHE INTERESAT E FËMIJËVE ME AUTIZËM

Artur RADA¹, Migena KIKA²

¹Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Shkencave Sociale

²Qendra Kombëtare e Mirërritjes, Zhvillimit dhe Rehabilitimit të Fëmijëve, Tiranë

ACTIVITIES AND INTERESTS OF CHILDREN WITH

AUTISM

Introduction: The development of children with autism involves the sphere of their activities and

interests. They often have a limited range of activities and interests, express repeated behaviour as well as

various counteractions in the premisses and everyday surroundings. Children with autism do not play the

same way children with normal development do. Their play lack imagination, they play by reproducing

what they have seen or what they remember and do not add to their play parts from themselves, from

their feelings and interpretation. Many children with autism express preferences for a definite object, a

toy, a color, a certain shape, etc.

Aim: The aim of the study was to identify the activities and interests of children with autism (3-6 years

old).

Methods: The qualitative method was used in the study. Semi-structured interview with open-ended

questions was the instrument for data collection. Data collections were made possible by interviewing of

parents (10 parents) of children with ASD who were outpatients and inpatients at National Centre for

Growth, Development and Rehabilitation in Tirana.

Results: Through data analyses it came out that: (i) Children with autism are limited in their activities,

they play by copying and without imagination, show strong memory for what they want and express

interest for certain definite objects, for eg. musical toys, television, etc; (ii) Children with autism are not

focused in their daily activities and show behaviour and actions that are stereotype and repeatitive as for

eg. frequent movement of  the hands,  rotation of  objects, etc; (iii) Children with autism do not like to

get involved and to participate in activities with other children, in a lot of cases they prefer to stay by

themselves.

Conclusion: The development of children with autism involves the sphere of their activities and interests

by limiting them.

Key words: Children with  Autism, Activities and Interests.
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I. Hyrje

Zhvillimi i fëmijëve me autizëm prek dhe fushën

e aktiviteteve dhe interesave të tyre. Ata shpesh

kanë rreze të kufizuar aktivitetesh dhe interesash,

shfaqin sjellje përsëritëse, si dhe kundërveprime

të ndryshme në mjedisin dhe rrethanat e

përditshme (1,2,3). Fëmijët me autizëm nuk

luajnë në mënyrën se si mund të luajnë fëmijët

me zhvillim normal. Lojës së tyre i mungon

imagjinata, ata luajnë duke riprodhuar ato që

kanë parë apo mbajnë mend si dhe nuk i shtojnë

lojërave pjesë nga vetja, ndjenjat, emocionet dhe

interpretimet.

Loja sensoriale apo senso-motore është loja më

e hershme e fëmijëve autikë. Ajo ka të bëjë me

veprime apo manipulime fizike të mjedisit që i

rrethon. Në stadin më të hershëm të saj, këta

fëmijë futin çdo gjë në gojë.

Shumë fëmijë me autizëm shfaqin preferenca

për një objekt të veçantë, një lodër, një ngjyrë,

një formë të caktuar, etj. Këto objekte apo

sende mund të jenë me karakteristika sensore të

tilla që këta fëmijë mund t’i gjejnë shumë

tërheqëse. Ato shihen prej tyre si diçka ku mund

të mbështeten në aktivitetin e tyre (1,3).

Fëmijët me autizëm dallohen për kryerjen e

veprime steriotipe, si p.sh vendosin gishtat para

fytyrës për të parë mes tyre, ecin në majë të

gishtave, rrotullohen për një kohë të caktuar

rreth një objekti apo vendi, prekin një send dhe

e largojnë dorën menjëherë njëlloj sikur të kishin

prekur diçka që djeg, etj (4).

Një ndër karakteristikat e tjera të fëmijëve me

autizëm është dhe aftësia e tyre në kujtesën

përmendësh dhe atë vizuale. Ata tregojnë aftësi

impresionuese të kujtesës, shpesh për gjëra të

parëndësishme dhe të pakuptimta të tilla si p.sh

çfarë dite apo date do të jetë në një vit të

caktuar, vendndodhjes se sendeve, etj (4,5). Përsa

u përket vështirësive në kujtesën e tyre, ato lidhen

me angazhimin në të pyeturin e vazhdueshëm

për arsye se nuk  mbajnë mend nëse e kanë bërë

këtë pyetje apo nëse e kanë marrë përgjigjen.

Ata, gjithashtu kanë probleme në ndjekjen e

udhëzimeve verbale dhe shpesh i harrojnë këto

përpara se të nisin t’i zbatojnë  (2).

Karakteristikë tjetër e fëmijëve me autizëm është

vështirësia që shfaqin në krijimin e marrë-

dhënieve me të tjerët. Fëmija me autizëm shfaq

një mungesë interesi ndaj të tjerëve. Ai jeton në

botën e tij dhe fjalët, mimika, sjelljet dhe

emocionet nuk i adaptohen situatës. Ndonjëherë,

fëmija e lejon veten të udhëhiqet nga i rrituri,

pa marrë pjesë vetë në aktivitete por as duke e

kundërshtuar. Gjithashtu, fëmijët me autizëm nuk

ndiejnë nevojën për përforcim social dhe kanë

pak ose aspak nevojë për t’ju pëlqyer të tjerëve.

Fëmijët me autizëm nuk i kuptojnë llojet e

komunikimeve që vendosen mes fëmijëve kur

ata luajnë dhe kështu përpjekjet e tyre për t’u

përfshirë në lojë dështojnë (6,7). Shpesh

mungesa e njerëzve të afërt apo moshatarëve

është një shenjë dalluese se diçka nuk shkon mirë.

Ata nuk i shohin fëmijët e tjerë si subjekte

interesante dhe kanë vështirësi në konsiderimin

e dikujt si shok apo mik të ngushtë.

Fëmijët me autizëm e kanë të vështirë të

vendosin një distancë të afërt me të tjerët. Ata

e përcaktojnë si kërcënuese diçka të tillë. Në

shkallë më të lehtë të spektrit, ka fëmijë të cilët

duan shokë, që duan të rrijnë me fëmijë të tjerë

dhe që përpiqen të ndërveprojnë me ta. Në këto

raste ata ndërveprojnë si fëmijë shumë më të

vegjël, duke përdorur variante të thjeshtëzuara

të rregullave sociale.

Fëmijët me autizëm kanë  mënyra karakteristike

për të shprehur afeksionin fizik ndaj të tjerëve

(3,4). Ata mund të jenë shumë të dashur fizikisht,

por në mënyra që mund të jenë shumë të
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ndryshme nga fëmijët e tjerë. Ata kërkojnë të

përqafohen vetëm kur duan dhe kjo zgjat sa ata

dëshirojnë të zgjatë. Gjithashtu, mund të shfaqin

dhe shprehin emocione të pazakonta si p.sh

duke qeshur apo qarë pa arsye. Nga studimet e

kryera ka rezultuar se fëmijët me autizëm janë

më të prirur të shprehin emocionet negative në

krahasim me fëmijët me zhvillim normal (7).

Në kopësht, shkollë dhe ndërveprimet sociale,

fëmijët me autizëm mund të akuzohen  se

dështojnë në vëmendjen dhe interesin që duhet

t’u  kushtojnë diçkaje. Ata shpeshherë duken

sikur nuk dëgjojnë, mund të injorojnë zhurma

të qarta dhe të mëdha të cilat mund të

shqetësojnë fëmijët e tjerë dhe, nga ana tjetër

mund të dëgjojnë mjaft mirë zhurmat e imta

dhe të vogla. Të tjerë janë shumë të vëmen-

dshëm ndaj stimujve vizualë duke treguar interes

të veçantë për to (6,7).

Vështirësitë gjuhësore dhe konjiktive shkaktojnë

mungesë interesi për shkëmbim verbal me

personat e tjerë. Gjithashtu, ata kanë vështirësi

në kuptimin e informacionit dhe interpretimin

e tij. Studimet kanë treguar se rreth 50% e tyre

nuk zhvillojnë një gjuhë funksionale dhe

komunikative gjatë jetës së tyre, ose thonë fjalë

dhe tinguj që kuptohen vetëm nga familjarët e

tyre (6). Vendosja e kontaktit me sy me ta është

shumë e vështirë dhe shpeshherë nuk realizohet.

 

Nga kërkimet e kryera  rezulton se  në vendin

tonë studimet mbi këtë temë mungojnë. Kështu,

ky studim mundohet të plotësojë këtë hapësirë

si dhe t’ju japë përgjigje disa prej çështjeve të

ngritura në lidhje me aktivitetet dhe interesat e

fëmijëve me autizëm.

II. Metodologjia
Qëllimi i këtij studimi ishte evidentimi i

aktiviteteve dhe interesave të fëmijëve  me

autizëm (3-6 vjeç).

Metoda e përdorur për këtë studim ishte ajo

cilësore. Për mbledhjen e të dhënave u përdor

intervista gjysëm e strukturuar me pyetje me

fund të hapur. Përzgjedhja e metodës dhe

instrumentit për mbledhjen e të dhënave u krye

në funksion të qëllimit dhe objektivave të

studimit.

Të dhënat për këtë studim u mblodhën

nëpërmjet procesit të intervistimit  të 10

prindërve të fëmijëve me autizëm (3-6 vjeç), të

cilët ndiqnin shërbimet ditore dhe me qëndrim

në Qendrën Kombëtare të Mirërritjes, Zhvillimit

dhe Rehabilitimit të Fëmijëve, Tiranë. Për-

zgjedhja e tyre  në këtë intervistë u krye mbi

bazën e kritereve të përfaqësimit dhe moshës së

fëmijës.

Pyetjet e intervistës u hartuan duke u bazuar në

literaturën e fushës si dhe në funksion të qëllimit

dhe objektivave të studimit. Për grupimin e

informacionit të studimit, intervista përbëhej nga

tre sektorë, ku  përfshiheshin variablat për të cilët

ishim të  interesuar. Përdorimi në intervistë i

pyetjeve përshkruese ishte element shumë i

rëndësishëm inkurajues për mbledhjen e të

dhënave cilësore. Gjithashtu, për t’ju krijuar

hapësira sa më të gjëra pjesëmarrësve në

përgjigjet e tyre, pyetjet kanë pasur karakter

ndërtues dhe reflektiv.

Procesi i intervistimit u krye ballë për ballë dhe

secila prej tyre zgjati rreth një orë. Pjesëmarrësit

gjatë intervistimit u inkurajuan të flisnin lirshëm

dhe hapur. Intervistat u mbajtën shënim për t’u

analizuar më pas. Intervistimi i pjesëmarrësve u

realizua në një mjedis të përshtatshëm dhe

komod pranë Q.K.M.ZH.R.F, Tiranë. Konsi-

derimi i çështjeve etike si dhe ruajtja e identitetit

të pjesëmarrësve e fëmijëve të tyre ka qënë

përparësi e studimit.

Pasqyra e mëposhtme na njeh me të dhënat e

fëmijëve me autizëm të përfshirë në studim.



86 REVISTA MJEKESORE 1-2011 - INSTITUTI I SHENDETIT PUBLIK

REVISTA MJEKESORE

Pasqyra 1

Procesi i mbledhjes dhe përpunimit të të

dhënave të studimit u realizua në periudhën

kohore 20/10/2011-15/11/2011.

III. Rezultatet e studimit
Procesi i analizës se intervistave na dha një

panoramë të qartë në lidhje me aktivitetet dhe

interesat e fëmijëve me autizëm. Kriteret për

vlefshmërinë e këtyre rezultateve ishin një ele-

ment shumë i rëndësishëm i studimit. Vlef-

shmëria e rezultateteve konsistoi në një

marrëdhënie bashkëpunuese midis të dhënave

dhe metodës interpretuese.

Për të mbështetur interpretimin e të dhënave janë

dhënë dhe shembuj të transkripteve të inter-

vistave. Megjithëse, eksperiencat individuale të

fëmijëve të përfshirë në studim ishin unike, kishte

shumë gjëra të përbashkëta midis tyre. Përshkri-

met e prindërve përbëjnë një informacion të

rëndësishëm për të analizuar tematikën, të

përbashkëtat si dhe ndryshimet midis fëmijëve.

Nga analiza e të dhënave të marra nëpërmjet

procesit të intervistimit  të 10 prindërve të

fëmijëve me autizëm (3-6 vjeç), të cilët ndiqnin

shërbimet ditore dhe me qëndrim në Qendrën

Kombëtare të Mirërritjes, Zhvillimit dhe

Rehabilitimit të Fëmijëve, Tiranë, rezultoi se:

a. Fëmijët me autizëm janë të kufizuar në

Nr: Mosha e fëmijës Seksi Vendbanimi
1. 5 vjeç Mashkull Tiranë
2. 5.5 vjeç Mashkull Laç
3. 4 vjeç Femër Durrës
4. 3.5 vjeç Mashkull Tiranë
5. 4 vjeç Mashkull Mirditë
6. 4 vjeç Mashkull Kuçovë
7. 5.5 vjeç Femër Peshkopi
8. 4 vjeç Mashkull Tiranë
9. 6 vjeç Mashkull Tiranë

10. 5 vjeç Mashkull Fushë-Krujë

aktivitetet dhe interesat e tyre. Aktiviteti i tyre

kryesisht ka të bëjë me një rreze të kufizuar

veprimtarish më shumë brenda mjediseve të

shtëpisë se sa jashtë saj. Aktivitetet e njerëzve të

shtëpisë shpeshhere janë me interes për ta. Loja

e tyre nuk ka imagjinatë dhe përqendrimi është

i ulët. Ata luajnë duke riprodhuar ato që kanë

parë apo mësuar, pa i shtuar lojës pjesë nga vetja.

Gjithashtu, sipas prindërve,  fëmijët shfaqin një

interes të fiksuar për një apo disa objekte dhe

sende të veçanta si p.sh lodrat muzikore,

televizionin, sendet apo objektet e rrumbullakta

etj,  me të cilat harxhojnë një pjesë të

konsiderueshme të kohës duke u marr me to.

Një veçori tjetër dalluese e tyre është dhe një

kujtesë e fortë për atë që dëshirojnë të mbajnë

mend si p.sh vendodhjen e lodrave, sendeve e

objekteve në shtëpi, rrugëve etj. Përgjithësisht,

prindërit shprehen se fëmijët e tyre kanë një

kujtese të admirueshme për atë që ato kanë

interes.

Ja si e shprehet nëna e një fëmije 5.5 vjeç:

“Aktiviteti i tij është i kufizuar vetëm në disa gjëra.
Fëmija im lojërat i kryen vetëm si ritual. I pëlqejnë më
shumë lodrat me muzikë dhe zhurmë, të shohi televizor,
sidomos kur ka këngë. Shishen e ujit e ka fiksim fare,
nuk e ndan nga dora’’.

 Ndërsa një prind tjetër shprehet;
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“Lodrat fëmija im më shumë don t’i ketë si

pronë dhe jo për të luajtur. Ka qejf  shumë

televizorin, muzikën, lodrat muzikore. Fiksim ka

rrobat p.sh një palë çorape don t’i veshë një javë

rrjesht, nuk do t’i ndërrojë me të tjera’’.

b. Të dhënat e studimit treguan se në aktivitetin

e tyre të përditshëm fëmijët me autizëm janë të

papërqëndruar. Sipas prindërve, përqëndrimi i

tyre zgjat shumë pak. Gjithashtu, ata nuk

tregohen të vëmendshem ndaj situatave apo

rrethanave të ndryshme. Në të shumtën e rasteve

fëmijët me autizëm e kanë të vështirë të kuptojnë

dhe si rrjedhojë të mos i zbatojnë urdhëzimet e

prindërve. Karakteristikë tjetër e fëmijëve me

autizëm ishte dhe shfaqja e sjelljeve dhe

veprimeve steriotipe e përsëritëse si p.sh lëvizja

e shpeshtë e duarve, rrotullimi i sendeve, lëvizja

rrotulluese në mjedis, qëndrimi para pasqyrës,

lëvizja pa fund, qarja, kërcimi kur shikojnë njerëz

që i duan etj.

Ja si shprehet babai i një djali 6 vjeçar për këtë

çështje:

“Djali im nuk është fare i vëmendshëm. Ka qejf

të rrotullojë gjërat, lëviz duart lart-poshtë,

rrotullohet në tokë për një farë kohe ’’.

Ndërsa një prind tjetër shprehet kështu për

fëmijën e tij:

“Është i papërqëndruar, lëviz duart, ecën pa

fund rrotull, nuk rri ulur, qan. As nuk i merr e

as nuk i zbaton urdhërat ‘’.

c. Përsa i përket aktiviteteve dhe interesave

sociale, të dhënat treguan se fëmijët me autizëm

nuk pëlqejnë të përfshihen dhe aktivizohen në

marrëdhënie me fëmijët  dhe njerëzit e tjerë. Ata

nuk shfaqin interes për komunikim verbal.

Gjithashtu, ata nuk parapëlqejnë të afrohen e të

luajnë me fëmijët e tjerë moshatarë, dhe kur e

bëjnë këtë, përfshihen vetëm për një moment

shumë të shkurtër. Sipas prindërve, ka raste kur

ndaj të tjerëve ata mund të shfaqin dhe shenja

afrimiteti apo agresiviteti p.sh duke i ledhatuar

apo shtyrë ata. Karakteristikë tjetër e tyre është

dhe izolimi apo dëshira për të qëndruar të

vetmuar ne shtëpi, dhe këtë gjë ata e bëjnë

shpesh. Ndërkohë, mund të parapëlqejnë dhe

daljet apo shëtitjet në mjediset jashtme.

Ja si përgjigjet një nënë për këtë çështje:

“Me fëmijët e tjerë nuk afrohet për të luajtur. I

shikon për një moment të shkurtër dhe pastaj

largohet. Eshtë i izoluar , i mbyllur në vetvete.

Kur vijnë fëmijë të tjerë në shtëpi ikën në

dhomën tjetër pa e kuptuar fare’’.

Ndërsa një prind tjetër thekson:

“Luan pak me bashkëmoshatarët dhe pastaj rri

vetëm. Ka dhe një gjë të keqe që i shtyn fëmijët

e tjerë, prandaj dhe ata mundohen ta largojnë.

Pesë minuta nuk rri në një vend, përqëndrohet

vetëm dy sekonda’’.

IV. Diskutimi
Diskutimi i rezultateve të studimit merr në

konsideratë shumë faktorë. E rëndësishme është

që të kuptojmë se çdo fëmijë ka individualitetin

e tij dhe se çdo fëmijë ndryshon nga tjetri.

Sigurisht, ndryshimet midis tyre janë jo vetëm

individuale por edhe pasojë e punës së

prindërve, terapive, aksesit të fëmijëve për

socializim, mjedisit, kulturës, burimeve etj.

Ndërveprimi i këtyre faktorëve ndikon në një

kuptimin sa më të mirë të çështjeve që lidhen

me aktivitetet dhe interesat e fëmijëve me

autizëm.

