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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*, Erjona Abazaj,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 ciļ t nuk p¸rfitojn  ̧nga

k ţo 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).

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),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

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
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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
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

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 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 %.
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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 ţ trupit ţ  L5 –pacient me Tu renal
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SËMUNDSHMËRIA DHE VDEKSHMËRIA NË HERNIEN
INGUINALE

Albana ÇELA1, Enver ROSHi2, Nertila G O R A1,
Vjollca HAJRO3, Etmond ÇELIKU1

1- Qëndra Spitalore Universitare “Nënë Tereza”-
Tiranë, Klinika e Parë e Kirurgjisë

2- Insituti i Shëndetit Publik – Tiranë
3- Fakulteti i Infermierisë - Tiranë

MORBIDITY AND MORTALITY IN INGUINAL HERNIA

Aim of this study is to identify the risk factors for morbidity and mortality in
patients with inguinal hernia
Material and Methods: Two Groups of patients treated with inguinal hernia
repaired were studied prospectively. First group with 100 patients randomly
selected were treated in elective surgery and the second group with 50 patients
was treated in emergency for complicated inguinal hernia  All the data of the
history of disease, duration of symptoms, co-morbidity, ASA score classification,
type of hernia, type of anesthesia and surgery, duration of intervetion and
hospitalisation, early complications, morbidity and mortality were studied.
Results: Patients were investigated in each group and the results were
compared. Post operative complications were significantly higher in emergency
group. The most complications were in older patients. The mean age of group
emergency was older than elective group. No one of elective surgery died.
Mortality in emergency surgery was 2%. The distribution of ASA scores: the
emergency group had a statistically significant different distribution than the
elective group, It had significantly higher ASA score (p = 0.001)
Conclusion: Elective surgery is safe for patients with inguinal hernia. Morbidity
and mortality is higher in patients with high risk (III-d and IV-th ASA score)
and inguinal hernia complicated. Age increases the risk for complicated hernia.
In order to reduce mortality and morbidity, elective repair is the best treatment
for high risk patients suffering from inguinal hernia.
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Prezantim

Riparimi i hernies inguinale është një nga
operacionet më të shpeshta duke përbërë 10-
15% të procedurave të kirurgut të përgjithshëm
(1). Mbi 20 milion hernie të rrëzës së kofshës
riparohen çdo vit në gjithë botën (2). Nëse
operacioni realizohet i planifikuar sëmund--
shmëria dhe vdekshmëria është më e paktë sesa
në kushtet e urgjencës (3). Në kirurgjinë e
planifikuar komplikacionet post operatore
shkojnë nga 7.5% - 22% dhe vdekshmëria 0%
- 0.6%, ndërkohë që në operacionet e urgjencës
(në herniet inguinale të inkarceruara apo dhe të
stranguluara) sëmundshmëria varion nga 19.5%
- 58% dhe vdekshmëria 4.7% - 10%. (4, 5, 6)
Studime (7) tregojnë se shkalla e rezeksionit të
zorrëve në pacientët me hernie inguinale të
urgjencës është ulur,  por gjithsesi ajo mund të
vejë deri në 16%. Ndërkohë në disa studime
shkalla e vdekshmërisë në pacientët me hernie
inguinale të urgjencës dhe nekrozë të zorrëve
shkon 19% - 40% (4,8,9), të tjera studime (7)
flasin për rritje të rrezikshmërisë për sëmund-
shmërinë por jo për vdekshmërinë.
Duket se kirurgjia e urgjencës (për hernien
ingiunale të stranguluar) është fatale. Por, një sërë
faktorësh ndikojnë në indikacionin për intervent
dhe në rritjen e riskut për sëmundshmëri post
operatore. Faktorë të tillë si: vjetërsia e hernies,
gjendja shëndetësore e pacientit, kompro-
mentimet funksionale, dhe ndikimi socio-
ekonomik mund të influencojnë indikimin për
trajtim kirurgjikal.
Qëllimi i këtij studimi është të identifikojë
faktorët e rrezikut për morbiditetin dhe
mortalitetin në hernien inguinale.

Pacientët dhe metodat
Ky studim prospektiv është realizuar në Klinikën
e Parë të Kirurgjisë të Qendrës Spitalore
Universitare “Nënë Tereza” Tiranë, në
periudhën kohore 2008 –  2010. Ne zgjodhëm

në mënyrë rastësore 100 pacientë të trajtuar me
kirurgji të planifikuar për plastikë të hernies
inguinale dhe 50 pacientë të trajtuar kirurgjikalisht
në urgjencë. Për të dy grupet u mblodhën të
dhënat për pacientët në bazë të moshës, seksit,
vjetërsisë së hernies, pranisë së ankesave, dhe
kohëzgjatjes së dhimbjes nga fillimi deri në
kohën e paraqitjes në rastet e inkarceruara.

Përsa i përket hernieve, u konsideruan të
inkarceruara herniet ireponibile dhe të strangu-
luara herniet ireponibile me shenja të ishemisë
viscerale apo të gangrenës. Termi – “hernie
inguinale e trajtuar në urgjencë” - i referohet hernieve
inguinale që kërkojnë trajtim urgjent, duke
përfshirë të dy llojet e hernieve (të inkarceruara
dhe strangulative).

Të dhënat klinike në lidhje me sëmundjet
shoqëruese, llojin e anestezisë, llojin e riparimit
të hernies, kohëzgjatja e qëndrimit në spital
gjithashtu u morën në studim. Gjithashtu u
mblodhën të dhënat për komplikacionet
mjekësore apo kirurgjikale, dhe vdekjen
(shkakun) deri 30 ditë pas kirurgjisë, nëse pati
të tilla. Pacientët u konsideruan asimptomatik
nëse nuk kishin pasur më parë ndonjë të dhënë
për dhimbje apo ndonjë diskomfort në lidhje
me hernien inguinale. Secili pacient u klasifikua
në varësi të gjendjes fizike sipas klasifikimit të
ASA. Ne analizuam veç e veç secilin grup dhe
krahasuam komplikacionet postoperatore
(sëmundshmërinë dhe vdekshmërinë), si dhe
incidencën e rezekimit të zorrëve në herniet e
inkarceruara.

Analiza statistikore
Rezultatet janë shprehur si propocione ose të
mesme. Krahasimi i shkallës së sëmundshmërisë
dhe vdekshmërisë dhe shpërndarjes sipas
pikëzimit të ASA-ës e bëmë ndërmjet gupit të
planifikuar dhe atij të urgjencës duke përdorur
Fisher ekzakt test (me shkallën sipas Oddit) dhe
Chi-square test. Vlera e P < 0.05 u konsiderua
sinjifikante.
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Rezultatet
Në zgjodhëm në mënyrë rastësore 100 pacientë
të cilët u trajtuan në mënyrë kirurgjikale për
hernie inguinale dhe 50 pacientët që u trajtuan
për hernie inguinale në urgjencë. Në grupin e
trajtuar në kirurgjinë e planifikuar ishin 90 (90%)
meshkuj krahasueshëm me 46 (92%) meshkuj
në kirurgjinë e urgjencës. Koha mesatare nga
diagnostikimi i hernies inguinale në kirurgji është
sinjifikantisht më i gjatë në grupin e urgjencës

(24 muaj kundrejt 12 muajve) Tabela 1. Një
propocion më i madh i pacientëve
asimptomatik u gjet mes pacientëve të grupit
të urgjencës. Lloji i anestezisë së përdorur ishte
më tepër  anestezia spinale në të dy grupet.
Plastika e përdorur Lichtenstein e Bassini (me
predominim të së parës në grupin e planifikuar
dhe të së dytës në grupin e urgjencës).

Param etrat  
Grupi i planifikuar 
(n=100) 

Grupi i urgjencës 
(n=50) 

M osha m esatare 57.9 vjeç 69.5 vjeç 
Historia e hernies (koha 
m esatare) 

12 muaj 24 m uaj 

Pacientë asimptomatik 20%  41%  
Tipi i anestezisë 
E përgjithëshm e 20%  45%  
Spinale 75%  53.5%  
Lokale 5%  1.5%  
Tipi i riparim it 
Plastikë sipas Bassinit 30%  70%  
Plastikë sipas Lichtenstein 70%  30%  
Ditë qëndrimi në spital (mean) 1.5 ditë 3.5 ditë 

Komplikacione të herëshme post-operatore u
vunë re në 11 (11%) të pacientëve të planifikuar.
Nuk pati të vdekur në pacientët e operuar në
mënyrë të planifikuar. 12 (24%) të pacientëve të
urgjencës patën komplikacione të herëshme post
operatore. Infeksioni sipërfaqësor i plagës
operatore ndodhi në 7 (14%) pacientë njëri prej
të cilëve (2%) bëri infeksion të thellë të plagës,
të ndjekur nga hematoma e seroma, ileusi

paralitik në 4 (8%) pacientë, infeksion pulmonar
3 (6%) pacientë, komplikacione kardiake e
tromboflebit 1 (2%) pacientë, hemorragji nga
ulçer peptike 1 (2%) pacientë dhe reintervent
post perforacion të kolonit 1 (2%) pacientë .
Disa nga këto komplikacione kanë ndodhur në
të njëjtin pacient. Ndodhi 1 (2%) vdekje në
pacientët e grupit të kirurgjisë së urgjencës.

Tabela 2. Pikëzimi sipas ASA-ës për pacientët e grupit të planifikuar dhe të urgjencës

Tabela 1.  Krahasim i të dhënave ndërmjet grupit të pacientëve të operuar për hernie inguinale të

planifikuar dhe urgjent

*ASA= Shoqata Amerikane e Anestezistëve
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Figura 1. Krahasimi i gjendjes shëndetësore sipas ASA-ës në pacientët e trajtuar kirurgjikalisht

për hernie inguinale në grupin e planifikuar dhe të urgjencës

Sikurse duket në Tabelën 3. ka një diferencë
satistikisht sinjifikante ndërmjet grupit të
planifikuar dhe urgjencës për sa i përket
sëmundshmërisë. Shkalla sipas Oddit për
sëmundëshmërinë është 2. 7 herë më e lartë për
pacientët që u trajtuan në mënyrë urgjente në
krahasim me ata me kirurgji të planifikuar.
Gjithashut, vlerësimi sipas pikëve sipas ASA, në
grupin e urgjencës ka statikisht diferencë

(P=0.001 sipas Chi square test) shpërndarjeje
sinjifikante me ata të planifikuar, p.sh.: grupi i
urgjencës ka në mënyrë sinjifikante pikë më të
larta të ASA-ës(Fig.1). Shkaku i vdekjes për
pacienten e grupit të urgjencës nuk lidhej me
kirurgjinë në vetvete por me statusin mjekësor
të saj. Natyrisht ka një sinjifikancë statistikore
me vlerësimin e pacientëve që kanë vdekur sipas
ASA (1)

Tabela 3.  Krahasimi i shkallës së sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë ndërmjet pacientëve që u

trajtuan për hernie inguinale në mënyrë të planifikuar dhe urgjencë

 Grupi i  urgjencës Grupi i  planifikuar Testi Statistikor P 
Num ri n 50 100   

Sëm undshm ëria (% ) 12(24% ) 11(11% ) 
Fisher test 0.013* 

Shkalla sipas Oddit 2.7 
Vdekshm ëria (% ) 1 (2% ) 0 (0.0% )   

*Statistikisht sinjifikant

Shkalla e rezeksionit të zorrëve në grupin e
kirurgjisë së urgjencës ishte 6% (3/50). Nuk pati
korrelim midis kësaj të fundit dhe vdekshmërisë
në grupin e hernieve inguinale të urgjencës. Koha
mesatare nga inkarcerimi deri në trajtimin
kirurgjikal ishte më e gjatë në pacientët të cilët
patën rezeksion të zorrëve në trajtimin e tyre
kirurgjikal (48 orë kundrejt 24 orëve)

Diskutim
Plastika e hernies inguinale është një nga
operacionet më të shpeshta të realizuara në
kirurgjinë e përgjithëshme. Ajo ka rëndësi të
madhe socioekonomike duke përfshirë
sëmundshmërinë që lidhet me operacionin,
koston direkte të operacionit, plus koston
indirekte në lidhje me kohën kur pacienti nuk
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punon, plus koston e familjarëve (për
kujdestarinë).
Kirurgët preferojnë ta riparojnë hernien ingunale
sapo e diagnostikojnë  atë, qoftë dhe asimpto-
matike, për të parandaluar një komplikacion të
mëvonshëm të tillë si strangulimi. Strangulimi
është një komplikacion serioz dhe kërkon një
operacion urgjent, i cili mund të rrisi afërsisht
dhjetëfish vdekshmërinë krahasuar me kirurgjinë
e planifikuar (10,11). Por nuk duhet nënvlerësuar
incidenca e komplikacioneve afatgjatë post
riparimit të hernias të tilla si dhimbja kronike e
rrëzës së kofshës. 11%-30% e pacientëve vuajnë
nga dhimbja kronike e rrëzës së kofshës një deri
dy vjet pas riparimit të hernies (12). Kompli-
kacione të tjera që zgjasin të tilla si atrofia
testikulare, osteitis pubis, probleme me meshën,
janë një tjetër argument i rëndësishëm për të
marrë në konsideratë pritjen dhe jo interventin.
Një studim 5 vjeçar, epidemiologjik në Kolumbi
(13) i bërë për të vlerësuar incidencën e
inkarcerimit dhe strangulimit, tregoi se risku i
përgjithshëm i inkarcerimit dhe stranguilimit
ishin: 3.6 për 1.000 meshkuj adultë dhe 5.4 për
1.000 femra adulte me hernie të rrëzës së kofshës
në vit.
Të shumtë janë faktorët e riskut që mund të
shtojnë shpeshtësinë e inkarcerimit dhe strangu-
limit. Njohja e këtyre faktorëve risku mund të
ndihmojë në përcaktimin e pacientëve me risk
të lartë apo të ulët operativiteti dhe të ndihmojë
në vlerësimin se cili pacient duhet trajtuar
kirurgjikalisht në mënyrë të planifikuar dhe për
cilin pacient të presim në mënyrë konservative
(duke e ndjekur në dinamikë).