Rezultatet e mësipërme nxjerrin në pah atë që

studimet në këtë fushë theksojnë se, zhvillimi i

fëmijëve me autizëm prek edhe fushën e

aktiviteteve dhe interesave duke i kufizuar ato.

Fëmijët me autizëm nuk ndërveprojnë dhe

luajnë në mënyrën se si mund të luajnë fëmijët

me zhvillim normal. Lojës së tyre i mungon
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imagjinata, ata luajnë duke riprodhuar ato që

kanë parë apo mbajnë mend, si dhe nuk i

shtojnë lojërave pjesë nga vetja, ndjenjat,

emocionet dhe interpretimet. Gjithashtu,

fëmijët me autizëm shfaqin një interes të fiksuar

për një apo disa objekte dhe sende të veçanta

si p.sh lodrat muzikore, televizionin, sendet apo

objektet e rrumbullakta etj.  Kujtesa e fortë për

atë që dëshirojnë si p.sh vendodhjen e lodrave,

sendeve e objekteve në shtëpi, rrugëve etj, është

një tjetër tipar dallues i tyre.

Rezultatet gjithashtu përputhen dhe me pjesën

e vëmendjes dhe përqëndrimit, duke theksuar

mungesen e tyre. Të dhënat e studimit

konfirmuan një karakteristikë tjetër të fëmijëve

me autizëm siç është edhe shfaqja e sjelljeve dhe

veprimeve steriotipe e përsëritëse si p.sh lëvizja

e shpeshtë e duarve, rrotullimi i sendeve, lëvizja

rrotulluese në mjedis, qëndrimi para pasqyrës,

lëvizja pa fund, qarja, kërcimi kur shikojnë njerëz

që i duan etj.

Përsa i përket aktiviteteve dhe interesave sociale,

rezultatet përputhen plotësisht me atë që

literatura thekson,  se fëmijët me autizëm nuk

pëlqejnë të përfshihen dhe aktivizohen në

marrëdhënie dhe aktivitete me fëmijët e tjerë,

nuk parapëlqejnë të luajnë me ta, si dhe nuk

shfaqin interes për komunikim verbal. Izolimi

apo dëshira për të qëndruar të vetmuar ishte një

karakteristikë tjetër e tyre.

Në përfundim të këtij diskutimi mund të themi

se ky studim vërtetoi dhe një herë tjetër, por në

një kontekst të ri, atë shqiptar, ato që studimet

shkencore në këtë fushë theksojnë, se zhvillimi i

fëmijëve me autizëm prek edhe fushën e

aktiviteteve dhe interesave duke i kufizuar ato.

V. Përfundime
Në përfundim të këtij studimi mund të themi

se: a. Fëmijët me autizëm janë të kufizuar në

aktivitetet dhe interesat e tyre. Ata luajnë duke

riprodhuar dhe pa imagjinatë, tregojnë kujtesë

të fortë për atë që dëshirojnë, si dhe shfaqin

interes për disa objekte apo sende të veçanta si

p.sh lodrat muzikore, televizionin etj; b. Në

aktivitetin e tyre të përditshëm fëmijët me

autizëm janë të papërqëndruar si dhe shfaqin

sjellje dhe veprime steriotipe e përsëritëse si p.sh

lëvizje të shpeshtë të duarve, rrotullim të

sendeve etj; c. Fëmijët me autizëm nuk pëlqejnë

të përfshihen dhe aktivizohen në marrëdhënie

me fëmijët e tjerë. Në shumë raste ata dëshirojnë

të qëndrojnë të vetmuar.

Ky studim është vetëm një përpjekje modeste

për t’i dhënë përgjigje çështjeve të ngritura  në

lidhje me aktivitetet dhe interesat e fëmijëve me

autizëm, kështu që është e nevojshme që të

ndiqet edhe nga studime të tjera. Për këtë është

e nevojshme një punë, përkushtim dhe

bashkëpunim edhe më i madh i profesionistëve,

të cilët ushtrojnë veprimtarinë e tyre në këtë

fushë.
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SUMMARY

EFEKTET PSIKO-SOCIALE TË DËNIMIT TË PRINDËRVE TE
FËMIJËT

Juliana AJDINI¹ Dritan AJDINI ²

¹Pedagoge pranë Universitetit të Tiranës, Fakulteti i Shkencave Sociale,

Departamenti i Politikës dhe Punës Sociale

²Specializant pranë Departamentit të Sëmundjeve Infektive – QSUT

PSYCHOSOCIAL EFFECTS OF PARENTAL INCAR-

CERATION ON CHILDREN

This article aims to contribute to the growing interest and consideration for the effects

of parental incarceration on children addressing new issues in social work practice with

this social group. Presentation of  an overview of  psycho-social effects of  parental

incarceration it will be the focus of this article. The article will present a study with 10

children with convicted parents. The method was qualitative research. This article has

achieved and in some findings and conclusions. Thus, parental incarceration directly affects

the socialization of these children, in how they perceive themselves and relationships

with others. Children themselves say that their status, with parental incarceration, defines

their place in society by promoting discrimination against them. One of the most

important recommendations of this paper is that of increasing awareness of policy

makers to better address the needs and rights of children with parental incarceration.

Key word: children, children with convicted parents, psycho-social effects, social work
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HYRJE
Përqindja e prindërve, për gratë si dhe burrat,

në popullsinë e burgjeve po rritet nga viti në vit.

Një studim nga Instituti i Statistikave të Sistemit

të Drejtësisë në ShBA (1991) zbuloi se rreth dy

të tretat e grave të dënuara dhe më shumë se

gjysma e burrave të dënuar janë prindër të

fëmijëve nën moshën 18 vjeç. Rreth 2/3 (58.8

%) e grave në burgje dhe me pak se gjysma

(45.3%) e grave në paraburgime kanë fëmijë nën

moshën 18 vjeç. Fëmijët me prindër të dënuar

janë në një rrezik të lartë për t’u përfshirë në

probleme me natyrë sjellore dhe emocionale (1).

Delikuenca rinore, agresioni, frika, ankthi,

mërzitja, vetmia, fajësimi, vetë-vlerësimi i ulët,

depresioni, performanca e ulët akademike dhe

luhatjet emocionale janë përjetimet më të shumta

e më të shpeshta të fëmijëve të të dënuarve (2).

Fëmijët me prindër të dënuar kanë nevoja të

shumta dhe imediate. Ata kanë nevojë për një

vend të sigurt për të jetuar dhe njerëz që të

kujdesen për ta në mungesë të prindërve të tyre,

sikurse edhe për gjithçka tjetër që një prind

duhet të sigurojë për fëmijët e tij: afeksion,

ushqim, veshje, kujdes mjekësor, etj. Studimet

kanë treguar se kjo kategori fëmijësh përjetojnë

një sërë ndjenjash si: frikë, zemërim, faj, ankth,

ndjehen të braktisur dhe të vetëm. Disa nga këta

fëmijë shfaqin sjellje problematike dhe agresive

në shkollë, shtëpi dhe në komunitet, ndërsa disa

të tjerë mbyllen në vetvete dhe bëhen depresivë

(3). Kërkimet e mëparshme (jo në Shqipëri)

tregojnë se shumë nga këta të rinj janë shumë

të rrezikuar për të vazhduar ciklin e burgosjes

të filluar nga prindërit e tyre (4).

Ky realitet i zymtë duhet të përbëjë një shqetësim

të madh politik, sepse burgimi i prindërve,

qoftë edhe njërit prej tyre, mund të ketë pasoja

të rënda në rënien e kapitalit ekonomik dhe

social, nga të cilat varet suksesi i familjeve dhe

komuniteteve për të rritur e të vegjëlit e tyre.

Ndryshimet në mirëqenien e fëmijëve të

prindërve të dënuar bëhen veçanërisht të

dukshme gjatë tranzicionit nga adoleshenca në

moshën e rritur. Gjatë kësaj periudhe ata mund

të përfshihen jo vetëm në sjellje antisociale, por

edhe në braktisje të shkollës, marrëdhënie

seksuale të pambrojtura, braktisje e shtëpisë dhe

mungesë dëshire për të punuar. Shenjat e

problemeve të tilla fillojnë dhe shfaqen që në

fëmijërinë e hershme.

Burgimi i prindërve shkakton kaos në jetën e

fëmijëve. Teoritë sociologjike dhe ato

kriminologjike theksojnë tre momente kyçe si

efekte të drejtpërdrejta tek fëmijët: deprivimin

ekonomik, humbjen e socializimit prindëror

nëpërmjet rol-modelit; mbështetjen dhe

supervizimin si dhe stigmën dhe turpin nga

etiketimet shoqërore.

Shumë pak studime i kanë kushtuar vëmendje

pasojave psiko-sociale të dënimit të prindërve

për familjet dhe fëmijët. Në Shqipëri, fatkeqësisht

mungojnë të dhënat e sakta për numrin apo

kushtet në të cilat jetojnë fëmijët me prindër të

dënuar. Ky studim, i pari i tillë në Shqipëri, sjell

në vëmendjen e studiuesve, nevojat e fëmijëve

që kanë të paktën njërin prej prindërve të

dënuar. Në këtë mënyrë synohet të hapet një

fushë e re studimi që kërkon vëmendjen e e

profesionistëve të punës sociale, dhe jo vetëm.

Qëllimi i këtij artikulli është eksplorimi

nëpërmjet eksperiencave të vetë fëmijëve me

prindër të dënuar i disa prej efekteve psiko-

sociale të dënimit në jetën e tyre. Prezantimi i

disa prej teorive mbi efektet e dënimit të

prindërve tek fëmijët do të jetë gjithashtu fokus

i këtij artikulli.

Pyetjet kërkimore të këtij studimi do të jenë:

Si i perceptojnë efektet psiko-sociale të dënimit

vetë fëmijët me prindër të dënuar?

Çfarë ndryshimesh në konceptin e socializimit

kanë ndodhur në jetën e fëmijëve pas dënimit

të prindit/prindërve të tyre?

METODOLOGJIA
Ky studim ka në thelb metodën shkencore

cilësore e cila nuk bazohet në kompionim të

popullatës. Do ishte ideale që të arrihej të
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studioheshin të gjithë fëmijët me prindër të

dënuar. Por kjo në një situatë reale është

pothuajse e pamundur. Rezultatet e këtij studimi

nuk mund të përgjithësohen në një popullsi të

gjerë, por qëllimi i këtij studimi është të kuptuarit

në mënyrë të detajuar, të unicitetit të fenomenit

që studiohet për ata persona që ishin pjesë e këtij

studimi.

A) Pjesëmarrësit
· Kriteret për përzgjedhjen e rasteve

Në këtë studim me fëmijë me prindër të dënuar

do të kuptohen ata individë nën moshën 18 vjeç

që gjatë periudhës Korrik – Gusht 2011 kanë

pasur të paktën njërin prej prindërve të dënuar

në IEVP 325 në Tiranë, Shqipëri. Në studim u

përfshinë 10 fëmijë, nga të cilët 3 ishin femra.

Pjesëmarrësit u intervistuan në periudhën Korrik

– Gusht 2011. Për pjesëmarrjen e tyre u

vendosën disa kritere:

Të kishin të dënuar sa paku njërin prej prindërve.
Babai i tyre të vuante dënimin në IEVP 325 në
Tiranë, Shqipëri.
Mosha të varionte nga 10 -18 vjeç.
Të ishin të shoqëruar nga kujdestari i tyre ligjor.
Të jepnin miratimin e tyre për pjesëmarrjen në studim
së bashku me miratimin e kujdestarit ligjor.

Kriteret synonin të përzgjidhnin një kampion sa

më përfaqësues, të  ndërgjegjshëm se rezultatet

nuk do të mund të përgjithësoheshin.

B) Hartimi i kërkimit
Ky studim perceptohet si një proces zbulimi dhe

jo një testim i thjeshtë i hipotezave. Në këtë

kërkim cilësor theksi do i vihet kuptimit të

eksperiencave dhe perspektivës së pjesëmarrësve

në lidhje me efektet psiko-sociale të dënimit të

prindit/prindërve të tyre.

C) Instrumentet
Në këtë studim janë përdorur “intervistat

gjysëm të strukturara” të cilat përqendrohen në

teknika aktive dhe jo me pyetje tërësisht të

strukturuara. Gjatë realizimit të intervistave është

mbajtur një format pyetjesh në përputhje me

qëllimin dhe objektivat e këtij kërkimi.

Ky studim është bazuar edhe në studimin e

literaturës në lidhje me objektin kryesor të saj.

Në përzgjedhjen e literaturës, kanë mbizotëruar

katër kritere, të cilat janë marrë në konsideratë.

Autenticiteti është origjina e burimit të vërtetë.
Kredibiliteti përfshin shmangien e çdo gabimi ose
manipulimi të mundshëm.
Përfaqësues është burimi tipik në llojin e tij.
Kuptimi është burimi i qartë dhe gjithëpërfshirës.

D) Procedura
Pas prezantimit, të intervistuarve ju është bërë

e qartë qëllimi i intervistës dhe çështjet e

konfidencialitetit. Më pas atyre u është kërkuar

miratimi me shkrim, për të qenë pjesë e këtij

studimi. Pasi ata kanë dhënë miratimin e tyre,

ka filluar intervista. Pjesëmarrësit janë

intervistuar vetëm një herë për pothuajse 90

minuta. Kategoritë e identifikuara përfshijnë këto

efekte psiko-sociale:

Stigma dhe turpi.

Izolimi social.

Nevojat ekonomike.

Në këtë studim ju është kushtuar vëmendje e

rëndësishme këtyre principeve etike:
Miratimi i informuar
Konfidencialiteti
Raportimi i rezultateve

 REZULTATET

A. Fëmijët dhe prindërit e tyre.

1. Stigma dhe turpi.

Ajo çfarë përjetojnë fëmijët me prindër të

dënuar, ka qenë pjesë e shumë studimeve në

botë. Në Shqipëri, fatkeqësisht, akoma nuk është
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bërë një studim i mirëfilltë në lidhje me një çështje

të tillë. Kërkuesja i pyeti fëmijët e intervistuar në

lidhje me këtë çështje. Këndvështrimet dhe

problemet me të cilat ishin përballur fëmijët ishin

të shumta. Ata dëshmojnë për paragjykime,

përbuzje, mbyllje në vetvete, etj.

Fëmijët e intervistuar dëshmojnë se që nga

momenti i arrestimit të prindit/prindërve të tyre,

në komunitetet ku ata jetojnë gjykohen dhe nuk

mirëpriten. Shumë shpesh ata janë etiketuar, jo

vetëm nga bashkëmoshatarë të tyre, si “krimi-

nelë”, “burgaxhinj” dhe “të padëshiruar”.

“Kur ika në shkollë, mësuesja se si më pa...-

ndërsa shoqja e klasës ishte larguar dhe në bankë

më kishin shkruar “kriminel”. Nuk di ta

përshkruaj sesi u ndjeva...”.

“Nuk dua ta kujtoj fare situatën e të nesër-

mes...babai im kishte bërë një krim të tmerr-

shëm, por ne nuk kishim faj. Kur dola në rrugë,

më gjuajtën me gurë dhe më shanë me fjalë nga

më të ndryshmet”.

2. Izolimi social
Shumë shpesh, ajo çfarë raportohet nga studimet

është dhe fakti që fëmijët e të dënuarve jo vetëm

që mbyllen në vetvete, por si rezultat i stigmës

ata izolohen nga bota e jashtme. Një fakt i tillë,

raportohet edhe nga të intervistuarit.

“Kur babi u dënua, nuk doja të dilja. Mbaj

mend se kam qëndruar 50 ditë e mbyllur

brenda, vetëm me mamin dhe motrën. Shpesh

herë nuk doja të flisja edhe me ato.”

3. Nevojat ekonomike.
Fakti që prindi/prindërit dënohen nuk do të

thotë domosdoshmërish që fëmijët të humbasin

të drejtën për përkujdesje. Në shoqërinë tonë,

ku marrëdhëniet mes anëtarëve të familjes

vazhdojnë të jenë i vetmi burim përkujdesjeje

dhe figura atërore perceptohet si kryesoja për

sigurimin e të ardhurave, mungesa e tij sjell për

pasojë moskujdes për fëmijët. Institucionet

shtetërore mbi përkujdesjen e fëmijëve të

prindërve të dënuar duhen forcuar.

 “Në shtëpinë time vetëm babi punonte. Kur

ai u dënua ne nuk kishim me çfarë të jetonim.

Mami u detyrua ta çonte motrën e vogël në

jetimore. Unë punoja me të duke fshirë rrugët

e Tiranës natën. Ditën shkoj në shkollë, po nuk

është se mësoj shumë. Ndonjëherë më ze edhe

gjumi në klasë. Po mami ka nevojë për mua.”

B. Çështje teorike mbi efektet
psiko-sociale të dënimit të
prindërve
Vëmendja më e madhe nëpër studime i është

dhënë faktit nëse fëmijët me prindër të burgosur

do të shfaqin sjellje kriminale, për të testuar

hipotezën nëse vetë krimi është i trashëguar. Në

një rishikim të kohëve të fundit të kërkimeve

gjenetikë mbi krimin, Christopher Jencks (1992)

thekson se njohuritë tonë mbi krimin dhe

shkaqet e tij,  janë primitive. Pothuajse të gjitha

këto studime janë realizuar vetëm me meshkuj.

Jencks thekson se nëse ka një predispozitë

gjenetike që ndikon në shfaqjen e sjelljes

kriminale, ajo mund të shikohet si një kombinim

me faktorë të tjerë shoqërorë që mund të

përfshijnë reagimin shoqëror ndaj krimit dhe

padyshim, reagimin e vetë shtetit me anë të

sanksioneve penale. Pra, pa marrë parasysh

supozimet nëse krimi është i lindur apo i mësuar,

ne jemi të shqetësuar për lidhjen që ekziston mes

dënimit të prindërve dhe shfaqjes së akteve

kriminale tek fëmijët e tyre.

Studimet e Mëparshme

Shumë pak dihet se si ndikon dënimi i prindërve

në jetën e fëmijëve (5). Për shembull, shumë pak

është e njohur mënyra se si ndikojnë kompo-

nentë të tillë si raca dhe gjinia e prindërve në

ruajtjen, vazhdimësinë dhe konsolidimin e

marrëdhënieve mes tyre dhe fëmijëve. Ndër-

kohë që variabli i moshës së fëmijës shpesh herë
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nuk konsiderohet.

Megjithatë, ka pasur relativisht pak studime me

fokus nevojat e fëmijëve me prindër të dënuar.

I pari ndër këto studime u përqendrua në

problemet financiare dhe përshtatjen e tyre pas

dënimit të njërit/të dy prindërve. Gabel (1992)

identifikoi disa tema të tjera në evoluimin e kësaj

çështjeje duke përfshirë edhe traumat që

shoqërojnë këtë ndarje, problemet e kujdesit,

stigmën dhe sjelljet antisociale. Studimi më i

njohur i kësaj fushe është bërë nga Sack dhe

kolegët (1977), të cilët kanë studiuar mostrat

klinike dhe jo klinike të fëmijëve me prindër të

dënuar. Këto studime raportojnë se fëmijët

identifikojnë si probleme kryesore stigmën dhe

izolimin social. Sack dhe kolegët identifikuan

gjithashtu dhe lidhjen mes burgosjes së

prindërve dhe shfaqjes së sjelljeve antisociale të

fëmijëve të tyre (6).

Gabel (1992) tregohet më kritik ndaj studimeve

ekzistuese duke vënë në dukje se studimet e

deritanishme kanë tendencën të jenë

“...Përshkruese dhe anekdotike, me disa studime
empirike dhe kufizime metodologjike të theksuara”.
Gabel është i shqetësuar se këto studime nuk

kanë përfshirë jetën e fëmijëve dhe familjarëve

të tyre përpara burgosjes së prindit/prindërve

dhe se nuk ka studime afatgjata që mund të

përshkruajnë ndryshimet reale që kanë ndodhur

në jetën e fëmijëve si rezultat i kësaj ngjarjeje.

Ai shkruan se, “ndryshimet e rëndësishme në sjellje,
jetën familjare dhe sociale, si dhe të dhënat  ligjore në
pjesën më të madhe të këtyre studimeve janë lënë pas dore
dhe nuk janë trajtuar.”

Gabel përfundon shqyrtimin e tij duke theksuar

nevojën urgjente për studime të reja dhe të

hartuara mirë dhe me fokus fëmijët e prindërve

të dënuar, duke vënë në dukje se “fëmijët e prindërve
të dënuar meritojnë më shumë studime dhe vëmendjen e
politikave publike, sepse ata janë një grup me risk të lartë
për tu përfshirë në sjellje antisociale dhe se gjithashtu janë
një grup që sa po vjen dhe po bëhet më i madh “.

Perspektivat sociologjike dhe kriminologjike

mbi efektet e burgimit prindëror mbi fëmijët.

Burgimi i njërit prej prindërve mund të

ndryshojë perspektivën e familjes në shumë

mënyra; e bën që ajo të rifunksionojë si një

familje me një prind të vetëm (7), ose mund ta

perceptojmë si një familje e cila e vuan këtë fakt

ashtu sikurse u përshkrua dhe më lart. Gjithsesi,

ajo që vihet re është se trauma e burgim

prindëror mund të ketë dimensione ekonomike,

sociale dhe emocionale. Teoritë sociologjike dhe

kriminologjike i kanë përshkruar efektet e

burgimit prindëror mbi fëmijët në tri mënyra.

Këto përfshijnë tensionet e privimit ekonomik,

humbjen e socializimit prindëror nëpërmjet

modelimit të rolit, mbështetjes dhe mbikëqyrjes

si dhe stigmës e turpit nëpërmjet etiketimit

shoqëror. Të tri perspektivat  përfshijnë

supozimet mbi pasojat e largimit ose heqjes së

prindërve nga shtëpia.

Perspektiva e Tendosjes Ekonomike. Nëse

një prind i burgosur ka kontribuar më parë

pozitivisht në familje,  me burgimin e tij mund

të vihet re privimi ekonomik dhe presione të

tjera që ndikojnë në jetën e fëmijëve. Efektet e

privimit të prindërve mund të jenë të tërthorta,

si dhe të drejtpërdrejtë, që përfshijnë humbjen

e të ardhurave që prindi i burgosur mund të ketë

dhënë dhe kontributin më pak të prekshëm por

jetik, që prindërit në fakt përbëjnë jetën familjare

në përgjithës. Prindërit e mbetur, ata jo të

dënuarit, kanë më pak kohë si dhe më pak para

për të investuar tek fëmijët e tyre në mënyrë

sociale dhe ekonomike. Është e rëndësishme që

të njohin pra, se tërheqja ose humbja e një prindi

mund të rezultojë në uljen jo vetëm të kapitalit

ekonomik, por edhe të kapitalit shoqëror e

marrëdhënieve mes anëtarëve të familjes dhe

organizimit të jetës familjare në drejtim të

mirëmbajtjes dhe përmirësimit të mundësive

për një jetë më të mirë. Këto marrëdhënie kanë

implikime emocionale dhe në të përditshmen

praktike. Për shembull, fëmijët më të mëdhenj



96 REVISTA MJEKESORE 1-2011 - INSTITUTI I SHENDETIT PUBLIK

REVISTA MJEKESORE

mund të marrin përgjegjësi të papritura të tilla

si kujdesin për fëmijët më të vegjël. Ato

gjithashtu mund të largohen nga shkolla dhe të

përfshihen në veprimtari pune për të plotësuar

të ardhurat familjare. Nga ana tjetër, këta të rinj

mund të shkojnë drejt ekonomisë së paligjshme

dhe veprimtarive kriminale ose martesa të

hershme si pretekste për t’u larguar nga jetë e

vështirë familjare.

Perspektiva e Socializimit. Për shumë vjet,

socializimi mes prindërve dhe fëmijëve është

shikuar si një proces me një drejtim. Fëmijët

konsideroheshin si produkt i teknikave

socializuese të prindërve të tyre. Megjithatë, sot

ne e shikojmë ndërveprimin prind – fëmijë si

reciprok. Socializimi i dyanshëm përfshin

socializimin dydrejtimësh; fëmijët socializojnë

prindërit sikurse prindërit socializojnë fëmijët.

Vetë socializimi përkufizohet si procesi i të bërit

njeri, i të mësuarit të rregullave, vlerave dhe

normave kulturore të një shoqërie të caktuar, ku

vetë individi bën pjesë.

Shumë autorë përshkruajnë rolin e rëndësishëm

të kujdestarit në ndërveprimin e hershëm prind

– fëmijë. Përmes vëmendjes dhe zgjedhjes së

sjelljeve, kujdestarët mundësojnë një kornizë

rreth së cilës ata dhe fëmijët e tyre ndërveprojnë.

Tërësia e rregullave shërben veçanërisht për të

njohur fëmijët me rregullat sociale.

Përsëri, duke supozuar si të vërtetë se prindi i

burgosur ka kontribuar pozitivisht në jetën e

familjes, burgimi mund të privojë familjen nga

një burim i rëndësishëm për socializimin e

fëmijës. Studimet sociologjike dhe teoritë

kriminologjike zakonisht theksojnë rëndësinë e

mbikëqyrjes prindërore, modelimit të rolit dhe

mbështetjes për zhvillim. Kjo perspektivë është

pasqyruar më dukshëm në teoritë e kontrollit të

krimit dhe të devijimit social. Versioni më i

shquar i teorisë së kontrollit pohon se edhe

prindërit dhe vëllezërit e motrat që janë të

orientuar në aktivitete kriminale, shpesh mund

të orientojnë dhe anëtarët më të rinj të familjes

në këto aktivitete. Heqja/largimi i një prindi nga

familja mund të ndikojë te fëmijët në mënyra

të ndryshme. Fëmijët ndjehen të humbur dhe

jashtë çfarëdo mbikëqyrjeje dhe mbështetjeje.

Perspektiva e Stigmatizimi. Kriminologët i

kanë kushtuar vëmendje të veçantë burgimit të

babait si një njollë që i kushton familjarëve dhe

sidomos fëmijëve të tyre. Stigmatizimi rrit

vurnerabilitetin e fëmijëve të të dënuarve pasi

ka për qëllim përjashtimin nga grupi shoqëror i

fëmijëve të të dënuarve. Braithwaite (1991)

thekson se këta fëmijë akumulojnë ndjenja

zemërimi si rezultat i turpit dhe refuzimit. Ky

autor shpjegon se shkolla, prindërit,

punëdhënësit, dhe gjithnjë e më shumë qytetarë

njohin një numër të madh të rinjsh të zemëruar

që janë gati në shpërthime emocionale

nëpërmjet zemërimit si përgjigje ndaj fyerjeve

të së kaluarës.

 DISKTUTIMI
Duke qenë një studim i pari në llojin e tij,

synohet jo vetëm të përmbushen qëllimet dhe

objektivat e këtij studimi, por dhe të sillet një

konceptualizim i ri i profesionit të punës sociale

dhe me fëmijët e të dënuarve. Nevojat e tyre

janë të shumta, mosplotësimi i tyre ndikon

drejtpërdrejtë në mënyrën e të sjellurit, men-

duarit dhe të vlerësuarit të jetës dhe vetes në

veçanti. Të gjithë këto komponentë ekonomikë,

psikologjikë dhe socialë duhen konsideruar

sepse kur flasim për fëmijët si e ardhmja e

shoqërisë nuk përmendim thjesht vetëm një

klishe. Rezultatet e këtij studimi do të shërbejnë

për të rikonceptualizuar praktikën shqiptare të

punës sociale me fëmijë me baba të dënuar.

Efektet psiko-sociale të Burgimit të

Prindërve te Fëmijët

Megjithëse vihet re një tendencë përgjithësimi

mbi ndikimin tek fëmijët e burgosjes së

prindërve, përgjigjet aktuale të fëmijëve janë të

ndarë nga faktorë që janë unike për situatën e

tyre, duke përfshirë gjininë e prindit, moshën në
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të cilën ndarja ka ndodhur, dhe kohëzgjatjen e

dënimit. Gjinia e prindit të dënuar është një

faktor domethënës që tenton të ndikojë në

mënyrën se si fëmijët do t’i përgjigjen burgosjes.

Në lidhje me gjininë e fëmijës, përgjigjja e

fëmijës që vuan burgosjen e nënës mund të

karakterizohet si sjellje “frenuese”, si e qara dhe

tërheqje emocionale. Burgosja e baballarëve në

përgjithësi provokon në sjelljen e fëmijëve

karakteristika “vepruese”, që përfshijnë largimin

nga mësimi dhe arratisje nga shtëpia (8). Mosha

në të cilën ndodh ndarja prind-fëmijë është

faktori i dytë që ndikon në përgjigjet e fëmijëve

përkundrejt burgosjes. Në përgjithësi, ndarja

është më e dhimbshme kur fëmija është i vogël.

Fatkeqësisht të dhëna e deritanishme, të cilat janë

të përqendruara në popullsinë femërore në

burgje, tregojnë se më shumë se 2/3 e fëmijëve

janë më të vegjël se 10 vjeç dhe rreth çereku i

tyre kanë qenë më të vegjël se 4 vjeç në

momentin kur nëna e tyre është burgosur. Kjo

gjetje është interesante sepse ilustron që pjesa më

e madhe e eksperiencave të ndarjes së fëmijëve

në mënyrë specifike nga nënat e tyre ka ndodhur

gjatë fëmijërisë së hershme, ku një marrëdhënie

natyrore pozitive është esenciale për zhvillimin

e shëndetshëm të fëmijëve (9). Gjatësia e dënimit

dhe ndarja mes fëmijëve dhe prindit është një

faktor tjetër i cili tenton të shpjegojë se si fëmijët

i përgjigjen burgosjes së prindit. Burgosja ka më

pak efekte negative dhe është më pak përçarëse

për ata fëmijë të cilët kanë kontakte të

vazhdueshme me prindin e dënuar. Dy janë

faktorët që duhen konsideruar kur kjo ndodh.

E para, kontaktet e rregullta kanë më shumë

mundësi të ndodhin kur fëmijët vazhdojnë të

jetojnë me anëtarët e tjerë të familjes se sa në

rastet kur ata bëhen pjesë e sistemit të

kujdestarisë. Së dyti, kontaktet ndodhin më

shpesh kur prindi i dënuar vendoset në një

institucion që është relativisht afër me qendrën

e banimit të fëmijës. Megjithatë, rreth 60% e

prindërve të dënuar dhe 80% e prindërve të

paraburgosur janë vendosur në institucione që

kanë një distancë më shumë se 100 km nga

rezidencat e fëmijëve (4). Kështu, këto barriera

strukturore, si distanca, shpesh bëjnë që vizitat

në burgje dhe si rrjedhim komunikimi i

qëndrueshëm të bëhen të pamundura. Edhe për

fëmijë të cilët kanë kontakte të qëndrueshme me

prindit e dënuar, shumë sfida paraqiten kur

prindi kthehet në shtëpi. Së bashku, fëmijët dhe

prindi duhet të punojnë fort për të rivendosur

marrëdhënien e tyre dhe të tejkalojnë çfarëdo

lloj pengese që ka ardhur si rezultat i ndarjes së

tyre (10). Vështirësitë nuk kanë mbaruar akoma.

Lejet apo ridënimi i prindit sjell rivendosje dhe

riorientim të marrëdhënies. Recidivizmi është një

proces me mundësi të mëdha që të ndodhë tek

te ish të dënuarit. Kështu, recidivizmi shfaqet më

shumë tek burrat se sa tek gratë.

Dr. Denise Johnston, Drejtori i Qendrës së

Fëmijëve me Prindër të Dënuar, ka studiuar

efektet e dënimit të prindërve tek fëmijët. Puna

e tij është përmbledhur në pasqyrën e

mëposhtme.
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Stadet

Zhvillimore

Karakteristika

Zhvillimore

Detyrat

Zhvillimore

Faktorë

Ndikues

Efektet

Fëmijëria (0 – 2

vjeç)

Varësi e plotë Atashim dhe
besim

Ndarja prind –
fëmijë

Kufij të dobët
prind –fëmijë

Fëmijëria e

hershme (2-6

vjeç)

Rritje e perceptimit
dhe lëvizjeve; i
paplotë
individualizimi nga
prindi

Ndjenja e
autonomisë,
pavarësisë dhe
iniciativës

Ndarja prind –
fëmijë
Traumë

Ankth,
regresion n ë
zhvillim, stres
akut
traumatik,
fajësim i
mbijetesës

Fëmijëria e

mesme (7 – 10

vjeç)

Rritje e pavarësisë,
aftësisë për të
arsyetuar, rëndësi
ndaj
bashkëmoshatarëve.

Ndjenja e aftësisë
për të punuar në
mënyrë
produktive

Ndarja prind –
fëmijë
Traumë e fortë

Stres akut
traumatik dhe
sjellje
agresive

Adoleshenca e

hershme (11 – 14

vjeç)

Zhvillim i të
menduarit abstrakt,
sjellje të orientuara
nga e ardhmja,
agresion, pubertet.

Aftësi për të
punuar në mënyrë
produktive me të
tjerët, kontroll i
emocioneve

Ndarja prind –
fëmijë
Traumë e fortë

Refuzim i
limiteve në
sjellje, sjellje
agresive.

Adoleshenca e

vonë (15 – 18

vjeç)

Kriza emocionale
dhe konfuzitet,
zhvillimi seksual
prej të rrituri,
pavarësi në të
menduarin abstrakt

Arritje e
identitetit,
përfshirja në punë
dhe marrëdhënie
me të rriturit,
zgjidhje e
konflikteve me
familjarët dhe
shoqërinë.

Ndarja prind –
fëmijë
Traumë e fortë

Fund i
parakohshëm
i
marrëdhënies
prind-fëmijë;
përfshirje në
krim dhe
burgim

Efektet mbi Fëmijët e të Dënuarve/ Arrestuarve
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SUMMARY

SHKALLA E SJELLJEVE PËRSËRITËSE – E RISHIKUAR:
VLERËSIM I PAVARUR TEK FËMIJËT ME ÇRREGULLIME TË

SPEKTRIT TË AUTIZMIT DHE NJË GRUPI KONTROLLI NË
SHQIPËRI

Anita PILIKA1, Artan SIMAKU2, Kliti PILIKA3

1Qendra Kombëtare e Mirërritjes Zhvillimit dhe Rehabilitimit të Fëmijëve, Tiranë.
2Instituti i Shëndetit Publik, Tiranë.

3Shërbimi i Neurokirurgjisë, QSU “Nënë Tereza”, Tiranë.

THE REPETITIVE BEHAVIOR SCALE-REVISED:

INDEPENDENT VALIDATION IN CHILDREN WITH

AUTISM SPECTRUM DISORDERS AND A CONTROL

GROUP IN ALBANIA

In order to validate the RBS-R in an independent sample, a survey was conducted in

Albania at National Center of Childrens’ Rehabilitation including 30 children with autism

spectrum disorders (ASD) and a control group of 30 children without ASD matched

for age and gender in order to assess the effects of subject variables on repetitive

behavior. Factor analyses produced a five-factor solution that was both clinically

meaningful and statistically sound, namely: Ritualistic/Sameness Behavior, Stereotypic

Behavior, Self-Injurious Behavior, Compulsive Behavior and Restricted Interests. Measures

of internal consistency were good for this five-subscale solution. The effects of subject

variables (age and gender) were examined. The RBS-R appears to be a valid instrument

for the assessment of restricted repetitive behavior in children with autism in Albania

and it may prove to be useful in the assessment of treatment effects and the course of

illness.

Keywords Autism, Repetitive behavior, Stereotypy, Assessment, Scale
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Hyrje
Nga vlerësimi më i mirë i prevalencës së

Autizmit në Europë dhe Amerikën e Veriut, të

deklaruar nga autorët në  studime të botuara në

vitet e para të mijëvjeçarit të ri rezulton se

prevalenca e Autizmit është afërsisht 6 për 1000

9 (1-2).

Në vitin 2006, Rrjeti për Monitorizimin e

Çrregullimeve të Zhvillimit në SHBA, i

organizuar nga Qendrat për Kontrollin dhe

Parandalimin e Sëmundjes, raportoi frekuencën

e Autizmit për fëmijët tetëvjeçarë prej 1 në 303

deri në 1 për 94 për dy periudha të ndryshme

(vitet 2000 dhe 2002) në një total prej 14

vendesh në SHBA; frekuenca mesatare ishte 1

për 150 apo 6.6 në 1000 fëmijë tetëvjeçarë.

(3,4,5). Megjithëse këtë studime  reflektojnë një

shtim prej 10 herësh nga studimet e 50 vjetëve

më parë që synonin vetëm Autizmin, shumica

e studimeve më të reja përfshijnë individë me

Sindromën Asperger dhe Çrregullime Pervazive

të Zhvillimit të paspecifikuara gjetiu

(6,7). Në një studim të realizuar në Kanada për

prevalencën (në lidhje me tipin e Çrregullimeve

Autistike të Spektrumit) u zbulua që, frekuenca

e përgjithshme ishte 6.5 për 1000, frekuenca e

individëve ishte 2.2 për 1000 në lidhje me

Autizmin, 1 për 1000 në lidhje me sindromën

Asperger dhe 3.3 për 1000 për Çrregullimet

Pervasive të Zhvillimit të paspecifikuara gjetiu.

Studimet ndryshojnë në strukturë dhe strategjitë

e vërtetimit e bëjnë krahasimin të vështirë

(8,9,10,11).