Në literaturë janë analizuar shumë faktorë risku
për inkarcerimin dhe stranguilimin.
Me moshën rreziku i inkarcerimit dhe strangui-
limit rritet në të dy sekset (14, 15, 16)
Brasso et al. (17) gjeti pikë incidence në grup
moshat 61-80 vjeç, ndërsa McEntee et al.(18)
gjeti një pik incidence në grup moshën 70-80
vjeç. Probabiliteti i inkarcerimit dhe strangulimit
rritet në lidhje me kohën, 3 muaj pas vendosjes
së shenjave të hernies inguinale rritet 2.8%. Kjo
përqindje rritet në 4.5% pas dy vjetësh.
Probabiliteti kumulativ rritet më shumë në
periudhën e parë pas vendosjes së shenjave të
hernies. Dy të tretat e pacientëve që paraqiten
në urgjencë kanë referuar për shenja të henries
inguinale për pak a shumë 1 vit (19). Ndërsa në
grupin e planifikuar janë për më shumë se një
vit
Rezultatet e studimit tonë treguan se pacientët
që u trajtuan në urgjencë ishin më të vjetër, kishin
një histori më të gjatë të sëmundjes herniale dhe
shkallë më të lartë sipas ASA-ës sesa pacientët
e planifikuar. Përvç kësaj, shumica e pacientëve
të operuar për inkarcerim ishin asimptomatik
përpara operacionit. Kështu, na duket e
arsyeshme të konkludojmë se mosha e vjetër,
mungesa e simptomave, dhe gjendja mjekësore
e pafavorëshme, mund të influencojnë mjekun
referent apo dhe kirurgun të shtyjnë operacionin
e planifikuar. Komplikacionet postoperatore
ishin në mënyrë sinjifikante shumë më tepër pas
trajtimit në urgjencë sesa pas trajtimit të
planifikuar, megjithëse në të dy gruper predomi-
nojnë komplikacione të lehta (si infeksioni i
plagës, hematoma, seroma, ileusi).
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Figura 2. Krahasimi i sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë postoperatore (në përqindje)  në pacientët

e trajtuar për hernie inguinale në grupin e planifikuar dhe atë të urgjencës

Qëndrimi i gjatë spitalor tek pacientët e operuar
në urgjencë mund të shpjegohet pjesërisht me
shkallën më të lartë të sëmundëshmërisë të
pacientëve të këtij grupi.
Një pacient vdiq (insuficence respiratore dhe
insuficencë kardiake) post-operator nga grupi i
urgjencës. Kjo vdekje përkonte me pacientin e
klasifikuar sipas ASA në grupin e IV. Shkalla e
sëmundshmërsë për pacientët e operuar në
mënyrë të planifikuar dhe në urgjencë në
studimin tonë përkon me atë të literaturës (3,
20), shkalla e vdekshmërisë më e ulët sesa
literatura (20) dhe ka lidhje më shumë me
gjendjen shëndetësore të pacientit (me pikëzimin
e lartë sipas ASA) sesa me komplikacionet post
operatore.Të dhënat e literaturës (21) thonë se
incidenca e strangulimit për hernien inguinale
është e paktë 4%-6% por kur ndodh është e
frikëhme pasi jep komplikacione jetë-kërcënuese.
Rezeksioni i zorrëve që ndjek strangulimin e
hernies inguinale shoqërohet me rritje të
vdekshmërisë kjo sipas të dhënave të literaturës
(3,4,20). Në studimin tonë shkalla e rezeksionit
të zorrëve 6%, ishte më e ulët sesa e gjetur në
literaturë (3, 7, 20).

Bazuar në të dhënat tona  ne mund të
konkludojmë se pacientët të cilët i nënshtrohen
kirurgjisë së urgjencës për hernie inguinale (të
inkarceruar apo dhe stranguluar), kanë një shkallë
relativisht të ulët të rezeksionit të zorrëve i cili
nuk ndikon në shkallën e vdekshmërisë, dhe
kanë një shkallë të lartë sëmundëshmërie që
mund të lidhet më shumë me komplikacionet
postopertore.
Pacientët me hernie inguinale, janë simptomat që
i detyrojnë të paraqiten të mjeku dhe ti
nënshtrohen interventit, ndërsa pacientët
asimptomatik apo dhe me simptoma minimale
paraqesin një dilemë të madhe si për veten dhe
për mjekun në lidhje me qëndrimin ndaj tyre.
Një studim dhjetë vjeçar (10) që përfshinte 1.496
pacientë mbi 65 vjeç, që krahasonte
sëmundëshmërinë dhe vdekshmërinë në grupet
e urgjencës dhe të planifikuar tregoi vdekshmëri
7.5% në pacientët e urgjencës kundrejt 1.3% në
kirurgjinë e planifikuar. Ndërsa sëmundshmëria
ishte 56% në pacientët e urgjencës dhe 20% në
pacientët e planifikuar. Nga ku prognozën më
të keqe e patën pacientët me sëmundje
pulmonare e kardio-vaskulare. Nga ku ishte
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konkluduar se herniet inguinale të pacientët e
moshuar duhet të reparohen në kirurgjinë e
planifikuar me anestezi lokale ose lokoregionale. Kjo
lloj anestezie në një tjetër studim prospektiv (22)
rezultoi e sigurt dhe pa rrezikshmëri pë pacientët e
grupit të III dhe të IV sipas ASA. Këshut në bazë
të këtyre të dhënave (4,20) dhe të studimit tonë ne
sygjerojmë se pacientët me hernie inguinale
asimptomatike dhe kushte mjekësore të
pafavorshme (Grupi III dhe IV sipas ASA-ës) duhet
të trajtohen në mënyrë të planifikuar.

KONKLUZION:
Sëmundshmëria dhe vdekshmëria janë më të
larta në pacientët me rrezik të lartë (grupi III-të
dhe IV-ët sipas pikëzimit të ASA-ës) dhe hernie
inguinale të komplikuar. Me moshën rritet
rreziku për hernie inguinale të komplikuar. Në
mënyrë që të zvogëlojmë vdekshmërinë dhe
sëmundshmërinë, riparimi i planifikuar është
mjekimi më i mirë për pacientët me rrezik të
lartë operator e që vuajnë nga hernia inguinale
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SUMMARY

NEUROTICIZMI, INCESTI DHE NDJESIA E FAJIT NË NJË PROZË
TË MIGJENIT

Prof. As. Gentian VYSHKA
Neurolog

NEUROTICISM, INCEST AND GUILT IN A
MIGJENIAN PROSE

The author considers some psychological traits of migjenian individuals
described in a well-known prose of him, i.e. “Student at home”. The writer
has prefered using shame and guilt as a narrative methodology, thus enhancing
some peculiarities of the familiar setting where the plot takes place. The incest
at the neuroticism that widely depict some of the most important characters
of the plot do reflect as well the societal value of shame and the somatic and
psychological reactions that accompany the latter. Different types of shame such
as assimilation shame and ideality shame are depicted and situational usage of
the overmentioned has been as well quoted; even etymological equivalencies
for those feelings in different meanings are mentioned, in the colloquial Albanian
used from the author, through the characters whose life he describes.



22 REVISTA MJEKESORE 3-2012 - INSTITUTI I SHENDETIT PUBLIK

REVISTA MJEKESORE

Emocionaliteti migjenian, siç e karakterizon në
tërësi prozën e këtij autori dhe “Studentin në
shtëpi” në veçanti, ashtu si edhe ç’është e
pritshme për një person të moshës së Migjenit
dhe me një sëmundje kronike, është vështirësisht
i përshkrueshëm me një tonalitet konstant,
sidomos për shkak të luhatjeve drastike që
shkojnë nga optimizmi utopik, deri në depre-
sionin e thellë. Ky dualitet emocional ka shtyrë
që në krye të herës kritikët të arrijnë përfundime
diametralisht të ndryshme lidhur me prozën
migjeniane; Mark Gurakuqi sugjeron një nuancë
“pesimizmi” (1), ndërsa Rexhep Qosja flet për
një “optimizëm” të gjithanshëm (2), dhe këto
përfundime të papërputhshme mes tyre
përfshihen në të njëjtin libër (Rilindja, 1980).
Edhe pse mbërrin në një përfundim të tillë sureal
mbi një “optimizëm” inekzistent, megjithatë
Qosja qëmton që në vitin 1980, përmes një
studimi kritik mjaft të sofistikuar për kohën,
elemente frojdiane tek erotika migjeniane (po aty,
fq. 124).  Po ashtu, ai pohon i pari rolin e
patjetërsueshëm që duhet të ketë patur sëmundja
kronike në krejt veprimtarinë artistike dhe
gjendjen emocionale të autorit (po aty, fq. 109).
Në fakt, sëmundja e pashërueshme, kronike dhe
e mundimshme për kohën, detyrimisht e
tjetërson personalitetin e vuajtësit (pacientit).
Migjeni nuk e pati kurrë fatin të kurohej me
antituberkularë. Antituberkulari i parë
(Streptomicina) u aplikua fillimisht dhe me
sukses spektakolar vetëm në fund të vitit 1944.
Mjerisht preparati më aktiv antituberkular
(Izoniazidi) edhe pse ishte zbuluar në 1912, filloi
të përdorej tek të sëmurët me TBC vetëm pas
vitit 1950. Në këto rrethana, lëngata dhe
mungesa e shpresës përpara një sëmundjeje të
pashërueshme, duhet të ketë lënë gjurmë edhe
brenda prozës së tij. Në një studim të kohëve
të fundit depresioni është diagnostikuar në 80%
të meshkujve me tuberkuloz, duke patur si
shkak kryesor përprurës dëmtimin e raporteve
sociale që shkakton kjo sëmundje bazë, si edhe
ndërlikimi depresiv i saj (3).

Nëse terminologjia e përdorur mbi depresionin
dhe gjendjen e deprimuar është më lehtësisht e
kuptueshme, neuroticizmi kërkon një sqarim të
shkurtër. Si një tipar personaliteti, neuroticizmi i
referohet një tendence pothuaj të qëndrueshme
që personi t’iu përgjigjet me afekt negativ
situatave të tilla si humbjes shpirtërore,
kërcënimit dhe frustrimit (4). Situata të tilla Nushi
(personazhi kryesor i “Studenti në shtëpi”) i
përjeton rëndom në shtëpinë atnore, megjithatë
problemi i elementeve neuroticistike, e pse jo
edhe autobiografike (migjeniane), brenda këtij
personazhi, kërkon një kqyrje të hollësishme të
shtratit mbi të cilin është ngritur dhe qëndron
kjo krijesë, fiktive ose jo. Shtrati është incestual.
Migjeni nuk ka turp ta pohojë këtë gjë me zë
të lartë, por edhe në prozën e tij, si gjetiu, ka
një kontinuum të pandërprerë ndërmjet afektit
negativ bazë (turpit) dhe derivateve të tij
(ndjesisë të fajit, neverisë dhe paturpësisë që
[mund të] instalohet më tutje). Përshkrimi i
erotikës brendapërbrenda mureve të mbyllura
të një shtëpie të ashpër patriarkale, “arkapijat”
e të cilës Migjeni ka dashur t’i hapë tjetërkund,
por të cilës këtupari ka vendosur t’i heqë
“bragashat”, është një himn incestual:
“Nushi për motrën ma të madhe, e cila me vjetë iu avitte,
ndjente një dashuni të pasun me kujtime fminore.
Gjithmonë bashkë. Ndër mbramje të dimnit, kur u
duhej me ra me fjetë, tue mbërdhitë nga çarçafi i ftohtë
i dyshekut, iu avitëshin shoqi-shoqit. Përputheshin trup
për trup dhe ndëgjojshin të rrektunat e zemrave të shoqi-
shoqit. E kur në përshpritjen e ndoj përrallës së gjatë
trupnat e tyre u nxejshin mjaftë, atëhere ndjejshin pranin’
e një gjas’ si tretë, të huej, deri atëherë të panjoftun për
trupnat e tyne, por që tash, në nxehtësin’ e dyshekut,
ngjallej, rritej dhe i përkundte në gjumë t’ambël”
[Migjeni, “Studenti në shtëpi”] (5).
Migjeni konfirmon kësisoj intuitivisht bindjen e
mjaft ekspertëve psikiatriko-ligjorë dhe mjeko-
ligjorë, se incesti është mjaft më i shpeshtë
ndërmjet vëllezërve dhe motrave (siblings sipas
autorëve anglosaksonë) sesa ndërmjet prindërve
biologjikë dhe fëmijëve përkatës (6). Shpjeguar
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në mënyra të ndryshme, prapëseprapë frika
nga incesti përbën një nga themelet e jetës dhe
familjes. Turpi si ndjesi personale dhe reagimi
social që incesti provokon, dalin që të dyja në
prapaskenë, përpara mekanizmit frojdian të
kompleksit edipik, i cili më së pari shërben për
ta frenuar këtë incest (7). Nushi dhe e motra
nuk provojnë kurrfarë turpi që të qëndrojnë “...
në grykë të shoqi-shoqit...”, por kjo zgjat deri sa
“...i gjen i ati” (“Studenti në shtëpi”, vepër e
cituar, fq. 87).