Pavarësisht nga studimi, sjellja vjetore apo

frekuenca e raportuar e prevalencës, shihet se nga

Autizmi, preken më shumë djemtë se vajzat, me

raporte mashkull-femër që luhaten nga 2:1 në

6:1. Raporti mashkull-femër është i lartë në

Autizmin me funksion të lartë dhe AS, që luhatet

nga 6:1 në 15:1 (12).

Autizmi nuk ka kufij racorë, kohorë, etnikë apo

socialë. Të ardhurat e familjes, stili i jetës dhe

niveli i edukimit nuk prekin shansin për të

ndodhur apo jo Autizmi (13,14,15).

Metoda
Në studim e analizës faktoriale të RBS-R u

përfshinë 30 fëmijë të moshës 3 -10 vjeç, banues

në qytetin e Tiranës, që trajtohen ambulatorisht

në Qendrën Kombëtare të Mirërritjes,  Zhvi-

llimit dhe Rehabilitimit të fëmijëve, të diagno-

stikuar me  Autizëm, si dhe 30 fëmijë të

shëndetshëm të shtresëzuar sipas gjinisë dhe

moshës për vlerësimin e efektit të karakteri-

stikave demografike mbi sjelljet përsëritëse. U

përcaktua vlefshmëria e përkthimit për të

konstatuar nëse përmbajtja e pyetësorit ishte e

përshtatshëm për qëllimin e studimit.

Analiza e të dhënave
Analizat u kryen duke përdorur software SPSS

16.0. Janë llogaritur dhe krahasuar pikët

mesatare për të dy grupet. Për të vlerësuar

konsistencën e brendshme u llogaritën koefi-

cienti Cronbach alpha për secilën nga nënshkallët

dhe shkallë të plotë RBS- R, për matjen e parë

dhe të dytë. Për të shqyrtuar vlefshmërinë e

strukturës së RBS-R, është kryer analiza

faktoriale PCA. Numri i faktorëve të nxjerrë

është përcaktuar nga Eigenvalues   (>1) dhe testi

scree. Vlera e p e”0.05 u konsiderua statistikisht

e rëndësishme.

Rezultatet
Mosha varionte nga 3 - 9 vjeç. 20 (67%) ishin

meshkuj dhe 10 (33%) femra.

Raporti sipas gjinisë ishte 2:1, meshkuj/femra,

për ASD dhe grupin e Kontrollit.

Nga krahasimi i mesatares së pikëve midis ASD

dhe grupit të Kontrollit për RBS-R në fillim të

studimit rezultoi ndryshim statistikisht i

rëndësishëm midis tyre për të gjitha nënshkallët

dhe shkallën e plotë, duke theksuar hasjen e

konsiderueshme të sjelljeve të përsëritura midis

fëmijëve të ASD në krahasim me kontrollet.

(Pasqyra1).
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Faktorët

1 2 3 4 5

Sjellje Stereotipe

Lëvizjet e kokës .596
Lëvizjet e gishtave .757
Përdorimi i objekteve .727
Ndjeshmëria dhe shqisat .595
Sjellje Vetëdëmtuese

Godet veten .805
Godet veten ndaj një sipërfaqeje .722
Godet veten me objekte .707
Fërkon ose gërvisht veten .830
Fut gishtat ose objekte të tjera .392
Sjellje Kompulsive

Do të përmbushe një kërkesë .484
Të kontrolluarit .647
Grumbullimi / ruajtja .626
Përsëritja .588
Prekje/trokitje me gishta .767
Përsëritëse / Të ngjashme

Fjetja / koha e gjumit .683
Vet ëkujdesi .763
Udhëtimet/transporti .763
Loja / koha e lirë .658
Komunikimi / ndërveprimi social .716
Vendi i objekteve .728
Pamja /sjellja e të tjerëve .682
Videokasetat .682
Vështirësi me tranzicionet .708
Insiston në të njëjtën rutinë .812
Insiston për të njëjtën kohë .695
Sjellje të Kufizuara

I interesuar për një pjesëve të një objekti .530
Apasionim, shqetësim pas lëvizjes .690

Konsistenca e brendshme
Koeficienti Cronbach Alfa u përdorur për të
vlerësuar konsistencen e brendshme, e cila është
shkalla në të cilën një pyetje korrelon me pyetjet
e mbetura nga e njëjta nënshkallë. Vlerat alfa për
pesë nënshkallet të renditura në pasqyrën 3,

shkonin nga 0.70 për “sjellje të kufizuara” në

Pasqyra 2. Analiza pesëfaktoriale e komponentëve kryesore

0.85 për “sjellje përsëritëse / të ngjashme”. Të

gjitha vlerat janë brenda ose mbi rangun e

pranueshëm për qëllime kërkimore.

Pasqyra 3: Konsistenca e brendshme dhe

korrelacioni Pyetje-shkallë i RBS-R (n = 60)

Nënshkalla
e sjelljeve

Koeficienti
alpha

Korrelacioni
Pyetje-shkallë

P

Stereotipe 0.72 0.55 - 0.80 <0.01
Vet ë dëmtuese 0.81 0.42 – 0.83 <0.01

Kompulsive 0.80 0.45 – 0.85 <0.01

Përsëritëse / të ngjashme 0.85 0.64 – 0.84 <0.01

Të kufizuara 0.70 0.73 – 0.84 <0.01

Shkalla e plotë 0.92 ----

Besueshmëria / stabiliteti ne kohë
Analiza e përgjigjeve të testimit dhe ritestimit

është kryer duke përdorur testin jo-parametrik

Spearman për të llogaritur korrelacion ndërmjet

nënshkalleve për matjen e parë dhe të dytë.

Koeficienti i korrelacionit (rho) varionte nga 0.94

- 0.99.  Testi jo-parametric Wilcoxon u përdorur

për të përcaktuar nëse ka pasur ndonjë ndryshim

të rëndësishëm ndërmjet përgjigjeve në të dy

momentet e kohës për shkallën e plotë: Vlerat
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për ASD  rezultuan p=0.98 ndërsa për

Kontrollet p= 0.87.

Korrelacioni i lartë ndërmjet pikëzimit në të dy

momentet kohore së bashku me ndryshimet jo

të rëndësishme në vlerat e P në nivelin e 0.05

në përgjigjet ndërmjet dy

testeve  tregon që instrumenti është i

qëndrueshëm me kalimin e kohës.

Efektet e Karakteristikave të subjekteve në pikët

e RBS-R

Në një përpjekje për të vlerësuar efektin e

karakteristikave te subjekteve: (a) mosha u

grupua në 0-5vjeç dhe 6-9 vjeç për ASD dhe

grupin e Kontrollit.

Gjinia: Ndryshim statistikisht i rëndësishëm

sipas gjinisë u gjet në nënshkallën e sjelljeve

stereotipe. Sjelljet stereotipe hasen më tepër tek

meshkujt sesa tek femrat (p<0.05).

Mosha: Nuk vërehet ndryshim statistikisht i

rëndësishëm ndërmjet pikëve sipas moshës për

gjashtë nënshkallët dhe për shkallën e plotë.

Diskutim
Në total, pyetësori me 27 pyetje dhe pesë

nënshkallë i RBS-R ka karakteristika

psikometrike të përshtatshme. RBS-R mund të

përdoret në vlerësimin e efekteve të trajtimit dhe

dekursit të sëmundjes.

Koeficienti Crohnbach alpha ishte i lartë për të

gjithe nënshkallët. Megjithatë, një kufizim i këtij

studimi ishte nënshkalla “sjellje të kufizuara”.

Është e nevojshme kryerja e studimeve të tjera

në të ardhmen për të shmangur çdo lloj bias që

vjen nga madhësia e vogël e mostrës dhe nga

gjuha e pyetësorit.
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SUMMARY

VLERËSIMI I ACIDEVE YNDYRORE NË POPULLATË

Iris MONE, Anyla BULO

Shërbimi Laboratorik Klinik dhe Biokimik,

Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Tiranës, Tiranë, Shqipëri.

ASSESSMENT OF FATTY ACIDS IN POPULATION-

BASED STUDIES

Two main approaches for assessment of  fatty acids in epidemiological studies consist

of the following: (i) application of food frequency questionnaires (FFQs), and; (ii)

employment of  adipose tissue biomarkers for determination of  fatty acid composition.

Each method has its own advantages and disadvantages.

FFQs have become a widely employed method for measuring the dietary intake in epi-

demiological studies, because they have been shown to be efficient in detecting differences

related to dietary components.

On the other hand, because biomarkers do not rely on memory, self-reported

information, or interviewer bias, it is believed that they may provide a more accurate

and objective measure of  long-term nutrient intake than the dietary questionnaires.

Needle aspiration biopsy specimens of the subcutaneous adipose tissue maybe collected

for determination of  fatty acid composition. Description of  procedures of  needle

aspiration of subcutaneous adipose tissue is of particular importance because this

technique was used in a study conducted in Albania for determination of  fatty acid

percentage composition by gas-liquid chromatography at the National Institute of Public

Health in Helsinki, Finland.
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Konsiderata të përgjithshme
Në parim, ekzistojnë dy metoda kryesore për

të përcaktuar acidet yndyrore në studimet e

bazuara drejtpërdrejtë në popullatë:

· Aplikimi i pyetësorëve të frekuencës

(shpeshtësisë) së ushqyerjes.

·  Acidet yndyrore (si bio-markues) në indin

dhjamor sub-kutan.

Secila metodë ka përparësitë dhe mangësitë

përkatëse, të cilat përshkruhen me hollësi në

rubrikat e mëposhtme.

Pyetësorët e frekuencës
(shpeshtësisë) ushqimore

Pyetësorët e frekuencës ushqimore (PFU) janë

shndërruar në një metodë gjerësisht të përdorur

në studimet epidemiologjike për vlerësimin e

marrjeve dietetike (apo, konsumit ushqimor),

sepse këto instrumente kanë rezultuar që të jenë

shpeshherë efektivë në përcaktimin e kompo-

nentëve ushqimorë në popullatë (1,2,3). Kështu,

në dekadat e fundit, PFU-të janë përdorur

gjerësisht në shumë studime për vlerësimin e

ekspozimeve afatgjata ushqimore, pavarësisht

kundërshtive lidhur me këtë argument (4,5,6).

Qëllimi i vlerësimit dietetik/ushqimor në

studimet epidemiologjike është përftimi i një

madhësie të marrjes/konsumit të zakonshëm

ushqimor dhe jo i marrjeve/konsumit aktual

nga ana e pjesëmarrësve të përfshirë në studim

(marrjet e zakonshme dietetike përgjithësisht

përkufizohen si mesatare afatgjatë e konsumit ditor),
dhe më pas klasifikimi i individëve sipas

konsumit mesatar ditor, në ndryshim nga

studimet klinike të cilat si qëllim kryesor kanë

vlerësimin e marrjeve/konsumit aktual në vlerë

absolute (1). PFU-të janë hartuar pra, për

aplikime në studime të gjera të bazuara në

popullatë dhe aktualisht janë një instrument

standard i mbledhjes së të dhënave ushqimore

nga studime të tilla të udhëhequra në shumë

vende të botës.

Pavarësisht tendencës së përgjithshme drejt

globalizimit, ka shumë të ngjarë që edhe në të

ardhmen vendet dhe popullatat e ndryshme të

ruajnë me “fanatizëm” zakonet e ushqyerjes dhe

traditat përkatëse të gatimit (7). Kjo do të thotë

që popullatat e vendeve të ndryshme do të

vazhdojnë të përgatisin dhe të konsumojnë gjellë

tradicionale, si dhe ushqimet e prodhuara në

nivel lokal do të vazhdojnë të kenë përbërje

nutricionale të ndryshme në varësi kjo edhe të

ligjeve dhe rregullave specifike lidhur me

fortifikimin, substancat aditive, etj. (7). Prandaj,

PFU-të duhet të hartohen dhe të përshtaten në

përputhje me zakonet e ushqyerjes, normat dhe

rregullat përkatëse të çdo vendi.

Nga kjo pikëpamje, për popullatën Shqiptare

rekomandohet që të hartohet një PFU semi-

kuantitativ (gjysëm-sasior) duke marrë parasysh

ushqimet specifike të konsumuara në vendin

tonë. Përdorimi i një pyetësori semi-kuantitativ

dhe jo krejtësisht kuantitativ/sasior është një qasje

e aplikuar gjerësisht në shumë studime nga

vende të ndryshme (1,2,3). Një pyetësor semi-

kuantitativ vlerëson marrjet ushqimore në

kategori frekuencash/shpeshtësie (p.sh. 5-6

porcione/javë) dhe jo në shpeshtësi ekzakte

(p.sh. 5 porcione/javë). Gjithashtu, një PFU

semi-kuantitativ i pyet të intervistuarit rreth

madhësive të paracaktuara të porcioneve

ushqimore (p.sh. porcione të vogla, të mesme,

të mëdha). Studimet e ndryshme kanë dëshmuar

se një strategji e tillë e paracaktimit të madhësisë

së porcioneve shpie vetëm në një humbje

minimale të informacionit (1). Nga ana tjetër,

avantazhi i përdorimit të kategorive për

vlerësimin e marrjeve ushqimore si dhe

paracaktimi i madhësisë së porcioneve të

konsumuara, konsiston në faktin se PFU-të

bëhen shumë të thjeshta për t’u administruar, gjë

e cila rrit ndjeshëm besueshmërinë e informa-

cionit (1,2,3).
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Bio-markuesit e indit dhjamor

Përdorimi i bio-markuesve për vlerësimin e

marrjeve ushqimore është rritur ndjeshëm gjatë

dy dekadave të fundit (8,9). Meqenëse bio-

markuesit nuk mbështeten në kujtesën e të

intervistuarve, vetëraportimin e informacionit,

apo gabimet sistematike të intervistuesve,

besohet se kjo metodë ofron një vlerësim më

objektiv dhe të saktë të marrjeve apo konsumit

ushqimor afatgjatë, krahasuar me pyetësorët e

përdorur për këtë qëllim (10).

Acidet yndyrore (si bio-markues) mund të

vlerësohen nëpërmjet aspirimit të indit dhjamor

sub-kutan. Më pas, kampionet e indit dhjamor

i nështrohen ekzaminimit me gaz-kromatografi

për përcaktimin e përqindjes së acideve

yndyrore. Më konkretisht, procedurat e

vlerësimit të bio-markuesve (për vlerësimin e

përbërjes së acideve yndyrore) në popullatë

konsistojnë në marrjen e një kampioni biologjik

nga indi adipoz (dhjamor) sub-kutan në gluteus,

sipas metodës së përshkruar nga Beynen dhe

Katan (11). Kështu, procedura e aspirimit të

indit dhjamor gluteal konsiston në teknikën e

mëposhtme: individi qëndron në pozicion të

shtrirë dhe i ulen pantallonat/fustani aq sa për

të zbuluar pjesën e sipërme të gluteusit;

zakonisht, zhveshja e plotë e subjektit nuk është

e nevojshme. Lëkura e gluteusit duhet të

dezinfektohet me etanol 70%. Individët

instruktohen (udhëzohen) që të forcojnë/

tendosin muskulaturën gluteale në mënyrë që të

bëhet lehtësisht dallimi/veçimi i muskulit nga

indi dhjamor. Më pas, merret një palë e lëkurës

nga kuadranti i jashtëm i pjesës së sipërme të

gluteusit i kapur mes dy gishtërinjtë dhe gishtit

të madh të njërës dorë, në mënyrë të tillë që të

minimizohet rreziku i goditjes/shpimit të nervit

iskiatik. Më pas, gjilpëra duhet të inserohet në

një kënd prej 45o me dorën tjetër. Pas inserimit,

tubi duhet të shtyhet para për të lidhur kolektorin

e tij (tubit) me gjilpërën e cila, nga ana e saj,

shtyhet butësisht para dhe mbrapa disa herë në

shtresën e indit dhjamor të penetruar. Në këtë

mënyrë, indi dhjamor mblidhet në majë të

kolektorit mes gjilpërës dhe tubit të aspirimit.

Më pas, tubi zgjidhet/shkëputet dhe gjilpëra

hiqet nga indi dhjamor. Vendi i shpimit

(punkturës) së subjektit mbulohet me pambuk

për 24-48 orë.

Më pas, nëse kampionet e indit dhjamor do të

analizohen në një kohë të mëvonshme, bëhet

ruajtja e tyre në frigoriferë të posaçëm në një

temperaturë prej -80o C.

Pas ekstraktimit dhe metilimit të kampioneve të

indit dhjamor, përcaktimi i përqindjes së

përbërjes së acideve yndyrore në indin dhjamor

bëhet përmes gaz-kromatografisë në

institucione të specializuara (11). Kampione të

bardha duhen përdorur për të bërë kontrollin

laboratorik të cilësisë. Për çdo kampion bëhet

vlerësimi i acideve yndyrore nga 12:0 deri në

22:6 dhe më pas bëhet llogaritja e përqindjes së

secilit acid yndyror përkundrejt shumës 100%

të të gjithë acideve yndyrore të marrë së bashku.

Përfundime

Dy mënyrat kryesore të përcaktimit të acideve
yndyrore në studimet epidemiologjike
konsistojnë në: (a) përdorimin e PFU-ve, dhe;
(b) përcaktimin e acideve yndyrore (si bio-
markues) në indin dhjamor sub-kutan. Ky

artikull përshkruan përparësitë dhe mangësitë e
secilës metodë.
Me rëndësi të veçantë është përshkrimi i
proçedurave të aspirimit të indit dhjamor sub-
kutan në gluteus, sepse kjo teknikë është
përdorur në një studim në Shqipëri për marrjen

e kampioneve për përcaktimin e përqindjes së
acideve yndyrore përmes ekzaminimit me gaz-
kromatografi të kryer në Institutin Kombëtar të
Shëndetit Publik në Helsinki, Finlandë.
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SUMMARY

STRATEGJI TË PARANDALIMIT TË INFEKSIONEVE
SEKSUALISHT TË TRANSMETUESHME

Lumturi MERKURI*, Alban Ylli*, Pëllumb PIPERO**

*Instituti i Shëndetit Publik, ** Ministria e Shëndetësisë

SUMMARY: STRATEGIES OF PREVENTION AND

CONTROL OF SEXUALLY TRANSMITTED INFECTIONS

Sexually Transmitted Infections (STIs) are considered as a public health problem and

different strategies should be designed to prevent them by reducing morbidity and

mortality and their risk for HIV transmission. Addressing gender inequality, the

combination with other reproductive health programmes, building partnerships,

community involvement, reduction of stigma and discrimination, are some of the basic

principles of  preventive strategies for STIs. Some of  the successful prevention strategies

are: the prevention and control interventions (promoting healthy sexual behavior,

providing condoms, delivering prevention and care, strategies for notification of sexual

partners, access to medicines and appropriate technology and scaling up), Improving

information for policy and programme development, Interface with other programmes

and partners (public sector health programmes, the private sector and other partners,

community involvement), Strengthening the capacity of health systems for effective

service delivery (access to services, quality assurance, human resources development),

Advocacy,  Working with the media, Building effective partnerships and Mobilizing

financial resources.
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IST një problem i shëndetit publik
Sipas WHO, përllogaritet se mbi 448 milion

raste të reja të Infeksioneve Seksualisht të

Transmetueshme (IST) të kurueshme-sifiliz,

gonore, klamidia, trikomonas, ndodhin çdo vit

në botë tek grup mosha riprodhuese, 15-49

vjeç. Kjo nuk përfshin HIV dhe IST-të e tjera

virale që vazhdojë të ndikojnë negativisht në

jetën e individëve dhe të komuniteteve në mbarë

botën. Në vendet në zhvillim, IST dhe kompli-

kimet e tyre renditen në 5 kategoritë e para të

sëmundjeve për të cilat të rriturit kërkojnë kujdes

shëndetësor (1).

IST-të janë një rrisk madhor për të gjithë

adoleshentët seksualisht aktiv. Çdo vit, 1 në 20

adoleshent preket nga një IST, dhe mosha në

të cilën këto infeksione merren po vjen duke u

bërë gjithmonë dhe më e re (2). Globalisht të

gjitha këto infeksione krijojnë një problem të

madh shëndetësor dhe një barrë ekonomike,

sidomos në vendet në zhvillim, ku ato sjellin

17% të humbjeve ekonomike shkaktuar prej

sëmundshmërisë (3).

Kostot sociale-ekonomike të këtyre infeksioneve

si dhe komplikacioneve të tyre, janë të konsi-

derueshme dhe në shumicën e vendeve në

zhvillim shterojnë buxhetet kombëtare për

shëndetin dhe të ardhurat familjare (4).

Pse investojmë në parandalimin e
IST-ve
Për të reduktuar sëmundshmërinë dhe vdekshmërinë e
shkaktuar prej tyre- IST rrisin barrën e sëmun-

dshmërisë e vdekshmërisë nëpërmjet impaktit

direkt në cilësinë e jetës, në shëndetin riprodhues

të meshkujve e femrave, në jetën e fëmjëve si

dhe indirekt duke lehtësuar transmetimin e HIV

si dhe ndikimit në ekonomitë kombëtare e

individuale.

Për të reduktuar rriskun e transmetimit të HIV-
parandalimi dhe trajtimi i IST-ve redukton

rriskun e transmetimit seksual të HIV. Efekti

bashkëshoqërues në transmetimin e HIV është

më i lartë në sëmundjet ulçerative: Evidencat

tregojnë se herpes genital mund të jetë përgjegjës

për një përqindje të lartë të rasteve të reja me

HIV (5, 6). Përmirësimi i menaxhimit të rasteve

me IST është një ndërhyrje shkencërisht e

provuar në reduktimin e incidencës së HIV në

popullatën e përgjithshme (7,8,9). Objektivi 6 i

MDG, kërkon reduktimin e përhapjes HIV/

AIDS në 2015 (10). Parandalimi i IST-ve është

një ndërhyrje që në mënyrë të dukshme dhe

kostoefektive kontribuon në arritjen e këtij

objektivi.

Për të parandaluar komplikacionet serioze tek gratë-
IST janë ndër shkaqet kryesore të paranda-

lueshme të infertilitetit, në veçanti tek gratë. Rreth

10-40 % e grave me infeksion të klamidias të

patrajtuar zhvillojnë sëmundje inflamatore

pelvike (11). Dëmtimet e tubave mbas infek-

sionit, janë përgjegjës për 30-40 % të rasteve të

infertilitetit tek femrat. Gratë që kanë kaluar

sëmundje inflamatore pelvike kanë 6-10 herë më

tepër mundësi të zhvillojnë barrë ektopike (12).

MDG 5 dhe 6 kërkojnë reduktimin e mortalitetit

amtar me ¾ në 2015. Parandalimi i IST do të

kontribuojë në arritjen e këtij objektivi duke

parandaluar vdekjet tek gratë të lidhura me

barrat ektopike. Nga ana tjetër parandalimi i

infeksionit HPV do të reduktojë numrin e grave

të cilat vdesin prej kancerit cervical, kancerit të

dytë më të zakonshëm tek gratë mbas atij të

gjirit (13,14,15).

Për të parandaluar përfundimet negative të shtatzënisë
dhe sëmundjet e të porsalindurit-IST-të e patrajtuara

janë të lidhura me aborte, lindje parakohe,

infeksione kongenitale e perinatale të të

porsalindurit. Në gratë shtatzëna me sifiliz të

patrajtuar, 25% rezultojnë në lindje parakohe e

14% në vdekje neonatale (16). Mbi 35% e grave

që kanë një infeksion gonokoksik të patrajtuar

rezultojnë në aborte e lindje parakohe dhe mbi

10% në vdekje perinatale (17). Në mungesë të

parandalimit, 30-50% e fëmijve të lindur nga

nënat me gonorre të patrajtuar dhe mbi 30% e

fëmijëve të lindur nga nënat me klamidia do të
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zhvillojnë oftalminë neonatale, e cila mund të

shkaktojë verbëri tek fëmijët (18,19). Në mbarë

botën 1000-4000 bebe të porsalindura verbohen

çdo vit për këtë arsye (20).

Disa principe kryesore të
Strategjive të parandalimit të IST-ve
1. Pabarazia gjinore duhet të adresohet në të

gjitha ndërhyrjet lidhur me IST-të. Promocioni

i përgjegjësisë së meshkujve dhe fuqizimit të

grave në parandalimin e IST-ve janë element

thelbësor dhe një përgjigje efektive gendër sen-

sitive.

2. Ndërhyrjet për IST-të duhet të jenë pjesë

integrale e shërbimeve të shëndetit seksual e

riprodhues.

3. Bashkëpunimi i ngushtë i programeve për

IST-të me ato të HIV është jetike. Duke

kombinuar pikat e forta të dy programeve,

krijohet sinergji.

4. Ndërtimi i partneriteteve për një bashkë-

punimi ndërsektorial është kritik për para-

ndalimin e IST-ve duke arritur një përgjigje in-

tensive.

5. Përfshirja e komunitetit si partner në hartimin,

implementimin e vlerësimin e ndërhyrjeve. Kjo

siguron fuqizimin e komuniteteve, nxit pjesë-

marrjen nga ana e publikut dhe kërkon një

akces të plotë dhe të vazhdueshëm për

informacion (21).

6. Reduktimi i stigmatizimit dhe diskriminimit

në të dy nivelet, atë individual dhe shoqëror,

është një komponent kyç në parandalimin e

kontrollin e IST-ve.

Elementet thelbësore të strategjive

parandaluese të IST-ve

Elementët kryesore strategjik për një program

të kontrollit për IST-të janë të krijuara dhe

përfshijnë: rishikimin e politikave përkatëse,

ligjeve e rregulloreve për t’u siguruar që

kontribuojnë në arritjen e qëllimit të programeve

parandaluese; promovimin e sjelljeve të

shëndetshme; kujdesi për IST në shërbimet

antenatale; sigurimi i një furnizimi të sigurt, me

cilësi e të përballueshëm të barnave për

parandalimin e IST-ve përfshir prezervativët dhe

forcimin e komponentëve mbështetëse.

Komponentët e strategjive të parandalimit

dhe kontrollit të IST-ve.

Strategjitë duhet të disenjohen bazuar në

mësimet e nxjerra dhe në veprime qartësisht të

suksesshme, të cilat duhen shkallëzuar. Ato duhet

të përshkruajnë elementët esenciale të një

përgjigjjeje efektive ndaj barrës së infeksionit, të

japin informacion në çështjet kyçe e të jenë të

përshtatshme për të maksimalizuar impaktin.

Programet duhet të analizojnë se: cilat grupe janë

më në rrezik; cilat sjellje vënë këto popullata në

rrezik; cilat janë ndërhyrjet më të mira në thyerjen

e zinxhirit të transmetimit; si të prioritizojnë e

të shtrijnë më tej ndërhyrjet.

Disa prej strategjive të suksesshme parandaluese:

1.Ndërhyrje të parandalimit dhe kontrollit të

IST-ve

Promovimi i sjelljeve seksuale të shëndetshme

Një përgjigje efektive ndaj përhapjes së IST-ve,

fillon me parandalimin. Edukimi shëndetësor rreth

IST-ve duhet të jetë pjesë integrale e çdo shërbimi

shëndetësor. Komunikimi për ndryshimin e sjelljeve

seksuale si një proces interaktiv me komunitetet ka

qëllim të zhvillojë mesazhe të përshtatshme për

target grupe të veçanta duke përdorur një sërë

kanalesh komunikimi. Komunikimi si komponent

i aktiviteteve rrit njohuritë, stimulon dialogun në

komunitetit, promovon ndryshime në qëndrime,

redukton stigmën e diskriminimin, rrit kërkesën për

informacion e shërbime e përmirëson aftësitë (22).

Sigurimi i kondomëve
Sigurimi i kondomëve si një mundësi shumë

efektive dhe në dispozicion, duhet të jetë

komponent kyç i strategjive të parandalimit të
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transmetimit seksual të IST-ve. Strategjitë duhet

të arrijnë popullatën e shëndetshme e cila ka

nevojë për informacion dhe njohuri për të

mbetur e lirë nga IST-të.

Zhvillimi i shërbimeve të parandalimit e

kujdesit për IST-të

Ofrimi i shërbimeve parandaluese për IST parandalon

komplikacionet tek të infektuarit e transmetimin

e infeksionit tek partnerët seksual, fetusi e i

porsalinduri. Programet e parandalimit duhet të

jenë të arritshme, të pranueshme dhe efektive

për personat e infektuar për të parandaluar

infektimet e mëtejshme dhe komplikacionet

afatgjata. Komponentë të tyre janë: diagnoza e

trajtimi korrekt, reduktimi e parandalimi i

infektimit të mëtejshëm, promovimi i përdo-

rimit të kondomit si dhe njoftimi i partnerëve

seksualë.

Menaxhimi i syndromik-IST shpesh janë asim-

ptomatike dhe strategji të ndryshme duhen

përdorur për kapjen e tyre si: zbulimi i rastit,

ndërhyrje për arritjen e partnerëve seksualë, e

rritja e njohurive për rriskun individual. Zbulimi

i rastit i referohet testimit të individëve për IST,

të cilët kërkojnë kujdes shëndetësor për arsye të

tjera. Në çdo rast duhet patur parasysh

konfidencialiteti, këshillimi dhe trajtimi i rastit (23).

Strategji për njoftimin e partnerve seksualë-Njoftimi

i partnerit seksual është pjesë e manaxhimit të

rastit. Partnerët seksual të personave të

diagnostikuar informohen për ekspozimin e tyre

ndaj infeksionit. Manaxhimi i partnerëve

seksualë është një nga ndërhyrjet më të vështira,

por komponent i rëndësishëm për kontrollin e

IST-ve.

Akcesi për medikamente dhe teknologji të

përshtatshme

Medikamentet
Të pasurit në dispozicion në mënyrë të

vazhdueshme të barnave është esenciale për

suksesin e programeve parandaluese të IST-

ve.Trajtimi i menjëhershëm dhe efektiv thyen

zinxhirin e e transmetimit dhe parandalon

zhvillimin e komplikimeve.

Testet diagnostike
Rreth 80-90% të barrës globale të IST-ve e zënë

vendet në zhvillim ku ka akces të kufizuar apo

nuk ka akces për diagnostikim të përshtatshëm.

Prandaj ekziston nevoja për zhvillimin e testeve

të shpejta diagnostike për të përmirësuar

diagnozën.

Vaksinat
Për të siguruar zbatimin e suksesshëm të çdo

strategjie vaksinimi duhet përcaktuar me kujdes

popullsia target e të sigurohet pranueshmëria e

vaksinës, veçanërisht tek një popullsi që nuk

mund të perceptojnë veten si në rrezik për IST.

Shtrirja e ndërhyrjeve
Mjaft programe implementojnë ndërhyrjet në

zona pilot të vogla të cilat arrijnë rezultate të mira

por nuk arrijnë gjithë popullatën. Për të arritur

një impakt të madh ndërhyrjet parandaluese

duhen vlerësuar për të bërë korrigjimet e duhura

dhe më pas duhet rritur mbulimi gjeografik për

të arritur popullatën e gjerë. Shtrirja e programit

ka impakt më të madh kur fokusohet

veçanërisht në popullata që ndikojnë dinamikën

e shpërndarjes së IST-ve dhe që arrijnë sa më

shumë individë të jetë e mundur prej këtyre

popullatave.

2. Përmirësimi i informacionit për zhvillimin e

politikave dhe programeve

Sigurimi i informacionit për zhvillimin e

politikave dhe të programeve është një element

parësor i strategjive parandaluese.

Survejanca
Të dhëna aktuale duhen grumbulluar për të

vlerësuar barrën e IST-ve, përfshirë komplika-

cionet e impaktin ekonomik. Mbledhja e analiza

e të dhënave duhet fuqizuar për të disenjuar,
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monitoruar e vlerësuar impaktin e programeve.

Kjo varet nga infrastruktura ekzistuese e sistemit

të survejancës. Survejanca e IST-ve duhet të lidhet

ngushtë me studime të sjelljes, veçanërisht të atyre

seksuale. Periodikisht, ka nevojë për të kryer

studime të veçanta për të eksploruar çështje që

nuk janë pjesë e raportimit rutinë. Këto të dhëna

sigurojnë rritjen e vëmendjes së politikëbërsve e

alokimin e burimeve për IST-të.

Monitorimi dhe Vlerësimi
Progresi i implementimit të programit duhet

monitoruar për t’;u siguruar nëse aktivitetet janë

organizuar sipas planifikimit, cili komponent

funksionoi mirë apo keq, etj. Kjo bëhet me

qëllim që programet në vazhdim të ndërtohen

mbi anët pozitive duke eleminuar ato negative.

Nëse ka të dhëna të pamjaftueshmë në etapën

e implementimit (nuk janë marrë të dhënat e

duhura) bëhet e vështirë matja e efektivitetit të

programit.

3. Ndërthurja me programe dhe partnerë të tjerë

Ndërthurja me programet shëndetësore publike

IST-të janë të ndërthurura me programe të

shëndetit të adoleshentëve, planifikimit familjar,

shëndetit të gruas e fëmijës, imunizimit si dhe

duhet të integrohen me njeri tjetrin. Këto

ndërthurje janë të nevojshme për mbulimin e

klientëve dhe reduktojnë mundësitë e humbura

për parandalimin, zbulimin e trajtimin e IST-ve.

Krahas kësaj duhet fuqizuar bashkëpunimi me

sektorin privat për një cilësi më të mirë e mbulim

më të gjerë. Integrimi është i vështirë sepse

duhen bërë shtesa në programet ekzistuese dhe

mbështetje financiare e menaxheriale.

Ndërthurja me sektorin privat
Edhe pse sektori publik ofron shërbime falas

ato jo gjithmonë: a) janë të pranueshme për

klientët, b) kanë personelin e duhur shëndetësor

c) kanë ilaçet e duhura në dispozicion. Sektori

privat është shpesh porta e parë ku trokasin

pacientët me IST, madje edhe ata që besojnë se

klinikat publike janë teknikisht më të mira.

Ofruesit privat, të kualifikuar ose jo janë më të

pranueshëm për shumë njerëz sepse percep-

tohen se ofrojnë mundësi më të mirë, konfide-

ncialitet dhe kanë reputacionin e të qënit më pak

stigmatizues se sektori publik. Duke pasur

parasysh këtë, politikat publike duhet domos-

doshmërisht të përfshijnë sektorin privat duke

krijuar partneritete në ofrimin e kujdesit duke

zbatuar masat rregullative. Strategjitë për

bashkëpunim mund të përfshijnë trajnimin e

punonjësve të sektorit privat apo hartimin e

udhëzuesve kombëtar.

Përfshirja e komunitetit
Përfshirja e komunitetit në vendimet që ndikojnë

shëndetin e tyre është e rëndësishme. Programet

për kontrollin e IST-ve duhet të gjejnë meka-

nizmat për marrjen e të dhënave nga gjithë

komuniteti. Komunitetet duhen ndërgjegjësuar

për disponueshmërinë, avantazhet dhe disavan-

tazhet e llojeve të ndryshme të shërbimeve.

Disa nga strategjitë për të përfshirë komunitetin:

sigurimi i informacionit për ndërgjegjësimin e

komunitetit për problemin dhe rritjen e kërkesës

për shërbime, organizimi i konsultimeve/

takimeve të vazhdueshme me komunitetin,

përfshirja e komunitetit në hartimin e zbatimin

e ndërhyrjeve, ndarja e përgjegjësive me

komunitetin për rezultatet e programit; përfshi-

rjen e liderave politikë, udhëheqësve tradicionale

dhe fetarë lokalë në avokim për parandalimin

dhe kujdesin ndaj IST-ve.

Përfshirja e partnerëve të tjerë
Ka dhe partnerë të tjerë dhe aktorë të cilët duhet

të përfshihen në përgjigje të IST-ve. Këto mund

të jenë sektorë të tjerë qeveritar apo kompani

private. Strategji të parandalimit dhe kontrollit

mund të ndërtohen së bashku me ta dhe duhen
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ndërtuar mekanizma që të inkurajojnë këto

organizata që të jetë të përgjegjshëm për një

shërbim të tillë.

4. Forcimi i kapaciteteve të sistemit

shëndetësore për shërbim efektiv

Sistemet shëndetësore janë një parakusht për

krijimin, shpërndarjen, monitorimin dhe suksesin

e programeve të IST. Kapaciteti i sistemit

shëndetësor përcakton në masë të madhe

shkallën në të cilën programet janë në gjendje

të sigurojnë kujdes me cilësi të lartë e me shtrirje

gjeografike më të madhe duke arritur një ndikim

të matshëm në uljen e barrës së IST. Përgjigjja

e sistemi shëndetësor duhet të bazohet në një

analizë epidemiologjike të IST-ve, sjelljeve

seksuale me risk dhe aftësive e qëndrimeve të

ofruesve të shërbimeve. Bazuar në gjetjet e

analizës duhet të zhvillohet një program

gjithëpërfshirës i parandalimit e kontrollit, për

të mbuluar të gjitha grupet e popullatës. Një

fokus i veçantë duhet të vendoset në financimin

e tyre për qëndrueshmëri.

Akcesi  për shërbime
Pacientë me IST kanë mundësinë të zgjedhin se

ku të kërkojnë kujdesin shëndetësor. Problemi

është nevojat e paplotësuara për kujdes me cilësi

të mirë për njerëzit me IST. Sigurimi i kujdesit

shëndetësor në sektorin publik jo domosdosh-

mërisht çon në mbulimin më të mirë të

popullatës, edhe kur këto shërbime janë të një

cilësi të lartë e ofrohen falas. Faktorë plotësues

duhet të merren parasysh që të arrihet një kujdes

orientuar drejt klientit.