Turpi migjenian, nuancat dhe metodologjia narrative
Shkodranishtja e folur dhe e shkruar ofron një
nuancë të dyfishtë të turpit, ndryshe nga dialekte
dhe të folura të tjera të shqipes. Qartësisht aty
bëhet një dallim ndërmjet “marres” (“me pasë
marre”) dhe “turpit”. Terminologjia lë vend për
diskutim, por Migjeni, kohë përpara nesh, ashtu
si edhe shkodranishtja vetë, ka bërë një dallim
të qartë, teksa shkruan:
-Mos u qesh ashtu, moj bijë, se po të ndijnë kojshijtë...
asht marre. – Vajza nuk përgjegji, por e zanun me
tregimet e vllaut, mendonte ato vende të çuditëshme, ku
vajzat nuk lidhen për shtëpi, ku dalin me djelm me
shetitë pa farë turpit... (Migjeni, “Studenti në
shtëpi”, vepër e cituar, fq. 87)
Ka dy shpjegime lidhur me dallimin ndërmjet
“marres” dhe “turpit”, i pari psikologjik-
psikopatologjik; i dyti etimologjik. Po ndalemi
shkurtimisht në të dy këto elemente, duke filluar
me atë që bart brenda tij spekullimin më të
madh, d.m.th. elementin etimologjik.
Në gjermanishten e sipërme të vjetër
(“Hochdeutsch”) termi “Scama” bart kuptimin
e turpërimit, dhe ndjesisë së turpit (8). Sipas
gjuhëtarit Grimm, rrënja indo-gjermanike
“Skem”, prej së cilës derivon “Scama” (në
formën e sotme Scham në gjermanisht dhe
shame në anglisht), ka kuptimin e “mbuloj,
ruaj”. “Skem” po ashtu mund të ketë derivuar
edhe nga termi gjermanik “Hama”, i cili do
të thotë mbulesë, lëkurë, pamje e jashtme.
Kësisoj për gjermanikët, turpi “Scham” lidhet

me frikën nga të qenit i zbuluar, nga të qenit i
vëzhguar së jashtmi prej të tjerëve. Në këtë sens,
turpërimi e ka të domosdoshme praninë e
personave të tjerë (të tretë) të njohur ose të
panjohur, për t’u provuar si ndjesi.
Kjo është “marra” e shkodranishtes, të cilën
“marre” personazhet migjeniane duhet ta
provojnë nga vëzhgimi (ose dëgjimi) i
komshijve, por ca më shumë nga shikimi atnor:
“Vllau muer motrën dhe filloi t’i kallzojë do
rregulla, por ashtu në grykë të shoqi-shoqit dhe
tue kërcye, i gjeti i ati.
-S’ke marre! Nesër do të martohesh...”. (“Studenti
në shtëpi”, vepër e cituar, fq. 88)
Por Migjeni flet edhe për “turp” dhe origjina
latine e fjalës “turpis” na çon deri në rrënjën
sanskritisht “tarp-”, të cilën burime të
rëndësishme ose nuk e marrin për bazë
(Zingarelli flet për etimologji të paqartë të
turpis) ose të cilën të tjerë burime më së shumti
e ekuivalentojnë me “të shëmtuarën, të
deformuarën” [foedus, deformis, obscaenus]
(9). Në këtë aspekt, dallimi vjen e bëhet edhe
më i qartë: turp mund të kihet edhe në
fshehtësi, vetëm me vetveten (p.sh. në terren të
një deformimi trupor) por marre mund të kihet
vetëm në prani të të tretëve: përpara syve të
botës, si shembull. Hama dhe turpis në rrënjë
të etimologjisë së tyre provokojnë të njëjtën
ndjesi; por e para ka të bëjë me lakuriqësinë
(përpara syve të të tjerëve) dhe e dyta me
deformimin (ndjesi e personalizuar, subjektive).
Marra dhe turpi e reflektojnë këtë dallim
etimologjik, sidoqë ne mund të jemi të sigurtë
vetëm për derivimin të turpit (shqip) nga turpis
(latinisht).
Megjithatë marra dhe turpi edhe psikanalitikisht
nuk janë e njëjta gjë. Më së pari, autorët
anglosaksonë tentojnë të gjejnë nuanca (që nuk
mungojnë) edhe tek termi shame; madje e
klasifikojnë atë hollësishëm sipas terrenit
kulturor apo kuptimit social përkatës. Gershen
Kaufman, për shembull, del kundër mendimit
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se “turpi kërkon praninë e një personi tjetër...
turpi mund të jetë një përvojë tërësisht e
brendshme, edhe në mungesë të çdo personi
tjetër” (10).
Në punimin “Turpi, emocion kthyer në tabu”
Marks flet për një turp nga asimilimi (assimilation
shame). Drejtuar për nga jashtë, ky turp i
përqëndruar mbi vetveten, orientohet dhe
përqëndrohet mbi shikimin e të tjerëve (11).
Ky duket që të jetë ekuivalent i marrës së
shkodranishtes.
Në fakt, “Studenti në shtëpi” është pothuajse i
gjithi, një lojë sysh: kontakt vizual dhe prani e
të tjerëve. Autori e nis këtë lojë që në fillim:
“E syt’ e t’et që të përshkojnë me ftoftsi i përftojshin
tamam një aso ndjenjë te Nushi” (“Studenti në
shtëpi”, fq. 85).
Dhe vijon:
“Kupton Nushi shum’ prej një shikimit, se kjo mnyrë e
të marrunit vesht përdoret shum nëpër familje tona, ku
shpesh herë nuk ke të drejtë me folë” (“Studenti në
shtëpi”, fq. 93).
Madje edhe gruaja që qorton shoqet ka
karakteristika të caktuara:
“-Po ne a paskemi qenë të këqia a? – tha dhe i lëshoi
synin e rrepët nder fytyrat e të shoqeve grueja me fytyrë
burri” (“Studenti në shtëpi”, fq. 99).
Në këto rrethana, turpi i provuar më së pari nga
shikimi i t’et, e pastaj nga dëgjimi i komshijve
(‘marra’), e së fundi nga një “grua me fytyrë
burri”, është fund e krye në funksion të
patriarkalizmit, të cilit Migjeni përpiqet t’i vërë
minat. Ideja se turpi është një mënyrë kontrolli
patriarkal është mbështetur nga disa autorë (12).
Por turpi mund të provohet edhe së brend-
shmi, vetiu, në qetësi, në formë të një të
ashtuquajturi turp nga mosrealizimi i ideales (ideality
shame), si e përkufizon Hilgers (13). Ky duhet
të jetë turpi i internalizuar migjenian, i cili ka të
gjitha gjasat të transmetohet transcendentalisht,
pse jo edhe i trashëguar. Ka autorë që mendojnë
se turpi lind me njeriun dhe nuk është produkt
i rrethanave sociale apo mjedisit kulturor (14).
Ky diskutim ka përfaqësuar edhe një prej

temave thelbësore të krejt debatit etno-
sociologjik Elias-Duerr (15). Ky turp që buron
së brendshmi (‘turp’ dhe jo ‘marre’), trans-
cendental dhe i paprovokueshëm së jashtmi prej
përvojash të mëparshme (d.m.th. thyerje të
rregullave sociale), përshkruhet më së miri tek
Migjeni, i cili madje formulon edhe funksionin
social e shpirtëror të kësaj forme të turpit:
“Turpi, e sidomos turpi i vajzave të fejueme, asht një
hallkë ma tepër në zinxhirin që shterngon jetën. E si
mos me pas turp vajza e fejueme kurse e din se te burri
shkon vetëm të dajë dyshekun me të... Thonë se vajzat
pa nderë janë pa turp. Prandej duhet turpi, turpi që
s’len me ngritë zanin në mprojtjen e vetvetes prej atyre
që të dëshrojnë shum’ lumtuni...” (“Studenti në
shtëpi”, fq. 94).
Duket se në këtë terren Migjeni ka përqafuar
qartësisht, pavarësisht nga nuancat që ajo merr
brenda tregimit, ndjesinë e turpit si një formë
narracioni. Ka qenë Martinsen e cila përdor
togfjalëshin “turpi si strategji narrative”, ndërsa
studion Dostojevskin dhe përkufizon rolin e
turpit brenda prozës së autorit rus: “Dostojevski
përdor turpin si instrument të vetëdijes sociale, instrument
që jo vetëm zgjeron imagjinatën morale të lexuesit, por
na bën edhe t’i kundërvihemi status-quo-së. Duke
induktuar turp social, Dostojevski gjeneron neveri sociale
dhe inspiron reformë sociale. Ne, lexuesit, bëhemi të
gatshëm të rimodelohemi, sipas modelit që ai
sugjeron”(16).
Jo larg prej këtij pozicioni qëndron edhe
shpjegimi që jepet nga studiuesit e Shekspirit,
sido që situatat janë të ndryshme. Sipas Fernie,
Shekspiri ofron një këndvështrim më pozitiv
karshi turpit; turpi për të është një “këmbanë
etike” (17). Jo vetëm kaq, por Shekspiri në
komikën e tij ofron edhe mjetin për të shpëtuar
nga turpi: flitet qartësisht për forcën që ka e
qeshura, si një çliruese e mirë nga ndjesia e turpit
(18). Fakt është që në prozën e Migjenit qeshet
pak, shumë pak. Kësisoj edhe mjetet për t’u
çliruar nga turpi janë të pakta, përpos neverisë
dhe dëshirës për reformë sociale që ai sugjeron
e provokon, ndërsa ka shpalosur një erotikë
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incestuale dhe një neuroticizëm të individualizuar
larmishëm te personazhet e tij.
Psiko-somatika e nostosit dhe e ëndërrimit
migjenian
Raportet incestuale të Nushit me të motrën dhe
ndjesitë e ‘marres’ dhe ‘turpit’ që burojnë së
jashtmi e së brendshmi, nuk janë të vetmet
travaja emocionale që provon personazhi
kryesor dhe mjedisi përreth tij.
I ndodhur në një gjendje transi dhe herë-herë i
shkëputur nga realiteti, në të cilin e kthen
periodikisht dhe dhunshëm autoriteti atnor,
Nushi provon një tjetër nostalgji nga një udhëtar
prehistorik, siç ishte Odiseja. Nostosi odisejan
është ai i kthimit në shtëpi (19). Nushi mëton
viset e largëta, një nostalgji sa e çuditshme aq
edhe inverse me nostalgjinë që normalisht
provohet për shtëpinë e lindjes:
“Një buzë mbramje, Nushin na e kish zanë nostalgjia
për viset e largëta, për qytetin e studimeve të tija...”
(“Studenti në shtëpi”, fq. 89); dhe më poshtë:
“Dhe vllau shfrente nostalgjinë e viseve të largëta tue i
tregue motrës bukurinat e atjeshme dhe mënyrën e
jetesës...” (po aty, fq. 91).
Pozicionimi i tij psikologjik ndaj vatrës atnore
dhe qytetit të lindjes në përgjithësi, është i
ndryshëm me atë odisejan. Nushi kalon nëpër
skanerin e të atit që në çastin e kthimit; Odiseja
në atë të së shoqes (Penelopës). E tepërt të
thuhet se kjo gjë fare mirë mund të ketë një
shpjegim patriarkalistik në rastin e parë, ndërsa
rasti i dytë të shpjegojë rolin historikisht dhe
lokalisht mjaft të rëndësishëm të faktorit
matriarkal.
Transi i rikthimit në shtëpi provokon fillimisht
një ndjesi të çuditshme mikropsie. Nushit
objektet fillojnë dhe i duken më të vogla:
“E kur hyri mbrenda në shtëpi, dhomat iu banë shumë
të vogla... Mezi Nushi gjet shkakun e këtij mashtrimi
optik: shkaku ishte te shtëpijat e mdhaja dhe sheshet e
hapta të qytetit ku kishte qenë”. (“Studenti në
shtëpi”, vepër e cituar, fq. 86).
Është e tepër të pohohet që ‘shtëpitë e mdhaja’
të qytetit ku ai studionte përkohësisht, logjikisht

nuk mund të kenë provokuar një distorsion
perceptiv kaq të madh. Edhe studenti që vinte
nga një familje tejet e pasur, nuk e ka patur luksin
të jetojë në shtëpi të mëdha vjeneze apo triestine,
aty ku rëndom studionin shkodranët e fillim
shekullit XX. Ai mund t’i ketë parë nga larg dhe
me admirim këto shtëpi, por pakkush ka patur
mundësinë të jetonte apo qoftë edhe të
frekuentonte ato mjedise aristokratike. Dhomat
e ngushta dhe astenike të konvikteve, sot dhe
dikur, nuk ofrojnë më shumë komoditet se
vatrat familjare. Kësisoj, shpjegimi i distorsionit
optik të Nushit, ashtu si e parashtron Migjeni,
është i cunguar dhe naiv.
Megjithatë ky distorsion perceptiv që para-
shtrohet që në fillim të rrëfenjës, parapërgatit
lexuesin për shtrembërime të tjera perceptive, të
cilat herë-herë marrin formën e ëndërrimit
(gjendjes oneirike), e herë të tjera të neverisë, apo
të kllapisë (a reflekton kjo në fakt edhe
hiperterminë e vazhdueshme që karakterizon
tuberkulozin e patrajtuar [të autorit] kjo është
tjetër çështje, dhe mjaft delikate).  Migjeni
paralajmëron personazhet e tregimit të tij ndaj
temperaturës së lartë trupore, këtupari edhe
shoqërinë, por mjerisht duket se paralajmërimi
para së gjithash, i drejtohet atij vetë, ndërsa
shkruan:
“Se skandali shkakton vdekjen e nderit, si për shembull,
grada 42 e temperaturës, vdekjen e njeriut. Shoqnia
lëngon, lëngon me temperatura të ndryshme, por
këqyrni mos t’arrini gradën e fundit, po deshtë
të jetoni me nderë...” (“Studenti në shtëpi”, vepër
e cituar, fq. 99).
Ndërsa gjendjes oneirike-ëndërrimtare, autori
vetiu dhe në mënyrë të përsëritur, i ka vënë në
dispozicion një numër të madh mjetesh
shprehëse dhe rreshtash, që kur flet për “pranin’
e një gjas’ si të tretë, të huej’ gjatë përshkrimit të
erotikës incestuale (po aty, fq. 92); por edhe
diçka më përpara, kur shkruan:
“Po, ta kuptojë motra, e nuk dinte ai se fjalët e tija
dalkadalë përftojshin te motra një andër...” (po aty,
fq. 91).
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Kjo lojë e rëndë dhe e fuqishme emocionale nuk
ka brenda saj vetëm komponentin psikik të të
menduarit. Ajo kombinohet qartësisht dhe mëse
një herë edhe me komponentin somatik, atë
vegjetativ. Kjo gjë ndodh gjatë neverisë, të cilën
Nushi e provon në formë të ndjesisë së të vjellit;
ndryshe nga e motra, e cila shqetësimin e bluan
vetëm në rrafshin psikik:
“E Nushi, për gjith’ kohën e darsmës ndjente një të velun.
Me vjellë diçka...” (po aty; fq. 97); ndërsa më
poshtë:
“...atëherë bash duhet të vijë, i thotë një ndjesijë, diku
thellë e mfshehun, nga e cila Agës, zojës së ndershme të
filanit e të filanit, i vjen ndohtë’. (“Studenti në
shtëpi”, vepër e cituar, fq. 106).
Ka një raport funksional dhe të pashkëputur
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ndërmjet ndjesisë së turpit dhe neverisë, për të
cilin Wurmser ka referuar hollësishëm (20).
Anglishtja e folur na krijon fare mirë mundësinë
madje ta ekuivalentojmë herë-herë neverinë (si
disgust) me turpin që duhet të ndjejë personi: “I
am disgusted with you = You should be ashamed”.
Thënë ndryshe personi që na provokon neveri,
duhet të ndihet i turpëruar.
Kjo neveri e përshkruar më lart para së gjithash
duket një tentativë e fundit migjeniane për të
treguar neverinë e heroit ndaj shoqërisë dhe
mjedisit ku zhvillohen ngjarjet. Si ndjesi
subjektive ajo mund të përkeqësojë gjendjen
emocionale të autorit dhe të lexuesit empatik.
Objektivisht ajo mbetet një tentativë pesimiste
dhe si e tillë, e dështuar për të ndryshuar diçka
nga ky mjedis.
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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 marrë-
dhënie 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 komuni-
kimi efektiv kërkon njohjen nga ana e prindërve
të stileve të komunikimit dhe sjelljes së përshtat-
shme 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 flet...
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 flasin 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 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
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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
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
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• 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)

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.
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SUMMARY

VLERËSIMI I CILËSISË SË KUJDESIT SPITALOR PËR FËMIJËT
NË SHQIPËRI: NJË VLERËSIM ME PJESËMARRJE DHE I

BAZUAR TEK STANDARDET

Ehadu Mersini1, Enver Roshi2, Genc Burazeri2

1 Organizata Botërore e Shëndetësisë, Zyra Tiranë
2 Departamenti i Shëndetit Publik, Fakulteti i Mjeksisë, Universiteti i Tiranës

Background
Improving quality of hospital care for children requires, first identification of
critical issues concerning the quality and consecutively designing actions to
improve children care quality at both facility and central level taking into
account the underlying factors influencing quality of care. In Albania, in 2009
it was carried out the assessment of quality of hospital care for children in 3
regional hospitals applying a standard –based, participatory and action oriented
approach.
Methods
A standard–based Tool covering 85 items grouped in 6 main areas of care,
ranging from hospital support services to case management of common
conditions was used to assess the quality of hospital care for children in 3
regional hospitals. Sources of information were: hospital visit, medical records,
case observations and interviews with staff and mothers. Reference standards
for the case management are based on the WHO guidelines for care of children
in first level referral hospitals and criteria for referral based on the WHO/
UNICEF Integrated Management of Childhood Illness (IMCI) strategy. A score
from 3 to 1 was assigned to each item and area of care. The assessment was
carried out by a team of international and national professionals.  Hospital
manager, chief of paediatric department and the staff provided the necessary
information and were involved in the discussion of findings and the actions
for improvement.
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Results
Overall, quality of care was found to be substandard in 6 areas of care.
“Supportive care” scored better than other areas of care. At hospital level,
“Mother and child friendly services”, scored higher than the areas of care. Main
deficiencies in case management of common conditions were the lack of local
updated protocols for doctors and nurses, lack of diagnostic and treatment
criteria that resulted in frequent excess of treatment, lack of continuity of care
and of two-way communication between primary health care and hospital care.
The priority actions were identified at facility level as well at central level
according to four main health system functions.
Conclusions
To improve quality of hospital care for children in Albania several issues should
be considered and addressed, including: adoption of national guidelines and
updating the local protocols, improving communication and counselling to
children/mothers; revision of referral system based on criteria for access to the
different services. The experience of the peer review and participatory
assessment aiming at identification of actions for quality improvement can be
used at national level as a component of the strategy for improvement of
quality of care for children.

Kew words: hospital care for children participatory assessment, peer review,
quality of care.
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Hyrje
Cilësia e kujdesit është një çështje e rëndësishmë
për të përmirësuar performancën e kujdesit
spitalor për fëmijët. Në 2009 u  bë vlerësimi i
cilësisë së kujdesit për fëmijët në 3 spitale
rajonale. Vlerësimi synonte nxjerrjen në pah të
çështjeve kritike lidhur me cilësinë e kujdesit për
fëmijët në spitale dhe  rekomandimn e masave
me ndikim në faktorët e cilësisë së kujdesit;
Ky vlerësim u bë në kuadrin e një projekti të
gjërë “Mbështetje për reformën e kujdesit
shëndetësor për nënën, të porsalindurin dhe
fëmijën”i zbatuar nga Ministria e Shëndetësië me
mbështetjen e OBSH-së, Zyra Tiranë.

Metodat
Mjeti për “Vlerësimin e cilësisë së kujdesit
spitalor për fëmijët” u përdor për matjen e
cilësisë së kujdesit për fëmijët në 3 spitale
rajonale në vitin 2009. Ky mjet është prodhuar
nga Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH)
në 2001 dhe përdorur gjërësisht në nivel global,
përfshirë dhe rajonin europian (WHO,2005),
(Duke T, 2003) (Campbell H,2008) (Tamburlini
G, 2007). Mjeti i bazuar tek standardet  mbulon
6 fusha kryesore të kujdesit: Aksesi për kujdes
spitalor, Menaxhimi i rastit për situatat mjeksore
më të zakonshme, Kujdesi mbështetës, Shërbi-
met “mik” për nënën dhe fëmijën , Monitorimi,
dalja nga spitali dhe ndjekja, Sistemet mbështe-
tëse të spitalit. Çdo fushë kujdesi përfshin nga
5 deri 55 çështje, nga një total prej rreth 85
çështjesh. Shumica e çështjeve i dedikohen
menaxhimit të rastit. Standardet referencë për
çështjet e menaxhimit të rastit bazohen në
udhëzuesit për kujdesin për fëmijët  në spitale
te nivelit të parë referues dhe kriteret për referim
bazuar në strategjinë e Menaxhimit të Iintegruar
të Sëmundjeve të Fëmijërisë të OBSH/
UNICEF .( WHO, 2001), (WHO, 2000)( (Duke
T. 2006). Nga kombinimi i informacionit prej
burimeve të ndryshme me 1 deri  në 3 pikë u
vlerësua cdo çështje dhe bazuar në to, çdo fushe
kujdesi iu bë pikëzimi mesatar sipas kriterit: 3=

Mirë, cilësia shumë e mirë, ka pak vend për
përmirësim; 2=Për t’u përmirësuar : ka mundësi
për përmirësim, por cilësia nuk përbën një
kërcënim imediat për jetën dhe mirëqënien e
pacientëve; 1=nevojë e madhe për përmirësim:
cilësia është e dobët dhe mund të prekë
drejtpërdrejt negativisht rezulatatet e trajtimit të
fëmijës në spital.  Vlerësimi u krye nga një
skuadër me profesionistë kombëtarë dhe
ndërkombëtarë.  Mjeti fillimisht u përkthye në
shqip dhe iu bë një përshtatje e lehtë. Përpara
vizitës vlerësuese, një letër shpjeguese iu dërgua
spitalit/shefit të shërbimeve të pediatrisë të tre
spitaleve rajonale të zgjedhur për vlerësim, me
kërkesën për të plotësuar pjesët e Mjetit
(Pyetsorin) që mbledhin informacion mbi
shtrimet, vdekshmërinë për situatat më të
zakonshme, disponueshmërinë e barnave
esenciale, të pajisjeve diagnostikuese dhe
terapeutike. Vizita vlerësuese zgjati një ditë dhe
filloi me një paraqitje të shkurtër menaxherit të
spitalit, shefit të shërbimit dhe personelit kyç të
shërbimit të pediatrisë, të objektivave dhe
metodave të vlerësimit.  Në fund të vizitës,
vlerësuesit paraqitën dhe diskutuan gjetjet dhe
rekomandimet me menaxherët e spitalit, shefin
e shërbimite të pediatrisë dhe të njësive
funksionale klinike dhe atyre mbështetëse.
Vlërësimi prodhon kryesisht të dhëna me natyrë
cilësore. Analiza statistikorë është bërë vetëm
për të llogaritur mesataret e pikëve për çdo
fushë shërbimi.  Analizë e hollësishme e gjetjeve
nga vizita në spital, observimi i drejtëpërdrejtë
dhe intervistat me stafin dhe personelin është
bërë në nivel spitali, përfshirë veprimet për t’u
ndërmarrë në nivel lokal dhe qendror.