Sigurimi i cilësisë së shërbimeve dhe zhvillimi i

burimeve njerëzore

Shërbimet duhet të bëhet më shumë miqësore

duke përmirësuar faktorë të tilla si distanca e

vendbanimit, profesionalizmi i stafit, konfi-

dencialitetit, privacia, dhe reduktimi i kohës së

pritjes. Zhvillimi i burimeve njerëzore nëpërmjet

trajnimit të stafit bazuar në funksionet

respektive, është një tjetër strategji e përmirësimit

të cilësisë.

5. Avokati

Strategjitë e parandalimit duhet të kenë

komponentin e fushatave të avokatisë për të

rritur sensibilizimin dhe mobilizuar burimet.

Pavarësisht nga akcesi i mirë për shërbim e

teknologjitë e avancuara në dispozicion, stigma

e lidhur me IST, frenon diskutimin në publik dhe

përfshirjen e komunitetit për parandalimin e

kujdesin ndaj IST-ve. Duke qënë se këto

infeksione konsiderohen akoma shoqërisht të

papranueshme, janë të pakta grupet që mbrojnë

publikisht ose që mbrojnë programe lidhur me

IST-të. Avokatia duhet të fuqizohet për të

vendosur kontrollin e këtyre infeksioneve në krye

të axhendave shëndetësore. Përpjekjet për

avokati duhet të ndërtohen mbi eksperiencat e

fituara nga të tjera fushata të sukseshme avokatie.

6. Puna me median

Partnershipi me median duhet të ndërtohet në

mënyrë që ato të jenë suportive. Ndërtimi i

kapaciteteve të personelit të mediave për të

zhvilluar mesazhe mbështetëse është i nevoj-

shëm. Partershipi me median ndihmon në

përmirësimin e perceptimit të publikut për

parandalimin e IST-ve, mobilizimin e politikës,

luftimin e stigmës së shoqërisë për IST, etj.

Historitë e suksesshme që evidentojnë arritjet

pozitive rreth IST-ve, janë një komponent kyç

për një komunikim të fuqishëm. Kur zgjedhim

kanalet e komunikimit për përcjelljen e mesa-

zheve është e rëndësishme të kemi parasysh se

cili arrin në mënyrë më efektive audiencën target

dhe përdor gjuhën në përshtatje me nivelin e

audiencës.

7. Ndërtimi i partnershipeve efektivë

Inkurajimi i shumë partnerëve dhe sektorëve

duhet aplikuar pasi parandalimi i IST-ve, mund

të arrihet vetëm duke bashkuar forcat.

Partnershipet rritin efektivitetin e ndërhyrjeve
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parandaluese, duke unifikuar elementë të

ndryshëm dhe duke punuar në sinergjizëm e

reduktuar dublikimet e panevojshme.

8. Mobilizimi i burimeve financiare

Për zbatimin e strategjive, aty ku ka burime të

kufizuara duhen mobilizuar burime shtesë.

Mund të hulumtohen mekanizma për sigurimin
e burimeve financiare prej programeve të tjera
(psh AIDS, tuberkulozi), intesifikimi i përpjek-
jeve advokuese apo diskutimi me organizma që
kanë interes në parandalimin e IST-ve. Gjith-
ashtu, duhet të zhvillohen strategji për shpërn-
darjen e burimeve egzistuese tek programet e

parandalimit të IST-ve.
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SUMMARY

KANCERI  RENAL. VLERËSIMI ME TOMOGRAFI TË
KOMPJUTERIZUAR

RENAL CELL CARCINOMA. EVALUATION WITH

COMPUTED TOMOGRAPHY

Renal cell carcinoma accounts for approximately 3% of adult malignancies and 90-95%

of  neoplasm, arising from the kidney. The exact cause of  renal cell cancer has not been

determined but a number of  environmental and genetic factors have been studied as

possible cause. Computed tomography with and without contrast medium is the initial

investigation of  choice for evaluation of  renal cell carcinoma. It serves to document

the diagnosis of  RCC and also to assesses tumors extension and provides information

on venous involvement, metastatic spread to loco-regional lymph nodes, adrenals, contro

lateral kidney, liver etc. Staging of  the renal cell cancer is very important to plan the best

treatment of  patient with renal cell cancer.

*Qëndra Diagnostike Imazherike “MEDICARE”

**Shërbimi i Imazherisë “QSUT”

Marjeta TANKA*, Nikollaq LEKA*, Fatmir BILAJ*, Gjergji VRETO**,
Sofika QAMIRANI**, Viola SHUTERIQI**.
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HYRJE
Kanceri renal ose karcinoma me qeliza renale

(RCC) përfshin afërsisht 3% të tumoreve

malinje tek adult¸t dhe 90-95 % të tumorve që

e marrin origjinën nga qelizat renale. Nga

studime të ndryshme ka rezultuar një incidencë

më e lart¸ e kancerit tek meshkujt sesa tek

femrat. Shkaqet e tij ende nuk dihen, por

faktorë të ndryshëm janë implikuar si shkaqe të

mundshme mes të cilave mund të përmëndim

duhanin, hipertensionin, obezitetin, dializën,

skleroza tuberoze, sëmundja Von Hippel-Lindau

etj. Shumë simptoma mund të shoqërojnë këtë

sëmundje, por më të shpeshtat janë dhimbjet

abdominale, dhimbje mesi, hematuria, dhimbje

n¸ flanke, humbje në peshë etj. Nga ana

histologjike njihen shumë subtipe të kancerit

renal, por ato më të shpeshta jan¸:

1- kanceri me qeliza renale të qarta.2- kanceri

me qeliza renale kromofobe. 3- kanceri me

qeliza renale të padiferencuara. 4- kanceri me

qeliza renale papilare etj.

Diagnostikimi dhe stadifikimi pre-operator janë

të rëndësishme jo vetëm në përzgjedhjen e

trajtimit tek pacientit me kancer renal, por

gjithashtu na ofron të dhëna me vlerë përsa i

përket prognozës së pacientit.

Imazheria nëpërmjet ekzaminimeve të saj si

ekografi, tomografi të kompjuterizuar dhe

rezonancë magnetike luan një rol të rëndësishëm

në diagnostikimin, stadifikimin dhe ndjekjen

post-operotore të kancerit renal (1,2,3).

Tomografia e kompjuterizuar dhe rezonanca

magnetike kanë pothuaj të njëjtën rëndësi përsa

i përket stadifikimit të kancerit renal. Tomografia

e kompjuterizuar me kontrast intravenoz është

një ndër ekzaminimet më të mira për vlerësimin

e formacioneve renale dhe stadifikimin e

kancerit renal. Paraqitja tipike n¸ tomografi e

kancerit renal është në formën e një formacioni

solid me konture te qarta ose të çrregullata që

prish në shumicën e rasteve konturet e veshkës.

Në 10% të rasteve kanceri renal paraqet

kalçifikime në brendësi ose n¸ indin dhjamor.Në

prerjet pa kontrast intravenos, formacioni

tumoral me p¸rmasa më të vogla se 3cm në

përgjithësi është homogjen, ndërsa kur

dimensionet e tumorit janë më të mëdha se 3cm

at¸her¸ formacioni tumoral në shumicën e

rasteve do të jetë heterogjen me zona nekrotike

apo hemorragjike në brendësi. Kanceri renal

mund të paraqitet dhe në formën e një lezioni

kistik apo një formacioni multikistik mesepta në

brendësi, me trashje nodulare apo kalçifikime në

paret. Në shumë raste nga këto është e vështirë

të bëhet diferencimi i kancerit renal nga

formacione kistike beninje siç janë kistet renale

hemorragjike,n¸ formën kistike multilokulare etj.

Element¸t si trashja nodulare solide e pareteve

apo e septave, modifikimi nga kontrasti

intravenoz janë elemente në favor të malinjitetit.

Në rastet kur këto lezione kistike shoqërohen me

lezione metastatike apo infiltrim të vazave renale,

rreziku i malinjitetit rritet. Gjithashtu, ka

rezultuar q¸ shoq¸rimi i kalçifikimeve me ind

dhjamor është në favor t¸ nj¸ kanceri renal dhe

jo të një angiomiolipome. Diagnostikimi  dhe

trajtimi i hershëm i këtyre lezione mund të jetë

kurativ për këto lezione.

Pas injektimit të kontrastit intravenos, një marrje

e kontrastit prej 15-20 HU është karakteristike

për lezionet malinje. Marrja e kontrastit intravenos,

na ndihmon ndonjëherë shumë në diferencimin

e subtipeve histologjike të tumorit .Kështu, nga

studimet e fundit kanë rezultuar që karçinomat

me qeliza kromofobe janë tumore vaskulare dhe

marrin kontrast në mënyrë homogjene,

karçinomat papilare janë hipovaskulare dhe

modifikohen nga kontrasti intravenos në mënyrë

homogjene dhe karçinomat me qeliza të qarta

janë shumë vaskulare dhe marrin kontrast në

mënyrë heterogjene. Në k¸to raste, informacioni

që marrim nga modifikimi i formacioneve nga

kontrasti intravenos për subtipet e kancerit renal

mund të jetë shumë i vlefshme për mjek¸t kirurgë

për të planifikuar teknikën kirurgjike tek pacientët

e diagnostikur me karçinomë renale (3).

Stadifikimi tregon përmasat dhe shtrirjen e
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tumorit përreth tij (fig. 1, 2) dhe në distancë. Për

stadifikimin e karçinomës renale përdoren

sistemet TNM dhe ROBSON (2,4,5). Qëllimi i

imazherisë tek pacientët me kancer renal është

të ndajë kantidat¸t që përfitojnë nga ndërhyrjet

kirurgjike, nga pacientë të cil¸t nuk p¸rfitojn¸ nga

k¸to nd¸rhyrje (2). Tek pacientët që përfitojnë nga

nd¸rhyrjet kirurgjike stadifikimi ndihmon në

përzgjedhjen e trajtimit. Më poshtë në mënyrë

skematike kemi paraqitur një nd¸rthurje të

sistemeve të stadifikimit TNM dhe ROBSON (6).

Stadifikimi ROBSON Stadifikimi TNM Përshkrimi

STADI 1 T1 Tumori brenda kapsulës
renale,TU <2.5CM

T2 Tumori brenda kapsulës
renale, TU >2.5cm

STADI-2 T3A Tumori shtrihet në indin
dhjamor perinefritik por nuk
kalon kapsulën renale

STADI- 3A T 3B Tromb tumoral në venën
renale

T3C Tromb tumoral në VKI poshtë
diafragmës.

T4B Tromb tumoral në venën kava
inferior sipër diafragmës

STADI- 3 B N1 Ose N3 Përhapje në limfonodulat
përreth

STADI -3 C Tromb tumoral intravenos dhe
përhapje e tumorit në
limfonodulat përreth

STADI- 4A T 4 A Përhapje e tumorit në organet
përreth

STADI- 4 B M1 A-M1D Metastaza n ё distanc ё

N4

Pasqyra 1.

Tomografia e kompjuterizuar nga studime të

ndryshme ka rezultuar të ketë një ndjeshmëri të

ulët përsa i përket stadeve 1 dhe 2 n¸ ndarjen e

infiltrimit te kapsulës Gerot, pasi një trashje e

kapsulës mund t¸ jetë një stad 3 i sëmundjes, por

këto trashje mund të rezultojnë edhe nga

ndryshime inflamatore t¸ saj. Tomografia e

kompjuterizuar ka gjithashtu një rol të

rëndësishëm në vlerësimin e infiltrimit të venave

renale me një specifitet prej 98%. Një defekt

mbushje në venat renale është diagnostike për

trombin dhe një modifikim heterogjen i trombit

nga kontrasti flet për një tromb tumoral në këtë

rast. Rezonanca magnetike, krahasuar me

tomografin¸ e kompjuterizuar ka rezultuar të

jetë superiore për diagnostikimin dhe

diferencimin e origjinës së trombozës tumorale

nga ajo trombotike (1,7,8,9).

Tomografia e kompjuterizuar, përveç

diagnostikimit dhe shtrirjes lokale, na jep

informacion për përfshirjen e limfonodulave

(N). Përhapja limfatike e karçinomës renale bëhet

përgjat¸ limfonodulave para- aortale dhe para-

kavale (fig 3, 4, 5).

P¸rhapja në distancë i karçinomës renale (M) më

shpesh ndodh në mëlçi (fig 6), mushkëri (fig 7),
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surenale (fig 8), n¸ veshkën kontralaterale, kocka

(fig 9, 10), tru etj. Metastazat hepatike në shumicën

e rasteve janë hipervaskulare dhe ato mund t’i

shohim vetëm në fazën arteriale.

Stadifikimi i tumorit na jep informacione të

rëndësishme të nevojshme për planifikimin

terapeutik tek këta pacientë (3). Kështu, pacientët

të diagnostikuar me stadet 1-3 përfitojnë nga

ndërhyrjet kirurgjike që mund të jenë kurative për

ta. Pacientët e diagnostikuar me stadin 4, një stad

i avancuar, janë të përzgjedhur për terapi

medikamentoze.

Prognoza e pacientëve me karçinoma renale është

në varësi të stadit. Kështu pacientët e diagnostikuar

Përfundim
Tomografia e kompjuterizuar luan një rol të

rëndësishëm në diagnostikimin, stadifikimin,

planifikimin terapeutik dhe prognozën e

pacientit të diagnostikuar me karçinomë renale.

Gjithashtu, përdorimi i kontrastit intravenos na

ndihmon për të ngritur sugjerimet për subtipet

histologjike, element ky i cili mund të jetë i

rëndësishëm në planifikimin korrekt terapeutik

kirurgjik.

Fig 1-Kancer renal –që infiltron indin dhjamor

por pa infiltrim të kapsulës renale

me stadin 1-2 kanë një jetëgjatësi prej 5 vjetësh në

75-90% të rasteve, kurse tek pacientët me stad 4,

jetëgjatësia është vetëm 10 %.

Fig 2 – Pacient me TU renal që infiltron indin

dhjamor dhe me infiltrim të fascies gerota

Fig 3-Formacion renal i majtë pa infiltrim të

kapsules renale , me limfadenopati latero-aorale
Fig 4- Kancer renal i majtë me limfonodula

latero-aortal
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Fig 5- Kancer renal i majtë me infiltrim të

vazave renale dhe konglomerat limfonodulash

aorto-kaval

Fig 6-Pacient me kancer renale infiltrues dhe

meta hepatike

Fig 7-Metastaza pulmonare tek një pacient me

kancer renal

Fig 8-Metastazë  surenale tek një pacient me

kancer renal

Fig 9-Lezion metastatik kockor i brinjëve tek një

pacient me kancer renal
Fig 10-Lezion metatstatik kockor i procesit

tranvers t¸ trupit t¸ L5 –pacient me Tu renal



122 REVISTA MJEKESORE 1-2011 - INSTITUTI I SHENDETIT PUBLIK

REVISTA MJEKESORE

BIBLIOGRAFIA

1 . SEMELKA  RC, SHOENUT  JP, MAGRO  CM, ET  AL .  RENAL  CANCER  STAGING :

COMPARISON OF  CONTRAST ENHANCED CT AND GADOLINIUM ENHANCED FAT-

SUPPRESSED SPIN-ECHO AND GRADIENT ECHO MR IMAGING. J MAGN RESON IMAGING

1993;3(4):597-602.

2. LIM DJ, CARTER MF. COMPUTERIZED TOMOGRAPHY IN THE PREOPERATIVE STAGING

OF PULMONARY METASTASES IN PATIENTS WITH RENAL CELL CARCINOMA . J UROL

1993;150 (4):1112-.

3. SHEIR KZ, EL-AZAB M, MOSBAH A, EL-BAZ M, SHAABAN AA. DIFFERENTIATION

OF RENAL CELL CARCINOMA SUBTYPES BY MULTISLICE COMPUTERIZED TOMOGRAPHY.

J UROL  2005;174: 451–514.

4. BENSON MA, HAAGA JR, RESNICK MI. STAGING RENAL CARCINOMA. WHAT IS

SUFFICIENT? ARCH  SURG 1989;124(1):71-3.

5. FEIN AB, LEE JKT, BALFE DM. DIAGNOSIS AND STAGING OF RENAL CARCINOMA:

A COMPARISON OF MR IMAGING AND CT. AJR 1987;148(4):749-53.

6. YOON J, HERTS BR. STAGING RENAL CELL CARCINOMA WITH HELICAL CT: THE

REVISED 1997 AJCC AND UICC TNM CRITERIA. CRIT REV COMPUT TOMOGR

2003; 44: 229–4916.

7. KALLMAN DA, KING BF, HATTERY RR, ET AL. RENAL VEIN AND INFERIOR VENA

CAVA  TUMOUR  THROMBUS  IN  RENAL  CELL  CARCINOMA :  CT, US , MRI,  AND

VENACAVOGRAPHY. J COMPUT ASSIST TOMOGR 1992;16:240-47.

8. DIDIER D, RACLE A, ETIEVENT JP, ET AL. TUMOUR THROMBUS OF THE INFERIOR

VENA  CAVA  SECONDARY  TO  MALIGNANT  ABDOMINAL  NEOPLASMS : US AND CT

EVALUATION. RADIOLOGY  1987;162:83-9.

9. GOLDFARB DA, NOVICK AC, LORIG R, ET AL. MAGNETIC RESONANCE IMAGING

FOR ASSESSMENT OF VENA CAVAL TUMOR THROMBI: A COMPARATIVE  STUDY WITH

VENACAVOGRAPHY  AND  COMPUTERIZED  TOMOGRAPHY  SCANNING .  J  UROL

1990;144:1100-4.



123REVISTA MJEKESORE 1-2011 - INSTITUTI I SHENDETIT PUBLIK

REVISTA MJEKESORE

SUMMARY

NDIKIMI I DIVORCIT TË PRINDËRVE TEK FËMIJËT

Orjola PAMPURI,  Erka AMURSI

“Instituti i Shëndetit Publik”

THE IMPACT OF PARENTS DIVORCE IN THEIR CHILDREN

Divorce is stressful for parents and children alike. Although children’s emotional

reactions usually depend on their age at the time of the divorce, many children

experience feelings of  sadness, anger, and anxiety - and it’s not uncommon for these

feelings to be expressed in their behavior. Fortunately, there are things you can do to

help your child during a divorce. By minimizing the stress the situation creates and

responding openly and honestly to your child’s concerns, you can help your child through

this often difficult time.

Helping your kids cope with your divorce means providing stability in your home and

attending to your children’s physical and emotional needs with a reassuring, positive

attitude. To make this happen, you’ll need to take care of  yourself—and work as

peacefully as possible with your ex. It won’t be a seamless process, but your children

can move forward feeling confident in your unconditional love. 
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Divorci është i vështirë si për prindërit ashtu

edhe për fëmijët. Megjithëse reagimet

emocionale të fëmijëve zakonisht varen nga

mosha e tyre në periudhën kur ndodh  divorci,

shumë fëmijë  përjetojnë trishtim, zemërim, dhe

ankth, dhe kjo nuk është e pazakontë  të

manifestohet me sjelljen e tyre.

Për fat të mirë, ka gjëra që ju mund të bëni për

të ndihmuar fëmijën tuaj gjatë një divorci, duke

minimizuar stresin dhe përgjigjur haptazi me

kujdes dhe me ndershmëri  shqetësimeve të tij.

Në këtë mënyrë ju mund të ndihmoni fëmijën

tuaj të kalojë më lehtë këtë periudhe të vështirë

të jetës së tij.

Çfarë duhet të dijë fëmija juaj:

· Sapo të siguroheni për hapin që po

ndërmerrni, flisni me fëmijën tuaj në lidhje me

vendimin për divorc. Edhe pse nuk është e lehtë

të transmetohet një lajm i tillë tek fëmija, të dy

prindërit duhet të jenë të pranishëm në një

moment të tillë. Ky është një mesazh i vështirë

për tu transmetuar, por nëse ju e komunikoni

këtë lajm me ndjeshmëri dhe ngrohtësi atëherë

do ta bëni më pak të dhimbshme situatën për

fëmijën tuaj.

· Edhe pse diskutimet  rreth divorcit duhet të

jenë të përshtatura me moshën e fëmijës  dhe

me zhvillimin e tij, të gjithë fëmijët duhet të

marrin të njëjtin mesazh bazë: “Mami dhe babi

qëndruan së bashku sepse e donin njëri-tjetrin

dhe ishin të lumtur, por tani kjo ndjenjë nuk

është më dhe për këtë arsye është më mirë të

qëndrojmë larg njëri-tjetrit, por jo larg teje. Ne

gjithmone do të jemi të pranishëm tek ti për të

të ofruar mbështetje e dashuri si dhe në gëzimet,

hidhërimet dhe problemet që ti do të kesh.

· Është e rëndësishme të theksohet se fëmija

juaj, në asnjë mënyrë nuk duhet të fajësohet për

divorcin dhe mosmarrëveshjet në çift.

· Fëmijët tentojnë të fajësojnë veten për

dështimin e martesave të prindërve të tyre,

prandaj duhet të këshillohen shpesh se kjo nuk

po ndodh për fajin e tyre.

· Fëmija juaj mund t’ju pyesë  nëse edhe dashuria

e prindërve për të është e përkohshme ashtu

sikurse dashuria e tyre për njër-tjetri, por ajo për

të cilën duhet të sigurohen fëmijët është se

dashuria e të dy prindërve për ta është e

dyanshme dhe e përhershme.

· Mundohuni të mbani ndjenjat tuaja neutrale

dhe mos harroni se fëmija juaj nuk ka nevojë

të dijë të gjitha detajet. Ai ka nevojë për njohuri

të mjaftueshme për të kuptuar qartë se edhe pse

ju mund të jeni ndarë nga bashkëshorti juaj, ju

nuk po largoheni prej tij.

Jo të gjithë fëmijët reagojnë në të njëjtën mënyrë,

kur mësojnë që prindërit e tyre po divorcohen.

Disa pyesin pa fund, disa qajnë, e disa të tjerë

heshtin. Nëse kuptoni që femija juaj është i

mërzitur kur përballet me lajmin, atëherë bëjani

të ditur se është mëse normale që edhe të qaje

si reagim i një situate të tillë.

Për shembull, ju mund të thoni, “Unë e di që

kjo është tronditëse për ju, dhe unë mund të

kuptoj pse”, ose “Ne të dy ju duam ju dhe

ndihemi keq që po ju bëjmë të ndjeheni në këtë

mënyrë.  Nëse fëmija juaj nuk ka një reagim

emocional të menjëhershëm, atëhërë le t’ia

bëjmë të ditur se mund të zgjedhin një moment

tjetër kur të jenë më të qetë për të folur.

Shumica e fëmijëve janë të shqetësuar me faktin,

se si divorci do të ndikojë tek ata: Kush do të

jetojë me ta? A do të largohem unë nga shtëpia?

Ku do të jetojë mami apo babi?  Do të shkoj

në një shkollë të re? A do të kem më mundësi

të shkoj në ndonjë kamp futbolli këtë verë?

Jini të kujdesshëm kur i adresoni shqetësimet

fëmijës tuaj, dhe bëjini me dije se të dy, edhe

mami edhe babi do të merren me të njëlloj si
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më parë edhe pse do të duhet shumë pak kohë

sa të kalojë kjo situatë.

Divorci sjell me vete shumë ndryshime dhe një

ndjenjë humbjeje. Fëmijët dhe prindërit e vuajnë,

por ajo që vuajnë më shume fëmijët është

humbja e pranisë së një prindi në familjen e tyre.

Kjo është arsyeja pse disa fëmijë - edhe pas

divorcit ende mbajnë shpresën se prindërit e tyre

një ditë do të kthehen së bashku . Trishtimi për

humbjen  e një familjeje është normal, por me

kalimin e kohës të dy, ju dhe fëmija, do të

pranoni situatën me gjithë ndryshimet që ajo ka

pësuar (1).

Si mund të minimizojmë stresin që ka pasojë

divorcin dhe të mësojmë t’i pergjigjemi sjelljeve

të fëmijëve që ndyshojnë me humorin dhe

emocionet e tyre?

Bisedon:. Fëmija juaj ka nevojë të dijë se,

ndjenjat e tij janë të rëndësishme për ju dhe se

ato do të merren seriozisht.

Ndihmojeni fëmijën tuaj të shprehet, të flase,

pasi në këtë mënyrë do të kuptoni gjendjen

shpirtërore të tij.

Reagimet ndaj stresit si pasojë e divorcit:

Gjatë divorcit, fëmijët mund të kenë shumë

reagime emocionale. Zakonisht hidhërimi i tyre

shfaqet: me mospranim dhe heshtje,  kthim

mbrapa, lodhje fizike,  ndjenjën e fajit dhe

veprime armiqësore, si dhe me gjendje paniku/

alarmi dhe konfuzion.

Mospranim dhe heshtje:  Në këtë gjendje,

fëmija “mbyll sytë” ndaj situatës. Duket sikur atij

nuk i intereson ajo që po ndodh mes prindërve,

apo sikur nuk e kupton. Duke bërë kështu, ai

përpiqet të mbrojë veten nga humbja e madhe.

Në fakt kjo tregon se ai e shikon ndarjen si një

ngjarje shumë të rëndë, të cilën e ka shumë të

vështirë ta pranojë. Kjo sjellje shpesh kuptohet

gabim nga prindërit, që kujtojnë se fëmija po e

pranon situatën.

Kthimi mbrapa në kohë/regresi: Të

“pafuqishëm” për të  përballuar ndjenjat e

ankthit, fëmijët mund të kthehen mbrapa, në një

moshë më të vogël, me sjelljet e tyre. Ata mund

të fillojnë të thithin gishtin, të lagen në shtrat, të

flasin si bebe apo të paraqesin sjellje të tjera

fëminore. Fëmijët mund të fillojnë të ankohen

shumë, që të rriturit të kujdesen më tepër për ta.

Lodhja fizike: Lodhja fizike shprehet

nëpërmjet ankesave si, për shembull, “Kam

dhimbje barku!” ose “Më dhëmb koka!”.

Lodhja fizike shpesh shfaqet atëherë kur fëmija

është i pasigurt në gjërat që më parë i fitonte

apo i arrinte “pa vështirësi”, si për shembull

“jetën”, dashurinë prindërore, ushqyerjen, strehën

dhe mbrojtjen.

Sjellja armiqësore dhe ndjenja e fajit: Sjelljet

armiqësore shfaqen në formën e nervozizmit,

inatit dhe të shpërthimit të ndjenjave të tilla, që

kalojnë nga sikleti në hakmarrje. Fëmijët e

shfryjnë inatin te të tjerët, në mënyrë që të

përballojnë ndjenjën e fajit. Fëmijët e vegjël,

shpesh kanë ndjenja faji të forta, sepse besojnë

që janë ata përgjegjës dhe shkaktarë të ndarjes

së prindërve. Jo rrallë, fëmijët parashkollorë

besojnë se kanë fuqi të tilla të jashtëzakonshme

dhe se mendimet e tyre për prindërit janë

plotësuar në mënyrë të magjishme. U takon

prindërve, pra është përgjegjësi e tyre t’u

shpjegojnë me durim e dashamirësi fëmijëve dhe

t’i bindin se ata nuk kanë asnjë lloj faji për

divorcin.

 

Paniku/alarmi dhe konfuzioni: Paniku dhe

konfuzioni shfaqen atëherë kur fëmijët duhet të

pranojnë jetesën e re. “Lejoje fëmijën të ndjejë”

Sipas kësaj kërkese duhet që prindërit t’i lejojnë

fëmijët të ndjejnë atë që duan, çfarëdo lloj

ndjesie të jetë ajo. Për të arritur këtë, duhet pasur

parasysh komunikimi me fëmijët sidomos me
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djemtë, të cilëve zakonisht u kërkohet të jenë të

fortë apo të mos qajnë. Lotët janë shprehje e

natyrshme e hidhërimit. Ato ndihmojnë për të

çliruar emocionet. Por edhe pse prindërit nuk

duhet t’i ndalojnë fëmijët të derdhin lot, ata në

asnjë mënyrë nuk duhet t’u ushqejnë atyre

dhimbjen. Nga ana tjetër, duhet bërë dallimi mes

një reagimi normal dhe një tjetri jonormal.

Prindërit nuk mund ta bëjnë shpejt këtë dallim.

Shenjat mund të jenë: problemet me mësuesit,

edukatorët, vështirësi në të mësuar, tërheqje, të

qara dhe agresivitet të vazhdueshëm ndaj

prindërve, kujdestarëve etj. Ndërkohë që divorci

përfundon, fëmijët përsëri do të kenë pyetje dhe

shqetësime të tjera që duhen folur. Kur flitet që

në fillim, më pas do të jetë më e thjeshtë, sepse

fëmijët rriten dhe mund të arsyetojnë më mirë.

Bisedat e ngrohta e të sigurta me prindërit u

japin fëmijëve rehati, siguri dhe qetësi (1,2,3).

Më poshtë janë disa sinjale që përfaqësojnë

reagimin e fëmijës në mosha të ndryshme:

0-2 vjeç
Fëmijëve në këtë moshë u nevojitet një

mbështetje dhe ngrohtësi e qëndrueshme,

përgjatë gjithë ditës në këtë periudhë. Një i mitur

në këtë moshë sinjalet e stresit i manifeston

nëpërmjet çrregullimit të gjumit dhe të qarave

pa shkak. Ndarja e prindërve në këtë periudhë

mund të nxisë tek fëmijët e kësaj moshe

mungesë intersi ndaj lojërave  të ndryshme, ndaj

objekteve apo edhe mungesë afeksioni ndaj

njerëze të dashur që i qëndrojnë pranë, pra në

një farë mënyre mund t’i shkaktojë një izolim

social.

2 - 4 vjeç
Fëmijët në këtë periudhë kanë nevojë për një

kujdes të qëndrueshëm. Ata në këtë moshë

zhvillojnë kujtesë afatgjatë dhe aftësitë gjuhësore,

bëhen më të pavarur dhe kanë nevojë për një

kujdes më të qëndrueshëm. Fëmijët e kësaj

moshe e manifestojnë ndarjen e prindërve  me

shqetësime të vazhdueshme që shpeshherë

identifikohen me stres, kufizojnë aktivitetet e tyre

sociale të mëparshme, çrregullime të gjumit, të

qara pa shkak, mungesë vëmendjeje për fëmijët

që janë në kopësht.

6 - 8 vjeç
Fëmijët e kësaj moshe kanë nevojë për kohë

individuale me secilin prind, që të ndjehen të

sigurt që ata i duan. Madje, shpeshherë ndjejnë

nevojën e të dy prindërve që së bashku të

impenjohen me ta. Në këtë moshë fëmijët

interesohen edhe në çështje të tilla duke marrë

përsipër analizën, se kush është fajtori për një

akt të tillë. Fëmija edhe pse është prezent i një

fakti të tillë, pra ndarjes së prindërve, përsëri

shpreson që të dy prindërit së bashku do të

ribashkohen për t’u impenjuar me të.

Ajo që prindërit duhet të bëjnë është të bindin

fëmijën për prezencën e secilit prej tyre në

aktivitetet dhe jetën e fëmijës edhe pse do

qëndrojnë të ndarë me njëri tjetrin. Fëmija e

manifeston stresin e divorcit të  prindërve me

anë të zemërimt, agresionit apo trishtimit të

thellë, probleme me shokët dhe rezultate jo të

mira në shkollë. Stresi mund të paraqitet tek ata

edhe me shqetësime somatike si dhembje

stomaku apo koke.

9 -12 vjeç
Fëmijët e kësaj moshe përfshihen në aktivitete

të ndryshme, duke qënë disi më të shkëputur

nga prindërit e tyre. Shkolla, interesat sociale

fillojnë të marrin përparësi në këtë grupmoshë.

Fëmija në këtë moshë refuzon të ndajë kohën

me prindërit në mënyrë të barabartë, dhe

detyrimisht distancohet drejt njërit prej prindërve

me të cilin edhe vendos të jetojë pas ndarjes së

tyre. Këtë sjellje të prindërve nuk e marrin

personale. Megjithatë, stresin që përjetojnë nga

divorci i prindërve e manifestojne me izolim

social, zemërim, depresion, probleme me të

mësuarin si dhe me shqetësime somatike si

dhimbje stomaku apo koke. Prindërit nuk duhet

të kërkojnë mbështetje emocionale nga fëmijët

e tyre në këtë periudhë që ata po kalojnë, por

për të lehtësuar sa më shumë këtë dhimbje të

shumëfishtë duhet të kërkojnë mbështetje

psikosociale.
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12 - 15 vjeç
Fëmijët në këtë moshë kanë nevojë për

mbështetje të qëndrueshme nga të dy prindërit.

Ata mund të mishërojnë fajin për divorc në

njërin ose në të dy prindërit dhe mund të

kundërshtojnë faktin e të qëndruarit një herë në

njërën apo tjetrën  banesë të prindërve. Këtë

shqetësim dhe mosaprovim të situatës ata e

shprehin me anë të rezultateve të dobëta në

mësime, përdorimit të drogës apo alkoolit,

aktiviteteve seksuale si dhe bien pre e

simptomave të depresionit. Pavarësisht  faktit që

këto shqetësime e kanë zanafillën në divorcin e

prindërve, këto raste kanë nevojë për asistence

të specializuar si dhe mbështetje sociale dhe

familjare.

15 -18 vjeç
Adoleshentët në këtë moshë fokusohen tek

pavarësia e tyre, në aktivitete sociale dhe

shkollore dhe, pa dashur ata bëhen intolerant

ndaj problemeve të prindërve të tyre. Edhe pse

adoleshentët në këtë moshë fokusohen në

pavarësinë e tyre, ata përsëri preokupohen për

problemet e prindërve të tyre. Në këtë moshë

ata mund të dëshirojnë që prindërit  të qëndrojnë

bashkë të lumtur, por para faktit të një

mosmarrëveshjeje të vazhdueshme, ata do të

pranonin divorcin. Megjithatë, adoleshentët që

e përjetojnë keq këtë fakt e manifestojnë atë me

performancë të ulët në shkollë, probleme me

drejtesinë, drogën e alkoolin, aktivitete seksuale

si dhe arratisje nga shtëpia (1,3).

Përshtatja me jetesën e re dhe zbutja e efekteve

negative të divorcit

Fëmijët, pavarësisht nga mosha apo seksi, e

përjetojnë keq ndarjen e prindërve. Kjo ndikon

në sjelljen dhe gjendjen psikologjike të tyre, gjë

që, në një mënyrë ose në një tjetër, lë gjurmë

dhe ndikon në formimin e personalitetit të tyre.

Ndarja e vë në pozita të pabarabarta njërin nga

prindërit në lidhje me fëmijët. Prindi (nëna ose

babai), që fiton të drejtën e kujdestarisë është në

kontakt të vazhdueshëm me ta, kurse tjetri është

më larg, për të mos thënë që edhe i shkëput fare

kontaktet me fëmijët. Ndryshimet në

marrëdhëniet me fëmijët mes dy prindërve,

mund të varen nga ligji, kultura, morali,

psikologjia etj. Sidoqoftë, ato lënë shenja tek

fëmijët, prandaj mendimi shkencor sugjeron:

Përfshirjen afatgjatë të të dy prindërve në

përkujdesjen ndaj fëmijëve. Është e

domosdoshme të përpiqeni, sidomos menjëherë

pas divorcit, që fëmijët të mos tronditen rëndë

(të traumatizohen). Me kalimin e kohës do të

ishte mirë nëse prindërit do të takoheshin me

njëri-tjetrin për të folur për rritjen dhe edukimin

e fëmijëve. Kjo do t’i ndihmonte fëmijët të

ndiheshin më mirë. Pothuajse shumica e fëmijëve,

të cilët janë nën kujdestarinë e nënës, kanë

probleme për takimet me baballarët. Zakonisht,

baballarët pas divorcit i shohin fëmijët një herë

në muaj, vetëm pak prej tyre i shohin fëmijët

më shpesh dhe mbajnë lidhje të ngushta me ta.

Lidhjet me baballarët janë shumë të

rëndësishme për fëmijët dhe ndikojnë shumë në

arritjet e tyre në shkollë,kopësht si dhe në

lumturinë e tyre.

 

Kapërcimi i pasojave të ndarjes së prindërve

është i vështirë për fëmijët, por situatat e vështira

mund të zbehen me kalimin e kohës, nëqoftëse

prindërit kanë parasysh këto këshilla që

përmendëm deri tani, si dhe ato më poshtë:

 

Nuk ka një “moshë të mirë” që një fëmijë ta

kalojë mirë divorcin e prindërve, sepse

ndjeshmëria e fëmijëve ndryshon nga një moshë

në tjetrën. Nëqoftëse divorci ndodh në një

moment ndryshimesh për fëmijën, për shembull

kur ai hyn në klasë të parë apo është në fillimet

e adoleshencës, ai mund ta ketë shumë të

vështirë ndarjen e prindërve. Nëse fëmijët e

vegjël i ndiejnë më tepër efektet e menjëhershme

të divorcit, fëmijët më të rritur i ndiejnë këto

efekte më gjatë.

Divorci është një ndryshim i madh në jetën e
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fëmijës, dhe me këto ndryshime me të cilat ato

përballen hap pas hapi, tanimë në jetën e tyre

duhet të mësohen gradualisht.