Rezultatet
Në përgjithësi cilësia e kujdesit u gjet nën
standard në të gjitha fushat e kujdesit (Tabela
nr.1). Të dhënat tregojnë që nuk ka asnjë fushë
kujdesi me një pikëzim mesatar të përgjithshëm
nën 1.6 dhe mbi 2. Nuk ka asnjë fushë kujdesi
me një pikëzim mesatar nën ose të barabartë me
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1.  Kujdesi mbështetës (Ushqyerja sipas moshës
dhe aftësisë për t’u ushqyer, Nxitja e ushqyerjes
me gji, Trajtimi me barna sipas diagnozës,
Administrimi i lëngjeve intravenoze, Transfuzioni
i gjakut)  është fusha e kujdesit me  pikëzimin e
përgjithshëm (2), më të lartë në krahasim me
fushat e tjera të kujdesit.
Në nivel spitali fusha e kujdesit me pikëzimin
më të lartë është në Spitalin K “Shërbime
“mike” të nënës dhe fëmijës (2.5) (Tabela 1,
Figura 1).
Menaxhimi i rastit është pikëzuar pothuaj njësoj
në të tre spitalet (Spitali V 1.6, Spitali S 1.6,
Spitali K 1.7) (Tabela nr. 2). Në këtë fushë
kujdesi Spitali V mori pikëzimin më të lartë për
“Menaxhimin e sëmundjeve kronike” (2.5), në
krahasim me Spitalin S (2) dhe spitalin K (1.5).
Të dhënat treguan se mungesat lidhen me
mosdokumentimin e të dhënave që merren me
mjetet klinike bazë (p.sh mos përdorimi i
kurbave të rritjes) si dhe të shenjave klinike dhe
jetësore , si dhe mungesa e informacionit
standard për prindërit lidhur me sëmundjet më
të shpeshta, si azma, diabeti tip 1.
 Menaxhimi i sëmundjeve diarreike ka marrë
pikëzimin më të ulët në nivel spitali (Spitali V
(1,5), Spitali (S)1 Spitali K (1.5) krahasuar me
situatat e tjera më të zakonshme. Në përgjithësi
gjetjet treguan për mungesë të kritereve
diagnostike dhe të trajtimit, tejkalim në trajtim,
kryesisht në përdorimin e lëngjeve i.v dhe
antibiotikëve.
Emergjenca dhe triazhi u pikëzua njësoj në të
tre spitalet (1.5). Kombinimi i gjetjeve nga vizita
në spital, kqyrja direkte, intervistat me stafin dhe
nënat tregoi për mungesë të kritereve diagnosti-
ke dhe të trajtimit si dhe mbitrajtim, mungesë
të indikacioneve të qarta të roleve dhe përgje-
gjësive sistemit të triazhit dhe disa herë mungesë
të testeve lab. të rëndësishme (Na, Cl, K dhe
ekuilibri acido-bazik).
Problemet më të shpeshta lidhur me mena-
xhimin e rastit me situatat më të zakonshme
(Urgjenca dhe triazhi, sëmundjet respira-

tore,sëmundjet diarreike, gjendjet febrile,
sëmundjet kronike) të ndeshura në të tre spitalet
ishin mungesa e protokolleve të përditësuara në
nivel spitali për mjekët dhe infermjeret, mungesa
e krireve diagnostike dhe terapeutike në
menaxhimin e situatave më të zakonshme që
çon në një tejkalim të përdorimit të barnave
kryesisht të antibiotikëve dhe lëngjeve intra-
venozë; dokumentimin jo sistematik në kartelë
të të dhënav të mjeteve klinike të zakonshme
(p.sh të kurbave të rritjes); mungesa e vazhdi-
mësisë së kujdesit dhe të komunikimit dy-
drejtimësh midis kujdesit parësor shëndetësor
dhe kujdesit spitalor, roli i pamjaftueshëm i
infermjereve në monitorimn e shenjavej etësore,
në dokumentimin e kujdesjeve infermjerore dhe
në komunikimin dhe këshillimin e prindërve;
Kqyrja e drejtëpërdrejtë e kartelave mjeksore
tregoi që ato janë të mbajtura mirë dhë
përmbajnë informacionin e nevojshëm që
përdorej kryesisht për qëllime administrative.
 Lidhur me sistemet mbështetëse të spitalit, të
dhënat treguan probleme të lidhura me
infrastrukturën: shpesh hapësira të mëdha me një
shfrytëzim jo optimal dhe me shërbime higjenike
të mangëta; mangësi në furnizimin e vazh-
dueshëm me barna, pajisje e materiale konsumi.
Intervista me personelin konfirmoi të dhënat e
vizitës dhe të kqyrjes së drejtëpërdrejtë lidhur me
nevojën për protokolle lokale të përditësuara
dhe të  përmirësuara, nevojën  për trajnime në
vendin e punës dhe të planifikuara nga Qendra
Kombëtare për Edukimin në Vazhdim,  si dhe
krijimin e vetëdijes që personeli mjeksor duhet
të ofrojë më tepër informacion dh këshillim për
nënat.
Gjetjet treguan që spitali ofron shpesh mbulimin
e situatave të lehta mjeksore që janë nën
përgjegjësinë dhe kompetencën e Kujdesit
Parësor Shëndetësor
Procesi i vlerësimit nxori në pah çështjet kritike
të cilësisë si dhe rekomandimet për masat kyç
që duhen ndërmarrë në nivel spitali dhe
kombëtar sipas 4 funksioneve kryesore të
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sistemit shëndetësor: drejtimi dhe qeverisja,
gjenerimi i burimeve, financimi dhe ofrimi i
shërbimeve. (WHO World Health Report 2000),
(WHO, European Ministerial Conference on
Health Systems, 2008).

Diskutimi
Vlerësimi tregoi që menaxhimi në një pjesë të
madhe të situatave të zakonshme dhe të
komplikacioneve   bëhet shpesh jo në përputhje
me standardet ndërkombëtare dhe udhëzuesit
e bazuar në evidencë dhe informacioni i
rëndësishëm për kujdesin për pacientët nuk është
në dispozicion. Integrimi midis niveleve të
kujdesit është  i pamjaftueshëm,  shpesh spitali
ofron shërbime që duhen ofruar nga kompo-
nentë të tjerë të sistemit shëndetësor duke cuar
në një  përdorim jo efiçent të të burimeve
financiare të familjeve dhe të sistemit shëndetë-
sor.
Gjetjet me një diferencë të vogël në pikëzim
ndërmjet 3 spitaleve (për të gjitha fushat e
kujdesit më pak se 1 pikë) tregon që problemet
me cilësinë, të nxjerra në pah nga ky vlerësim,
dhe rekomandimet për përmirësim duke marrë
parasysh faktorët që ndikojnë në cilësinë e
kujdesit, mund të përdëren në shkallë kombë-
tare. Megjithë mangësitë e identifikuara në
infrastrukturë, pajisje, barna e materiale,
eksperienca në vende të tjera (Duke T, 2006),
(Tamburlini G, 2007) (Nolan T, 2001) , tregon
se këto probleme nuk janë faktorët kryesorë
pengues  të sigurisë,  efektivitetit, përgji-
gjshmërisë ndaj nevojave të fëmijës, familjes -
si dimensjone kryesore të cilësisë (Institute of
Medicine, 2001). Mangësitë që ndikojnë direkt
në cilësinë e kujdesit por  që nuk kërkojnë
infrastrukturë dhe/ ose pajisje  të sofistikuara  të
tilla si, ekzistenca dhe përdorimi i udhëzuesve
kombëtarë dhe protokolleve lokale, përdorimi
i informacionit  për monitorimin dhe përmirë-
simin e menaxhimit të rastit nëpërmjet rishikimit

periodik të të dhënave, u ndeshën në të tre
spitalet në fushën e menaxhimit të rastit.
Shumë prej mangësive të nxjerra në pah mund
të zgjidhen në nivel lokal si: zhvillimi i proto-
kolleve lokale, komunikim dhe informim më i
mirë i nënave, rol më të madh infermjereve në
monitorim , dokumentim dhe komunikim e
këshillim me prindërit, përmirësimi dhe
përdorimi i të dhënave në analizën e perfor-
mancës së shërbimit, përmirësimi i monitorimit
klinik, ndërsa ndërhyrje të tilla si: rishikimi i
sistemit të referimit bazuar në kritere për akses
në nivele të ndryshme të kujdesit, përmirësimi i
udhëzuesve klinikë, decentralizimi i përdorimit
të buxhetit: si p.sh përdorimi i incentivave për
individë dhe institucione bazuar në treguesit e
performancës, kërkojnë kryesisht ndërhyrje të
Ministrisë së Shëndetësisë ose të qeverisë.

Përfundime
Cilësia e kujdesit është çështje kyçe për
përmirësimin e performancës së kujdesit
spitalor për fëmijët. Eksperienca e vlerësimit nga
të bararbartët me përfshirjen e profesionistëve
të spitalit me synim identifikimin e masave për
përmirësimin e cilësisë mund të përdoret në
shkallë kombëtare si një komponent i strategjisë
së përmirësimit të cilësisë së kujdesit për fëmijët.
Përmirësimi i cilësisë së kujdesit spitalor për
fëmijët është i lidhur kryesisht me përshtatjen e
udhëzuesve kombëtarë, përditësimin dhe
zbatimin e protokolleve lokale të mjekimit,
zhvillimin dhe zbatimin e kritereve diagnosti-
kuese dhe terapeutike për situatat më të
zakonshme mjeksore; përmirësimin e komuni-
kimit dhe këshillimit me nënat/prindërit;
përmirësimin dhe përdorimin e statistikave si
bazë për planifikimin e ndërhyrjeve; përshkrimin
dhe zbatimin e roleve dhe përgjegjësive të
niveleve të ndryshme të kujdesit
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Menaxhimi i rastit Spitali V Spitali S Spitali K
Urgjenca dhe triazhi 1.5 1.5 1.5

Sëmundjet respiratore 2.0 1.5 2.0

Sëmundjet diarreike 1.5 1.0 1.5

Gjendjet febrile 1.5 2 2

Sëmundjet kronike 2.5 2 1.5
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Tabela 1. Pikëzimi për çdo fushë kujdesi në nivel Spitali dhe pikëzimi i përgjithshëm (për tre spitalet bashkë)

Fushat e kujdesit Spitali V Spitali S Spitali K Pikët mesatare (3 spitalet)
Aksesi për kujdes spitalor 1.5 1.5 2.0 1.7
Menaxhimi i rastit 1.6 1.6 1.7 1.6
Kujdesi mbështetës 2 2 2.0 2.0
Shërbime “mike” të nënës dhe
fëmijës

1.5 1.5 2.5 1,8

Monitorimi, dalja nga spitali dhe
ndjekja

1.5 2.0 2.0 1.8

Sistemet mështetëse të spitalit 1.6 1.8 1.7 1.7

Tabela 2. Pikëzimi për menaxhimin e rastit me situatat mjeksore më të zakonshme në nivel spitali
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Grafiku 1.  Krahasimi i përgjithshëm i gjetjeve për çdo fushë kujdesi midis tre spitaleve
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SUMMARY

DIAGNOZA IMAZHERIKE E PANKREATITIT AKUT ME
TOMOGRAFI TË KOMPJUTERIZUAR(CT) DHE REZONANCË

MAGNETIKE (RMN).

1.Qendra Radiologjike “Medicare”
2.Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza” – Shërbimi i Imazherisë

3.Instituti I Shëndetit Publik

IMAGING DIAGNOSIS OF ACUTE PANCREATITIS
WITH COMPUTED TOMOGRAPHY (CT) AND

MAGNETIC RESONANCE (MRI)
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HYRJE
Pankreatiti akut është një inflamacion akut i
pankreasit që shoqërohet shpesh me ndërlikime
të rënda dhe vdekshmëri të lartë pavarësisht
trajtimit.Këto ndryshime morfologjike shkak-
tohen nga aktivizimi intrapankreatik i enzimave
pankreatike që shkaktojnë nekrozë të indit
dhjamor të parenkimës  pankreatike dhe
hapësirës peripankreatike(dukuri e quajtur dhe
autodigjestion) (1).
Shkaqet më të shpeshta janë gurët, alkooli,
shkaqe obstruktive (tumoret pankreatike,
ampulare), traumat, shkaqe virale (rubeola,
fruthi,etj), shkaqe  medikamentoze (furo-
semid,estrogjen,azathioprin etj), metabolike dhe
gjenetike( mutacionet  në gjenet  CFTR,PRSS 1,
SPINK 1).
Simptomat më të shpeshta të pankreratit akut
janë dhimbje epigastrike që përhapet në vijë të
drejtë  dhe posteriorisht,të përziera,të vjella dhe
temperaturë. Diagnoza e pankreatitit akut
bazohet në gjetjet klinike dhe laboratorike (2).
Imazheria luan një rol të rëndësishëm jo vetëm
për të konfirmuar diagnozën, por edhe për të
parë gradën e sëmundjes dhe ndërlikimet e saj

TOMOGRAFIA E KOMPJUTERIZUAR
Tomografia e kompjuterizuar luan një rol të
rëndësishëm në diagnostikimin e pankreatitit
akut dhe  ndërlikimeve të tij (2, 3, 4, ).Tomo-
grafia e kompjuterizuar nuk rekomandohet në
format e lehta të pankreatitit akut pasi, në 14-
28% të këtyre rasteve tomografia ka rezultuar
normale. Në një pacient me panktreatit akut CT
indikohet për të përforcuar diagnozën duke
përjashtuar një tjetër shkak intraabdominal, për
të vlerësuar gradën e pankreatitit akut,
ndërlikimet intra dhe ekstrapankreatike si  dhe
të drejtojë ndërhyrjet perkutane kirurgjike si
drenimet dhe aspirimet e koleksioneve likui-
diene.
Ndryshimet që ndodhin në pankreatitin akut
mund t’i ndajmë në varësi të lokalizimit.Kështu
kemi ndryshime:

1-Intrapankreatike- në pankreatitin akut
pankreasi do të paraqitet edematos me rritje të
përmasave të tij,me edemë fokale (fig.1) ose
difuze të parenkimës (fig.2.3.4),me zona
nekrotike,hemoragjikeintraparenkimale(fig.17, 3).
Gjithashtu mund të gjejmë pseudokiste të
parenkimës, abcese ose flegmone.
2-Peripankretike-ekstrapankreatike: densifikimi i
indit dhjamor peripankreatik si pasojë e
inflamacionit peripankreatik (fig. 2.3.5.6),likid
peripankreatik (fig. 4.5.7), likid në hapësirën
perirenale anteriore(fig. 12) densifikim i indit
dhjamor perirenal(fig. 17.2).
3-Lokoregionale: trashje dhe inflamacion të
fascies gerota (fig. 11.13.15),likid ascitik,likid
pleural që në të shumtën e rasteve është gjetur
në pleurën e majtë (fig. 8.16), ileus paralitik etj.
Të gjitha ndryshimet e mësipërme studiohen
dhe zbulohen me CT duke vërtetuar kështu
diagnozën dhe njëkohësisht vlerësuar gradën e
pankreatitit akut. Përdorimi i kontrastit
intravenoz ka rëndësi në studimin e parenkimës
pankreatike.Kështu, kontrasti intravenoz
ndihmon në vlerësimin e lezioneve
kistike,nekrozës si dhe në vlerësimin e abceseve
dhe flegmonës pankreatike.
Pas injektimit të kontrastit intravenoz shohim një
përforcim heterogjen të parenkimës  së
pankreasit, si pasojë e strukturës heterogjene të
tij nga  nekrozat e parenkimës.
Vlerësimi i gradës së pankreatit akut ka rëndësi
në përzgjedhjen e terapisë dhe prognozën e
pacienteve. Kështu për vlerësimin e gradës së
pankreatitit përdoren sistemet e përllogaritjeve
klinike siç janë sistemet e kritereve  RANSON
dhe APACHE nëpërmjet të cilave duke u bazuar
në  të dhënat klinike dhe laboratorike
përcaktohet grada e pankreatit akut. Por në
imazheri për vlerësimin e gradës dhe prognozës
së pankreatitit akut përdoret gjerësisht sistemi i
klasifikimit Baltazar (4,5, 6, 7,8,).
Kështu sipas këtij sistemi  ndryshimet që
ndodhin  në pankreatitin akut  grupohen në 5
grada:
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1. Grada A-Normal.
2. Grada B - Zmadhim fokal ose difuz i
pankreasit.
3. Grada C-Inflamacion peripankreatik dhe
anomali të gjendrave pankreatike.
4. Grada D-Koleksion i lëngshëm  në një zonë
të vetme
5. Grada  E-Dy ose më shumë koleksione të
lëngshme dhe prani gazi intra ose
ekstrapankreatike.
Po ashtu  në tomografi të kompjuterizuar
rëndësi ka dhe përcaktimi i indeksit të gravitetit
(CTSI), që është një kombinim i gradës  së
pankreatitit dhe shtrirjes së nekrozës pankrea-
tike(4,5, 6, 8, 9, 10,) dhe që ndihmon në
përcaktimin e prognozës së sëmundjes.
Kështu gradët dhe pikët për secilën gradë janë
si më poshtë:

1. Grada A - 0 pikë .
2. Grada B – 1 pikë.
3. Grada C – 2 pikë.
4. Grada D – 3 pikë.
5. Grada E – 4 pikë.

Grada e nekrozës dhe pikët për secilën
gradë:
1. Pa nekrozë(pa nekrozë intraparenkimale) – 0 pikë.
2.Grada 0.33 (kur kemi nekrozë të 30% të
parekimës pankreatike) – 2 pikë.
3.Grada 0.5  (50% nekrozë e parenkimës )– 4 pikë.
4. Grada > 0.5 (më shumë se 50% e parenkimës
pankreatike e nekrotizuar)- 6 pikë.
Indeksi i gravitetit ka një maksimum pikësh prej
10, shifër kjo që nuk është gjë tjetër veçse shuma
e pikëvë nga grada e pankreatitit  dhe pikët nga
grada e nekrozës. Kështu është parë që  një
indeks midis 0-3 pikësh ka një përqindje
vdekshmërie 3% dhe rrezik ndërlikimesh 5%.Një
indeks 4-6 pikësh ka një rrezik vdekshmërie 6%
dhe rrezik ndërlikimesh 35%. Ndërsa një indeks
7-10% ka një rrezik vdekshmërie 17% dhe
rrezik ndërlikimesh 92%.

REZONANCA MAGNETIKE
Rezonanca magnetike është një tjetër teknikë
imazherike me rëndësi në diagnostikimin e
pankreatitit akut. Ajo përdoret veçanërisht në
rastet kur tomografia e kompjuterizuar
kundërindikohet sidomos te pacientët me
insuficiencë renale ose te ata alergjikë .
Ndryshimet morfopatologjike të  pankreasit
dhe ekstrapankreatike  që shihen në CT  do të
shihen edhe në rezonancë magnetike (6, 11,
12).Për vlerësimin e  gradës së pankreatitit dhe
indeksit të gravitetit  edhe në rezonancë ashtu si
edhe në skaner përdoren të njëjtat sisteme
klasifikimi. Kështu në rezonancë magnetike, në
një pacient me pankreatit akut, pankreasi do të
paraqitet me edematos me rritje të përmasave
të tij,edemë kjo që mund të jetë fokale (fig. 9)
ose difuze (fig. 9.11.12). Likidi peripankreatik (fig
9.10.12.13.14.15), pseudokistet pankreatike ose
abceset do të shihen në rezonancë si zona
hipersinjali në sekuencën e T2, ndryshimet
inflamatore peripankreatike do të duken si
banda hiposinjali në indin dhjamor peripan-
kreatik. Rezonanca magnetike nëpërmjet
sekuencave T2 të saj ka një ndjeshmëri më të
lartë krahasuar me CT në studimin e koleksio-
neve likuidiene intra ose ekstrapankreatike dhe
shtrirjen më të qartë të tyre (6,13,14). Gjithashtu
përdorimi i sekuencës MRCP (kolangio-
pankreatografisë me rezonancë magnetike) ka
vlerë në vlerësimin e  etiologjisë së sëmundjes
duke studiuar anomalitë e dukteve biliare dhe
evidentimin e gurëve në duktuset biliare
(choledocholithiasis ose cholelithiasis).Nga
studime të ndryshme rezulton një ndjeshmëri
90% e MRCP në  evidentimin e choledo-
cholithiasis (13).

NDËRLIKIMET
Ndërlikimet e hershme janë  ndërlikime që
mund të ndodhin në javën e parë të pankretaitit.
Ato janë sistemike si çrregullimet kardiovaskulare
si hipotension,shok, insuficience pulmonare
akute, insuficienca renale, hemoragji
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gastrointestinale  dhe ndërlikime metabolike si
hipokalcemia, hiperglicemia, hipertrigliceridemia.
Në këtë javë si CT dhe RMN mund të
evidentojnë ndryshimet inflamatore të pankreasit
si edemën apo nekrozën parenkimale(fig. 17.3)
ndërsa nga ndryshimet ekstrapankreatike mund
të evidentojnë likid peritoneal  apo likidin
pleural  (fig. 8.16).
Ndërlikimet e ndërmjetme janë ndërlikime që
ndodhin midis javës së pare dhe të 8-të pas
fillimit të simptomave. Ato janë kryesisht
ndërlikime lokale (3, 12, 15) si  pseudokistet,
abceset pankretike dhe përfshirja e organeve
fqinje,pseudoaneurizma të arterieve (fig. 17.4),
hemoragji nga erozioni në arterien dhe venën
splenike, tromboza e venës splenike (fig. 17.1)
dhe e venës mezenterike superior  dhe venës
porta, obstruksion duodenal, dhe i rrugëve

biliare si dhe progresi në pankreatit kronik.
Ndërlikimet e vonshme janë ndërlikime që
mund të ndodhin muaj ose vite pas një
pankreatiti.Si ndërlikime më të shpeshta janë
pseudoaneurizmat,asciti pankreatik dhe formimi
i malacive në parenkimën e pankreasit.

PËRFUNDIM
Imazheria luan nje rol të rëndësishëm në
diagnostikimin dhe trajtimin e pacientëve me
pankreatit akut. Si CT dhe RMN ndihmojnë  në
evidentimin e ndryshimeve morfopatologjike
dhe ndërlikimeve në pankretitit  duke përcaktuar
kështu gradën e pankreatitit,element ky i
rëndësishëm në përzgjedhjen e trajtimit dhe
prognozën e pacientëve me pankretiti akut (14).
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SUMMARY

ÇREGULLIMET HIDRO-ELEKTROLITIKE NË MOSHAT
PEDIATRIKE DHE QËNDRIMI PRAKTIK

Dr. Artan Shkoza1, Dr. Sashenka Sallabanda2, Dr. Ermira Kola2

1 Departamenti i lëndëve Biomjekësore dhe Eksperimentale,
Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Tiranës, Tiranë, Shqipëri;

2 Shërbimi i Terapisë Intensive Pediatrike,
Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza”, Tiranë, Shqipëri.

HYDRO-ELECTROLYTIC DISORDERS IN PEDIATRIC

AGES AND THEIR CLINICAL SOLUTIONS

This study aimed to assess the hydro-electrolytic disorders among children
hospitalized at the Intensive Care Unit of the Pediatric Service of the University
Hospital Centre “Mother Teresa” in Tirana, and to provide practical solutions
for the clinical management of these important disorders.
In order to avoid hydro-electrolytic disorders in high-risk children it is
recommended to apply frequent breastfeeding and liquid intake, as well as use
of oral rehydration solutions in cases of diarrhea which are treated in home
settings.
In order to minimize the possibility of development of convulsions, it is
recommended to correct the daily needs and the hydro-electrolytic deficit, as
well as to employ a gradual correction of hyponatremia and hypernatremia in
line with the recommended protocol which foresees a correction of not more
than 12 mEq/L/24 hours.
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HYRJE
Synimi i fiziologjisë është të shpjegojë faktorët
fizik e kimik që mundësojnë origjinën, zhvillimin
dhe vazhdimësinë e jetës.
Fakti që ne si qënie njerëzore, vazhdojmë të
jetojmë, pothuajse nuk varet nga kontrolli ynë,
pasi uria na shtyn të kërkojmë ushqim dhe frika
të kërkojmë mbrojtje. Të tjera forca, na shtyjnë
të kërkojmë raporte njerëzore apo të ripro-
dhojmë veten. Pra ne jemi një lloj automati, dhe
ndjesitë, përjetimet dhe dijet, janë pjesë e kësaj
sekuence automatike të jetës; këto cilësi speciale
na mundësojnë egzistencën në kushtet e
ndryshimeve të vazhdueshme të ambjentit
rrethues.

Homeostasis është termi që përdorin fizio-
logët për të nënkuptuar ruajtjen konstante të
ambjentit të brëndshëm. Ky “detyrim” anga-
zhon çdo qelizë të trupit tonë, ashtu sikundër
nga ky angazhim, përfiton çdo qelizë e jona. Jeta
dhe funksioni normal i çdo qelize do të
vazhdojnë, derisa  kjo e fundit të ketë në
dispozicion përqëndrimet e duhura të: oksigjenit,
glukozës, ujit, joneve të ndryshme, amino-
acideve, substancave yndyrore dhe vitaminave.
E gjithë kjo, realizohet nga qarkullimi i
vazhdueshëm e konstant i lëngut ekstraqelizor,
arsye për të cilën, ky lëng, u përshkrua nga
Claude Bernard rreth 100 vjet më parë, si
ambjenti i brëndshëm.
Çdo ndryshim në këtë ambjent do të shoqërohet
me ndryshime të strukturës dhe/ose funksionit
të qelizave të organizmit, që në rastet ekstreme,
mund të manifestohet me sëmundshmëri, e deri
vdekshmëri të lartë. [23]

Qëllimi i studimit –
Të evidentohen:
1) Çregullimet e ujit dhe elektrolitëve tek
pacientët e shtruar në reanimacionin e Pediatrisë
me qëllim që të fitohet informacioni i nevojshëm
në lidhje me shkaqet kryesore të  këtyre
çrregullimeve

2) Moshat më të prekura si subjekt i këtyre
çregullimeve.
Studimi kërkon ti vijë në ndihmë praktikës
mjekësore për të orientuar mjekun pediatër dhe
atë të përgjithshëm për diagnostikimin dhe
mjekimin e hershëm e në kohë të këtyre
nozologjive.

A) Objektiva të përgjithëshme:  Studimi i
çrregullimeve të  ujit dhe  elektrolitëve në fëmijët
e shtruar në repartin e reanimacionit.

B) Objektiva specifike:

1) Evidentimi i shpërndarjes së çregullimeve
hidro-elektrolitike sipas moshës, duke nxjerrë në
pah moshën dhe grup-moshën më të rezikuar.

2) Evidentimi i veçorive të ndryshimeve hidro-
eloktrolitike sipas shkaqeve të marra në  studim.