Gjithsesi, çfarëdo marrëveshje që të zgjidhet,

nevojat e fëmijës suaj duhet të kenë gjithmonë

përparësi. Duhet të shmangni betejën rutinë në

raste të tilla për të fituar mbi bashkëshortin tuaj,

duhet të merrni parasysh dëshirat dhe nevojat e

fëmijës në raste festash, ditëlindjesh e pushimesh,

të jenë ata të cilët mund të marrin vendimet se

me kë duan të qëndrojnë dhe nëse duhet të jenë

të dy prindërit në gëzimet, festat e ditëlindjet e

tyre (1,2).

Sugjerime për prindërit:
Disa mënyra që lehtësojnë sadopak ndikimin

negativ tek fëmijët kur prindërit kanë vendosur

të ndahen:

* Prindërit e ndarë nuk duhet të harrojnë se

mund të jenë ndarë nga njëri tjetri, por jo nga

fëmijët.

* Fëmija gjithmonë ka nevojë për mbështetjen

dhe dashurinë e prindit. Çifti i ndarë, edhe pse

i tillë, nuk duhet të harrojë që t’i qëndrojë pranë

fëmijës sa herë ka nevojë. Nuk duhet të shtyjë

në asnjë mënyrë kohën e vendosur për të kaluar

së bashku me fëmijën.

* Prindërit e ndarë nuk duhet t’u flasin keq

fëmijëve për njëri tjetrin.

* Fëmija duhet të lajmërohet për çdo ndryshim

që mund të ndodh pas divorcit. Duhet të

mënjanohen ndikimet negative të menjëhershme

mbi fëmijën si p.sh., ndryshim qyteti, shkolle,

shoqërie etj.

* Duhet të përballohen të gjitha nevojat e

fëmijës për edukim, mirëqenie etj.

 * Duhet të lejohet takimi i fëmijës me prindin

tjetër me të cilin jetojnë të ndarë.

* Nuk duhet në asnjë mënyrë që veprime të

nxituara të fëmijës t’i përngjasohen prindit tjetër

(je si yt atë, apo jot ëmë)

* Gjatë procesit të divorcit, prindërit duhet të

jenë të sinqertë me fëmijën. Nuk duhet të

gënjejnë asnjëherë

Prindërit gjithashtu duhet të punojnë

shumë për të ruajtur rolin e tyre si prindër.

Mos kini turp të kërkoni ndihmë profesionale.

Divorci është një krizë e madhe e jetës për një

familje. Por në qoftë se ju dhe ish bashkëshorti

juaj punoni për ta zgjidhyr këtë, ju mund  të jeni

ende prindër të mirë për fëmijën tuaj.
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SUMMARY

COMMUNICATING EFFECTIVELY WITH

CHILDREN

KOMUNIKIMI EFEKTIV ME FËMIJËT

                                                                                       Ma. Aulona ZOTAJ
Instituti i Shendetit Publik

Why take the time to communicate?

Children base their views of themselves and the world on their daily experiences. One of the most important

experiences adults can provide for children is to talk with and listen to them. Through these daily

interactions, children and adults can develop relationships that help children to learn about themselves

and the world. Adults who care for children have a responsibility to create and maintain positive and

healthy relationships with them. One of the most practical and mutually rewarding ways to achieve this

goal is through positive communication.

Research suggests that the best parent-child relationships are characterized by lots of positive communication

and interaction. Content parents and children communicate on a regular basis about many different things.

They don’t communicate only when there is a conflict. The researchers believe that when adults stay in

touch with children through attention and conversation, children may be less likely to act out or behave

in ways that create conflict or require discipline.

Effective communication with children requires communication styles and behavior appropriate to the

age of the child. Understanding how children of different ages communicate and what they like to talk

about is crucial for rewarding interaction with them. Adults must communicate in a way that relates to

the age and interests of the child.

Komunikimi efektiv me fëmijët

Rëndësia e komunikimit me fëmijët
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Fëmijët i bazojnë pikëpamjet e tyre në lidhje me

jetën dhe botën, në bazë të përvojave që ata

përjetojnë çdo ditë. Fëmijëria është një periudhë

në të cilën formohet karakteri i fëmijës prandaj

themi se marrëdhenia që ai ndërton me prindin

dhe mënyra sesi prindi komunikon me të, luan

një rol të rëndësishëm në formimin e karakterit

të këtij fëmije. Një nga gjërat më të rëndësishme

që mund të bëjnë prindërit është të flasin dhe ti

dëgjojnë fëmijët e tyre. Në këtë kuadër roli dhe

rëndësia e një komunikimi efektiv është shumë

e madhe.

Nëpërmjet marrëdhënieve që ndërtojnë çdo ditë

dhe mënyrës sesi komunikojnë, fëmijët dhe të

rriturit zhvillojnë një marrëdhënie që i ndihmon

fëmijët të mësojnë më shumë për veten dhe

botën. Të rriturit që kujdesen dhe i kushtojnë

rëndësi komunikimit me fëmijët ndihmojnë në

krijimin dhe ruajtjen e një marrëdhënie pozitive

dhe të shëndetshme për ta. Një nga mënyrat më

praktike dhe më të dobishme për të arritur këtë

qëllim është komunikimit pozitiv. Në këtë

kuadër e rëndësishme është që prindërit të

komunikojnë për tema të ndryshme dhe të

mundohen të hyjnë sa më shumë në botën e

fëmijës. Shumica e prindërve zgjedhin të

komunikojnë vetëm kur ka një problem apo

konflikt për të zgjidhur. Ky është një gabim fatal

i cili e bllokon komunikimin dhe e bën shumë

të vështirë krijimin e një marrëdhënie të

shëndetshme midis tyre. Studiuesit e

komunikimit janë të mendimit se kur të rriturit

qëndrojnë në kontakt të vazhdueshëm me

fëmijën dhe i kushtojnë rëndësi ndjenjave të tyre,

fëmijët kanë më pak gjasa për tu sjellë në

mënyrë agresive apo të dhunshme. Arritja e një

komunikimi efektiv kërkon njohjen nga ana e

prindërve të stileve të komunikimit dhe sjelljes

së përshtatshme për moshën e fëmijës. Të

kuptuarit sesi fëmijët e moshave të ndryshme

komunikojnë dhe se për çfarë u pëlqen të flasin

është një hap shumë i rëndësishëm, i cili

ndihmon së tepërmi në arritjen e një

komunikimi efektiv midis të dy palëve. Ajo që

duhet patur  parasysh është se me fëmijët e

grupmoshave të ndryshme duhet komunikuar

dhe duhen zbatuar rregulla të ndryshme

komunikimi. Komunikimi është një proces i cili

fillon që me ardhjen në jetë të fëmijës tuaj, madje

studime të ndryshme kanë treguar se të folurit

me foshnjen që ndodhet ende në barkun e

nënës ndihmon dhe luan një rol shumë të

rëndësishëm në jetën e mëvonshme të foshnjes

tuaj..Lidhur me këto fakte, artikulli i mëposhtëm

jep një përshkrim sesi zhvillohet komunikimi te

foshnja juaj dhe si ndikon ai në  jetën e

mëvonshme të fëmijës .

Komunikimi me foshnjat nga lindja deri në 12

muaj

Foshnjat komunikojnë me gugatjet e tyre,

shprehjet e fytyrës, brohoritje, lëvizje të

trupit apo edhe me lëvizje të syve, të cilat

ndjekin veprimet tuaja. Për të porsalindurin

mënyra e vetme për të komunikuar është të qarit.

E rëndësishme është që t’i përgjigjeni sa më

herët, që ta kuptojë se ju jeni aty për të. Diku

rreth 7-8 javësh fillojnë ta zbulojnë zërin e tyre

dhe fillojnë të gugasin dhe të prodhojnë tinguj

me zanore.

Në ketë fazë të zhvillimit është shumë e

rëndësishme që ju t’i përgjigjeni shpejt dhe

në mënyrë të dukshme veprimeve apo

gjesteve të fëmijës tuaj, në mënyrë që ai ta

kuptojë mbështetjen dhe të ndihet i sigurt

pranë jush. Shpeshherë, këndimi i një kënge

apo të folurit në një mënyrë të qetë dhe të

ëmbël janë një mënyrë mjaft efikase për të

qetësuar foshnjen tuaj. Kushtojini vëmendje

emocioneve, gjesteve apo edhe zërit të

fëmijës tuaj. Nëse do të tregoheni të

vëmendshëm do ta kuptoni se çdo gjë e tij

f let... Mënyrat që ata zgjedhin për të

komunikuar janë të pafundme, mjafton

vetëm që ju t’i kushtoni pak kohë dhe

vëmendje.(1). Megjithëse ata nuk arrijnë dot

të f lasin dhe të artikulojnë fjalët, dhe

natyrshëm një gjë e tillë ju bën të  mendoni

se ata nuk e njohin zërin tuaj, ju duhet t’i
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flisni dhe nga reagimet e tij ju do të kuptoni

se zëri juaj është shumë i njohur për ta. Foshnja

e di që ky është zëri nënës apo i babait, dhe për

këtë ai kënaqet. Komunikimi me foshnjen është

stimulim joformal, i cili e bën foshnjen më të

kthjellët sesa ndonjë detyrim tjetër. Ti flisni

foshnjes nuk është vetëm komunikim i

njëanshëm. Ai do fillojë shumë shpejt të reagojë

ndaj zërin tuaj, ta njohë, t’ju buzëqeshë, dhe më

vonë edhe t’ju flasë.( 2)

Nuk ka rëndësi se çfarë i flisni, e rëndësishme

është që ta dëgjojë zërin dhe t‘ju shikojë fytyrën

dhe mimikën tuaj ndërsa i flisni. Kur të mësoheni

t’i flisni foshnja juaj do fillojë të reagojë

verbalisht, gjë që ndihmon shumë në gjetjen e

një gjuhe të përbashkët. Ajo që ju nuk duhet të

harroni është se duhet të flisni gjithmonë me

foshnjen tuaj. Kur t‘i ndërroni pelenat, kur e lani,

kur shëtisni, kur e ushqeni…Asnjë lodër e botës

nuk mund të jetë më interesante se sa kur ju

filloni tregimin apo vjershën tuaj. Rreth foshnjes

egziston një botë e re dhe pa emër dhe jeni ju

ai që do t’i vini emrin dhe t‘ia zbuloni këtë gjë.

Tregojini ndodhi, njerëz dhe përshkruani sendet

e ndryshme që sheh.. Nuk keni nevojë t’i sqaroni,

mjafton t’i emërtoni sendet e ndryshme që

fëmija juaj është duke parë, si psh.: “ja macja!,

apo “shiko e dashur, ajo është macja!”. Gjatë

komunikimit provoni të rrisni tonin e zërit kur

t’i drejtoheni foshnjes dhe do shihni reagimin.

Foshnjat i duan tonet e larta. Natyra për këtë

ndoshta femrave i ka “dhuruar” zërin më të

lartë se sa meshkujve. Njerëzit kur iu drejtohen

foshnjave, spontanisht e rrisin tonin ndonjë

oktavë më lartë. Testoni foshnjen tuaj dhe

shikoni se çfarë toni i pëlqen asaj. Kërkesa

kryesore e foshnjes është për siguri, besueshmëri

dhe mbrojtje. Kjo është një kërkesë e cila rrjedh

nga nevoja e vetëkuptueshme që ekziston te çdo

njeri...Në duart e nënës foshnja e ndjen veten të

mbrojtur dhe të sigurt. Ata janë të pafuqishëm

të flasin apo shprehin ndjenjat e tyre, prandaj

nuk duhen qortuar për të qarat apo grindjet dhe

as nuk u duhet hequr vëmendja..Një sjellje e tillë

është e dëmshme për zhvillimin e fëmijës. Në

muaj e parë të jetës zhvillohet komunikimi

emocional. Kjo ndodh nëpërmjet një personi të

besuar dhe të njohur, me të cilin fëmija ka krijuar

besim. Normalisht një person i tillë mund të jetë

nëna, babai apo edhe gjyshërit. Këta persona me

shumë ndjeshmëri kuptojnë sinjalet e fëmijës dhe

mundohen t’i vinë në ndihmë atij. Pavarësisht

faktit që nuk mund të flasë, foshnja juaj kupton

“gjuhën” dhe sjelljen tuaj, e cila luan një rol

shumë të rëndësishëm në formimin e

personalitetit të tij. Foshnjave ju pëlqen të

shikojnë fytyrën e personit të besuar, të imitojnë

mimikën e tij si dhe t’i dëgjojnë zërin. Kur

veprimet shoqërohen me fjalët përkatëse në

gjuhën e nënës, fëmija shikon dhe ndjen një lidhje

midis veprimit dhe fjalës, dhe në këtë mënyrë

krijohet një bazë tjetër për zhvillimin e gjuhës.

Fëmija nëpërmjet mimikës dhe mënyrës së të

folurit të prindit merr sinjale për sjelljen e tij. Kur

fëmija fillon të tregojë me gisht, atëherë personi

afër tij duhet t’i emërtojë ato dhe të flasë me

fëmijën në lidhje me këto objekte. Nëse fëmija

emërton gjërat me fjalët e tij, atëherë personi i

besuar i përdor ato dhe tregon me gjuhën e

nënës ose të babait fjalët përkatëse. Në këtë

mënyrë fëmija mëson gjuhën në mënyrë të

natyrshme. Të ballafaqohesh sy më sy me

fëmijën, do të thotë që i rrituri e merr seriozisht

atë dhe vendos një kontakt personal.(3)

Sipas Dora Lang, studiuese dhe nënë e një vajze

tri vjeçare karakteristikat kryesore të sjelljes

kalojnë nga temperamenti i prindit tek ai i

fëmijës-jo domosdoshmërisht përmes gjeneve

por përmes sjelljes prindërore dhe mënyrës së

përkujdesjes ndaj fëmijës. Fëmijët modelojnë

gjendjet e humorit të prindërve të tyre..Madje

dhe foshnjat imitojnë gjendjet e humorit të

prindërve të tyre. Me fjalë të tjera, kur ju qeshni

edhe fëmija juaj do të qeshë dhe truri i tij bëhet

i ndikueshëm ndaj të qeshurit. Nëse ju i

shndërroni gjërat e vogla në burim kënaqësie

dhe thoni se ju jeni mirënjohës për to, ju do të

jeni një model pozitiv për fëmijën tuaj
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Faktorët e zhvillimit komunikativ

Empatia

Niveli i parë empatik ka të bëjë me kapjen e

vëmendjes së fëmijes dhe stimulimin e dëshirës

së tij për të ndenjur me ne. Fëmija fillon të

përdor gjuhën e trupit: të qeshë, të prodhojë

gjëra të lezetshme dhe jo të zakonshme, të hapi

krahët, të përplasë duart etj. Jeni ju ai që duhet

të reagojë dhe të tregojë interes ndaj veprimeve

të foshnjes tuaj.. Të gjitha këto janë veprime të

cilat duan t’ju përcjellin një mesazh; detyrën e

vështirë e dekodimit e keni vetëm ju..(4)

• T’i lihet fushë e lirë fëmijës

Sjellja e të rriturit ndikon në mënyrën se si

ndërvepron fëmija. Duhet të  kemi një sjellje

marrëse, duke i lënë fëmijës hapësirën dhe kohën

për të ndërvepruar në mënyrë aktive pa e

mbytur me pyetje të shumta.

 Silluni natyrshëm

Fëmija  nuk do t’ju  kuptojë nëse flisni me

“gjysma”, apo ashtu siç flet vetë vogëlushi. Ai

 do të mendojë që kjo mënyrë e të folurit është

e drejtë dhe do të mundohet t’ ju imitojë. Silluni

natyrshëm gjatë bisedës me  vogëlushin tuaj.

Nuk keni nevojë që me dyvjeçarin tuaj të flisni

sikur të ishte foshnje. Nëse ekzagjeroni gjestet

tuaja dhe ndërroni lartësinë e zërit, fëmija 

sigurisht që do t’ ju imitojë dhe do të mendojë

që ky lloj i të folurit është normal.

• Të dimë të rrijmë në heshtje

Është e vështirë të rrimë në një gjendje heshtjeje,

situatë në të cilën gjendemi shpesh me fëmijët

me probleme gjuhe. Tendenca natyrore është

mbushja e hapësirave boshe me fjalë, pa pasur

parasysh që po flasim në vend të fëmijës. Një

sjellje e tillë  e bllokon komunikimin e fëmijës

tuaj dhe e rrit  pasigurinë e tij ndaj ambientit që

e rrethon.

• Krijimi i një “baze të sigurt”

Kush hyn në marrëdhënie me fëmijen mund t’i

krijoj atij një “bazë” me të cilën e ndihmon të

eksplorojë mjedisin përreth. Siç e shpjegon

Bowlby, në teorinë e tij të atashimit në lidhje me

marrëdhënien nënë-fëmijë, edhe në këtë rast nuk

mund të ketë një eksplorim të vlefshëm nëse

fëmija nuk ndihet i sigurt me njeriun që e

mbështet.

• Të mbështesim iniciativën e fëmijës

T’i lëmë fëmijës iniciativën duke thjeshtëzuar

takimin mes aktivitetit të tij dhe qëllimit të të

rriturit; në këtë mënyrë shtohet mundësia e një

aleance të mirë me fëmijën. Nëse do të jetë ai

që do të marrë iniciativën do të kemi një

mundësi më të madhe për arritjen e rezultateve

pozitive sepse do të jetë i interesuar të rrijë me

ne. Kur ne t’i përgjigjemi ndërmarrjeve të tij do

t’a ndihmojmë ti zhvillohet sensi  i sigurisë.

• Të heqim dorë nga prirja egocentrike

Fëmija që mëson me ne është një qënie unike

që është në një moment vendimtar të zhvillimit

të tij konjitiv, linguistik dhe afektiv. Momenti i

tij i zhvillimit  është i ndryshëm nga ai i të rriturit

dhe është e nevojshme një formë përshtatjeje

nga të dyja palët për të pasur një komunikim

efektiv. Duhet që i rrituri të shkëputet nga vizioni

i tij adulto-centrik dhe të deportojë në botën e

fëmijës. Për të bërë këtë mund të ndihmohemi

nga vetë fëmija dhe nga ajo që njohim për të.

. Trajtojeni fëmijën tuaj si të barabartë me

ju

Gjatë bisedës me fëmijën tuaj duhet të jeni ju ai

që përshtateni dhe të bini në nivelin e tij.

Vogëlushët e kanë të vështirë t’u përshtaten të

rriturve dhe botës  së tyre, prandaj shpesh  e

kanë ndjejnën  e mospërshtatshmërisë.

Gjunjëzohuni ose uluni pranë tij që ta shikoni

në sy ndërkohë që flisni. Në këtë mënyrë i jepni

të kuptojë që jeni të interesuar për atë se çfarë

ka për të thënë.(5)
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