 3) Evidentimi i crregullimit hidroelektrolitik
predominues, nxjerrë nga grupi i rasteve të
marra në studim

Materiali dhe metoda:
Para fillimit të studimit u analizua numri i
përgjithshëm i shtrimeve në repartin e reanima-
cionit si dhe shkaqet kryesore të këtyre shtrimeve.
Si orientim bazë shërbeu koncepti se: - cila prej
nozologjive si shkak shtrimi shoqërohej me
çrregullime të ujit dhe elktrolitëve; (kjo për faktin
se mekanizmat fiziopatologjikë të këtyre
çregullimeve janë komplekse dhe korrigjimi i
tyre në praktikën klinike kërkon shpejtësi dhe
saktësi). Nozologjitë kryesore për 526 fëmijë të
shtruar gjatë vitit 2003  rezultuan të ishin diarrea
akute me dehidrim të rëndë, statusi posto-
perator, ketoacidoza, insuficienca renale akute
dhe 4 raste specifike (diabet insipid, pranë
mbytje, pankreatit dhe intoksikacion nga
alkooli).
Përzgjedhja e grupit të studimit u bë me
metodën e randomizuar nga ku rezultuan 40
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raste për qëllimin e studimit tonë me shpërndarje
gjinie  1 me 1.
Studimi është i tipit retrospektiv përshkrues dhe
për marrjen e të dhënave u shfrytëzuan kartelat
e fëmijëve të shtruar në klinikë për të njëjtën
periudhë të studimit.
Të dhënat e marra ishin: mosha e fëmijes, gjinia,
diagnoza e shtrimit, % e dehidrimit, vlerat e Na,
Ka, Ca, azotemisë e kreatinemisë. Në vijim të
dhënat e azotemisë dhe kreatinemisë nuk  u
morën për analizë pasi dilnin jashtë qëllimit të
këtij studimi.
Ndryshimet e ujit dhe elektrolitëve u studjuan
duke i grupuar pacientët në katër grupe studimi.
Në grupin e I u përfshinë pacientët me diarre
akute dhe dehidrim të rëndë.
Në grupin e II u përfshinë pacientët që i qenë
nënshtruar ndërhyrjes kirurgjikale (kryesisht të
TGI).
Në grupin e III u përfshinë pacientët me
çregullime metabolike (ketoacidozë dhe
insuficencë renale akute).
Në grupin e IV rastet specifike.

Terapia që u përdor për korrigjimin e
çrregullimeve të ujit dhe elektrolitëve ka
qënë:

1) Llogaritja e defiçitit volumor:
Defiçiti ujor (L) = pesha para sëmundjes (kg)
– pesha aktuale (kg)

3) Defiçiti i ujit lirë në dehidrim
hipernatremik:

[Na]aktual – [Na] dëshiruar x 1000mL/L x 0.6L/kg
= ml/kg [Na]aktual

4) Korrigjimi i hyponatremisë:

 
Sasia e NaCl 10% = 

[(125 – Na aktual) x pesha (kg) x 0,6L/kg 
         17m EqNa/m L 10%  NaCl 

5) Hiperkalemia rëndë (K > 7.0) : synohet
futja e shpejtë e K në qelizë.
a)  Insulinë e rregullt 0.1U/kg IV me sol-
.glukozë 25% (2mL/kg) për 30 min.; mund të
përsëritet pas 30-60 min.; monitoro glukozën
çdo orë.
b)  NaHCO3 1-2 mEq/kg IV për 5-10 min
(edhe në mungesë të acidozës)
c)  Me çfaqjen e shenjave të EKG stabilizo
membranën qelizore me kalciglukonat 10% -
(1mL/kg) për 3-5 min.; mund të përsëritet pas
10 minutave.

6) Hypokalçemia simptomatike e neonatit
trajtohet me Calciglukonat: 10% 1-2ml/kg
(100-200mg/kg); doza mund të përsëritet çdo
6-8 orë derisa të stabilizohet niveli Ca, i cili duhet
monitoruar vazhdimisht për të shmangur
hiperkalçeminë.

Ndjekja e pacientëve u bë në dinamikë duke
vlerësuar peshën e pacientit dhe elektrolitët gjatë
ditëve në vazhdim.
Vlerësimi i të dhënave laboratorike është bërë
nga laboratori biokimik i shërbimit të pediatrisë.

Përpunimi statistikor:
Përpunimi statistikor u mbështet në programet
Exel dhe SPSS version 9. Për përshkrimin e të
dhënave  u mat mesatarja (mean); deviacioni
standard (SD); për të parë variacionin dhe

 pesha aktuale x 100 

00 % d hid i i
Pesha para sëm undjes = 

 100 - % dehidrimit

2 Tepria e defiçitit elektrolitik (hypona-
tremia):

mEq nevoja Na = ([Na]dëshiruar – [Na]actual) x
fD x pesha
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Moshat mesatare te shprehura ne dite

Arsyet qe favorizojnë çrregullimet për secilën
grup moshë janë:

Grup-mosha 1-12 muaj:
1) Rezerva funksionale renale (filtrimi glome-
rular dhe reabsorbimi tubular)
është defiçitare në këtë grup-moshë; maturimi i
funksionit renal arrihet rreth moshës 3 vjecare.
[1,8,24]

2) Deficenca e IgG opsonizuese ndaj polisa-
harideve të kapsulës bakteriale
(pneumokokus, Hemofilus b, Salmonela etj) që
takohet në këtë grup moshë  rrit incidencën e
gjeneralizimit të infeksioneve lokale (otitit,
infeksioneve urinare), të cilat shpesh shoqërohen
me diarre. [1,30]

3) Tendenca (pas muajit 6) për të “kaluar” cdo
objekt në kavitetin oral, rrit
     mundësië e infeksionit. [1,30]]

Grup-mosha < 1 muaj:
1) Humbjet insensibile të ujit janë të shtuara
sepse raporti sipërfaqe/volum është  më i rritur
tek neonati, ndërkohë që epiderma është ende
e pamaturuar dhe indi dhjamor subkutan i pa
zhvilluar mirë. [1,30]

2) Rezerva funksionale renale akoma më
defiçitare.
3) Pamundësia për të komunikuar dëshirën për
ushqim apo etjen.
4) Rezerva funksionale për thithjen e yndyrnave,
karbohidrateve e joneve është e reduktuar;
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kështu që një virozë e zakonshme mund të
manifestohet me çrregullime të rënda si diarre
akute me dehidrim të rëndë. [1,30]

5) Inkompetenca e sfinkterit gastro-ezofageal
shoqërohet me regurgitim. [1,30]

6) Sipas Erikson, ky është moment kritik në
zhvillimin psiko-emocional; bebi krijon besimin
se nevojat e tij urgjente plotësohen vazhdimisht
çka bëhet bazë e nje atashimi të sigurt. Kur bebi
ushqehet sipas “orarit” të nënës e jo të tij, reagon
me irritim dhe instabilitet fiziologjik, që shpesh
manifestohen si diarre. [1,30]

7) Neglizhenca, si shprehje e edukatës
shëndetësore të papërshtatëshme.
Grup-mosha > 12 muaj:
Tendenca e përdorimit të lëngjeve të frutave
midis vakteve; lëngu i mollës e i  dardhës
përmbajnë sorbitol (KH i pa-absorbueshëm) si
dhe fruktozë > glukozë që mendohet se

favorizojnë diarrenë në këto mosha.
Shënim: rezervat funksionale defiçitare (renale
apo intestinale) nuk pengojnë rritjen dhe
zhvillimin normal të fëmijës; ato bëhen
kërcënuese në prani të një procesi patologjik.

Sugjerime:
Për të evituar çregullimet hidro-elektrolitike tek
grup-mosha e rrezikuar, rekomandohet dhënia
e shpeshtë e gjirit dhe e lëngjeve si dhe
përdorimi i tresolit në rastet me diarre që
trajtohen në kushte jo spitalore.

Për të minimizuar mundësinë e zhvillimit të
konvulsioneve, sugjerohet kalkulimi korrekt i
nevojave ditore dhe defiçitit hidro-elektrolitik si
dhe korrigjimi gradual i hypo dhe hipernatremisë
duke respektuar protokollin që rekomandon një
korrigjim jo më tepër se 12 mEq/L/24orë.
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SUMMARY

KONSIDERATA TË PËRGJITHSHME MBI MYKOPLAZMA
HOMINIS DHE UREAPLAZMA UREALYTICUM

Vangjel Tavo, Erlind Kurti, Blenard Nonaj, Ilir Tasha, Nikita Manoku

Spitali Universitar i Obstetrikë-Gjinekologjisë “Nëna Geraldinë”, Tiranë, Shqipëri

Mycoplasma hominis is a species of bacteria in the genus Mycoplasma. Along
with ureaplasmas, mycoplasmas are the smallest free-living organisms known.
They have no cell wall and therefore do not Gram stain. They are often present
in the vagina, but may or may not belong to the normal vaginal flora. The
evidence suggests that M. hominis may be associated with pelvic inflammatory
disease. This species is known to frequently colonise the genital tract of sexually
active men and women. This bacterium has also been associated with post-
abortal and post-partum fever. Growth of “fried egg” colonies on glucose agar
medium within 24–48 hours is a characteristic of Mycoplasma hominis.
Ureaplasma urealyticum is part of the normal genital flora of both men and
women. It is found in about 70% of sexually active humans. It had also been
described to be associated with a number of diseases in humans, including non-
specific urethritis (NSU), infertility, chorioamnionitis, stillbirth, premature birth,
and, in the perinatal period, pneumonia, bronchopulmonary dysplasia and
meningitis. However, given the relatively low pathogenicity of the organism its
role in some of these diseases remains contentious. Ureaplasma urealyticum has
been noted as one of the infectious causes of sterile pyuria.

GENERAL CONSIDERATIONS ON MYCOPLASMAHOMINIS

AND UREAPLAZMA UREALYTICUM
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Mykoplazma dhe Ureaplazma
Mykoplazmat janë bakteriet më të vogla dhe me
të thjeshta që shumohen vetë. Qeliza e myko-
plazmës përmban setin minimal të organelave
që janë esenciale për rritje dhe shumim:
membranë plasmike, ribosome dhe një genome
(materiali gjenetik i një organizmi) që përbëhet
nga një molekulë rrethore dy vizore e DNA. Në
ndryshim nga të gjitha organizmat e tjera një
qelizore (prokaryotes) mykoplazmat nuk kanë
mure qelizash dhe rrjedhimisht vendosen në një
klasë të veçantë Mollicutes (mollis, e butë; cutis,
lëkurë). Termi i thjeshtë mollicutes përdoret
shpesh si term i përgjithshëm për të përshkruar
çdo anëtar të kësaj klase, duke zëvendësuar në
këtë drejtim termin më të vjetër mykoplazma
(1-3).
Mykoplazmat janë quajtur ndryshe “crabgrass”
(një lloj bari i keq që përhapet duke çvendosur
barërat e tjera në një livadh (ndoshta gram) i
kulturave qelizore mbasi infeksionet e tyre janë
persistente, shpesh të vështira për tu zbuluar dhe
diagnostikuar si dhe të veshtira për tu kuruar.
Familja e Mykoplazmave përmban dy grupe që
infektojnë njerëzit: Mykoplazma dhe Urea-
plazma të cilave zakonisht i referohemi të
gjithave si mykoplazma. Megjithëse ka shumë
specie mykoplazmash, vetëm katër prej tyre
njihen si patogjene të njeriut: Mykoplazma
pneumonie, Mykoplazma hominis, Myko-
plazma gjenitale dhe Ureaplazma urealyticum
(1,4,5). Megjithëse ka specie të tjera që janë
izoluar nga njerëzit, roli i tyre në sëmundje nuk
është përcaktuar mirë.
Mykoplazma hominis dhe Ureaplazama urea-
lyticum janë më të zakonshmet që veçohen nga
trakti gjenital. Ato mund të jenë prezent si florë
normale në deri 40% të meshkujve dhe
femrave asimptomatike.

Pasojat Shëndetësore
Të dhëna gjithnjë e më të mëdha tregojnë se
Ureaplasma urealyticum shkakton uretritin jo
gonokoksik te burrat pa Chlamydia tracho-

matitis, një agjent që krijohet në uretrat jo
gonokoksik (6). Prezenca e madhe e U.
Urealyticum te të rinjtë aktiv në seks, pa
simptoma pengon kërkimet në këtë fushë. Të
dhënat bazohen kryesisht në shfaqjen e simpto-
mave të uretritit jo gonokoksik te vullnetaret pa
ureaplazma dhe chlamydia nëpërmjet inokulimit
intrauretral te U.Urealyticum dhe mbi një
studim, sipas të cilit kjo sëmundje mund të
trajtohet te një njeri pa chlamydia vetëm kur ai
dhe partnerja e tij trajtohen në të njëjtën kohe
me tetraciklin, që eliminon U.urealyticum tek të
dy. Ureaplazmat shoqërohen gjithashtu me
choriamniotitis, abort të zakonshëm spontan
dhe fëmijë me peshë të vogël. Mykoplazma
hominis, një banor i zakonshëm i vaginës së
grave të shëndetshme bëhet patogjen sapo
sulmon organet e brendshme gjenitale, ku mund
të shkaktojë sëmundje inflamatore të pelvisit, si
abses të tubave ovare ose salpingitis (7).
Kolonizimi me M hominis dhe U. urealyticum
mund të ndodhë gjatë lindjes por në më të
shumtën e rasteve infeksioni pastrohet. Vetëm
në pak raste kolonizimi persiston. Megjithatë për
individët aktiv në marrëdhënie seksuale, ritmet
e kolonizimit rriten. Afro 15% kolonizohen me
M.hominis dhe 45-75% me U.urealyticum.
Bartësit janë asimptomatikë, por organizmat
mund të jenë patogjene oportunist (8).

Përhapja dhe Diagnoza
Laboratorike
Ureaplazma urealyticum përhapet kryesisht
nëpërmjet kontaktit seksual. Kolonizimi lidhet
me shpeshtësinë e marrëdhënieve seksuale dhe
numrit të partnerëve seksualë. Gratë mund të
jenë rezervuarë asimptomatikë të infeksionit.
Për t’u rritur të gjitha mykoplazmat kanë nevojë
për sterole dhe për sintezë të membranës. Të
dy speciet mund të dallohen nga aftësia për të
përpunuar glukozën (M. hominis), argininë -
amino acid bazë- ose urea (U.urealyticum).
Diagnoza laboratorike - Analiza laboratorike
bëhet me mbjellje (kulturë).



59REVISTA MJEKESORE 3-2012 - INSTITUTI I SHENDETIT PUBLIK

REVISTA MJEKESORE

Trajtimi dhe Parandalimi
Në rubrikën e mëposhtme pëshrkruhen
shkurtimisht diasa aspekte të rëndësishme të
trajtimit dhe parandalimit të mykoplazmave
bazuar në evidencën më të mirë shkencore të
përftuar nga një shfletim rigoroz i literaturës (9).

Trajtimi
Meqënëse mykoplazmave u mungon muri i
qelizës, penicilina dhe cefalosprina janë të
paefektshme. Antibiotikët që zgjidhen janë
tetraciklina (vetëm për të rritur) dhe eritromicina.

Parandalimi
Abstinenca, mbrojtja me mjete të përshtatshme
janë mjete parandalimi.

Përfundime
Duke patur parasysh se transmetimi dhe
kolonizimi i M. hominis dhe U. urealyticum
bëhet në rrugë seksuale, është e rëndësishme të
theksohet që këto dy agjentë (baktere) duhen
konsideruar në të njëjtën mënyrë si SST. Për
rrjedhojë, dhe trajtimi i tyre duhet të jetë i njëjtë
për të dy partnerët, dhe prevenimi duhet të bëhet
njëlloj si në SST.
Prezenca e konsiderueshme e këtyre agjentëve
në gratë me infertilitet dhe aborte spontane të
tremujorit të parë, të çon në konkluzionin e
rëndësishëm se për çdo rast aborti spontan
duhet të bëhet analiza (vlerësimi) i M.hominis
dhe U. urealyticum në këto paciente. Ndërsa në
rastet e infertilitetit, kjo analizë rekomandohet në
ato raste kur nuk ka ndonjë faktor tjetër
etiologjik të vërtetuar.
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SUMMARY
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PEDIATRIKE

Aurela Saliaj1, Albana Zani1, Sonila Golemi2

1. Departamenti i Kujdesit për Nënën dhe Fëmijën, Fakulteti i Shëndetit Publik,
Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë.
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INTEGRATED MANAGEMENT OF CHILDHOOD
HYPERTHERMIA

A descriptive cross-sectional 3 year research about managing of childhood hyperthermia
at district of Vlora – city’s hospital, ambulatory center and community.
This cross-sectional study aims to evaluate the integrated management of hyperthermia
of 0-4 year children during the period of 2006-2009 in the district of Vlora. Hospital
and ambulatory statistics were used as source of data for this research: 7244 hospital
statistics of 0-4 year children, who came for care at Vlora’s Hospital and at Ambulatory
Centre ’24 May’ during the period of 2006-2008, 50 medical records of children who
came for care at Vlora’s hospital during March-May 2009 and 100 self-administered
questionnaires which were distributed to the mothers who accompanied their ill children
at ambulatory and hospital. From the hospital and ambulatory statistics were collected
the data about clinical diagnosis, age of children, methods of hyperthermia treatment.
The self-administered questionnaire aims to evaluate the level of health education of
parents, the way they are involved in the hyperthermia managing, the level of reliability
and collaboration with medical services.
In the end of this study was concluded that the hyperthermia is a predominating symptom
of the childhood illness. It is most common among 0-4 year children, with the
predomination of the first year of life. All parents tent to first treat hyperthermia at
home. 70% of them decide to come for care to hospital, instead to family doctors at
ambulatory centres. 76% of parents, who lived at town and 100% of parents, who lives
at rural areas, treat the hyperthermia only with antipyretic medication. The health promotion
is realised only by physicians, and the communication with nurses to counsel the mother
about alternative treatment of hyperthermia is reported in no case.
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Hyrje
Hipertermia (e njohur si pyrexia nga greqishtja
pyretos-zjarr, febris-nga latinishtja apo ethe-nga
gjuha arkaike) është një simptomë klinike e
shpeshtë, e cila karakterizohet nga një rritje e
temperaturës së përgjithshme të trupit mbi nivelin
normal(1,2). Rritja e temperaturës është konside-
ruar si një mekanizëm imun i trupit për të luftuar
një agjent pathogjen  të futur në organizëm (virus
apo bakter)(3,4).
Gjatë gjithë rritjes së vet, fëmija do të kalojë në
mënyrë të pashmangshme episode febrile. Hyrja
e mikroorganizmave patogjene në trup, përveç
instalimit të vetë sëmundjes, do të sjellë  dhe rritje
të temperaturës(2). Kështu që rritja e tempera-
turës mund të konsiderohet një përgjigje e
shëndetshme e organizmit në luftën kundër
agjentëve të huaj, e theksuar kjo dhe në shprehjen
e Hipokratit: Më jepni temperaturë dhe unë shëroj
gjithçka!(5) Carl Wunderlich ishte ai që zbuloi se
temperatura nuk është një sëmundje, por një
simptomë(6).
Në shkaqet kryesore të hipertermisë
futen(2):
•  Sëmundje infeksioze: infeksione virale,
sëmundje të aparatit të frymëmarrjes, infeksione
urinare, HIV, malarja, infeksione mononukleoze,
gastroenterit
•  Inflamacione të lëkurës: abces
•  Sëmundje imunologjike: lupusi eritrematoz,
sarcoidoza
•  Shkatërrime të indeve: hemolizë
•  Temperaturë nga medikamentet
•  Reaksion nga transfusion gjaku
•  Goditja nga dielli
•  Procesi trombo-embolik
•  Sindroma Kawasaki
•  Temperatura e lartë me origjinë të panjohur
Shumë episode febrile shoqërohen me infeksione
të vetëlimituara, që në një bujtës normal shfaqin
shenja toksiciteti minimal. Kjo përforcon
mendimin mjekësor që hipertermia tek fëmijët
e shëndetshëm përgjithësisht nuk ka nevojë për
trajtim deri në 39°C(2).

Menaxhimit të integruar të hipertermisë i është
kushtuar vëmendje e posatshme nga ana e
OBSH, si pjesë e simptomave që mund të
menaxhohen pjesërisht nga familjarët në shtëpi,
pa qenë nevoja të mbipopullojnë ambientet e
pritjeve në spitale dhe ambulanca. Procesi i
menaxhimit të integruar të sëmundjeve
pediatrike përfshin 5 hapa kryesorë: Vlerëso dhe
klasifiko! Identifiko trajtimin! Trajto! Këshillo nënën!
Monitoro në vazhdimësi!(7,8). Gjatë gjithë procesit
të rritjes dhe kujdesjes prindërore është shumë
e rëndësishme marrja e informacioneve mbi
gjendjen e shëndetshme të fëmijës, sëmundjet
që prekin dhe rrezikojnë shëndetin si dhe
kujdesin që duhet të japë një nënë në shtëpi.
Duke patur njohuri të sakta për gjendjen
mjekësore të fëmijës, nëna arrin të vlerësojë
dhe të administrojë situatën në shtëpi - aty ku
mjeku nuk gjendet.(8,9)
Për të arritur rezultatet e dëshiruara në trajtimin
e hipertermisë është i nevojshëm kombinimi i
këtyre komponentëve:
Edukimi shëndetësor i nënave
Hartimi i protokolleve të përkujdesjeve
infermierore
Trajtimi mjekësor specifik i vendosur nga
mjeku.
Nëse njëri prej komponentëve të kujdesit për
fëmijën (nënë-infermier-mjek) nuk funksionon
si duhet, atëherë nuk arrihet efikasiteti i kërkuar
në këtë zinxhir kujdesjesh. Synimi i edukimit
shëndetësor nuk qëndron vetëm në dhënien e
informacioneve, por në përforcimin dhe
qartësimin e njohurive të deritanishme, për të
arritur një “zbatim realist dhe të efektshëm të
veprimeve shëndetësore” në gjithë këtë proces
përkujdesjesh (9,10,11).

Qëllimi dhe objektivat:
Ky studim ka për qëllim vlerësimin e mena-
xhimit të integruar të fëmijëve me Hipertermi
tek fëmijët 0-4 vjeç në Spitalin e Rrethit dhe një
Qendër Ambulatore në Vlorë, në periudhën
2006-2009, në mënyrë që të vlerësohet
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shpeshtësia e hasjes së sindromës febrile dhe
mënyrat më efikase të menaxhimit të saj nga ana
e personelit shëndetësor dhe e prindërve në
komunitet.
Objektivat e këtij studimi përfshijnë:
1.  Grumbullimin e të dhënave statistikore mbi
rastet e diagnostikuara me hipertermi në Spitalin
e Vlorës dhe Qendrën ambulatore të L. “24
Maji” tek fëmijët 0-4 vjeç, gjatë periudhës tri
vjeçare 2006-2008.
2.  Grumbullimin e të dhënave mbi trajtimin e
hipertermisë në spitalin e Vlorës gjatë periudhës
Mars-Maj 2009.
3.  Evidentimin e skemave të trajtimit të
hipertermisë nga ana e prindërve, krahasuar me
skemat e menaxhimit të integruar të rekoman-
duara nga OBSH.
4.  Evidentimin e nivelit të sensibilizimit të
popullatës mbi trajtimin e hipertermisë,
nëpërmjet edukimit shëndetësor.

Materiali dhe metoda:
Ky është një studim kros-seksional deskriptiv.

Për realizimin e tij u morrën të dhëna nga:
•  Rregjistri i fëmijëve 0-4 vjeç të shtruar në
pavionin pediatrik të Spitalit të Vlorës gjatë viteve
2006-2008.
•  Kartelat mjekësore për 50 fëmijë 0-4 vjeç të
shtruar me Hipertermi në këtë spital në
periudhën Mars-Maj 2009.
•  Rregjistri i fëmijëve të paraqitur në ambulancën
e lagjes “24 maji” gjatë periudhës 2007-2008.
•  Nga rregjistrat e marrë në studim u nxorrën
të dhëna për: Moshën e fëmijëve, Diagnozën e
sëmundjes bazë, Ditët e qëndrimit në spital,
Ecurinë e grafikut të temperaturës dhe Metodat
e uljes së temperaturës.
•  Gjithashtu, për të nxjerrë përfundime më të
plota mbi menaxhimin e integruar të hiper-
termisë iu nënshtruan pyetsorit të vet-
administruar edhe 100 nëna që shoqëronin
fëmijët e shtruar në pavionin pediatrik apo në
qendrën ambulatore. Ky pyetësor synonte të
evidentonte nivelin e edukimit shëndetësor të
nënave, mënyrën e menaxhimit të hipertermisë
nga ana e tyre, shkallën e besueshmërisë dhe
bashkëpunimit me shërbimin shëndetësor.

PËRMBLEDHJA E PYETËSORIT TË VETADMINISTRUAR PËR PRINDËRIT

1. Sa kohë mbajnë fëmijën në shtëpi me temperaturë para se të drejtohen tek
mjeku?

2. Në çfarë grade temperature të fëmijës japin antipiretik?
3. Çfarë lloj antipiretiku japin?
4. Përdorin mënyra të tjera për uljen e temperaturës?
5. Cilit shërbim mjekësor i drejtohen më parë: a)parësor (ambulanca)
          b) dytësor(spitali)
6. Kanë marrë ndonjëherë informacion për trajtimin e hipertermisë?
7. Çfarë ju kanë rekomanduar më tepër a) medikamente  b) banjo
8. Nga e kanë marrë këtë informacion: a) mjeku   b) infermieri
9. Kush e ka marrë iniciativen i pari për informacionin a) personeli mjekesor
          b) prindi
10. Sa i kanë zbatuar udhëzimet për uljen e temperaturës: a) pak    b) mesatarisht

c) shumë
11. A janë të qartë për bërjen e banjove freskuese?
12. Cilën metode parapëlqejnë më shumë: a) medikamentet  b) banjot freskuese
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Rezultatet dhe diskutimi

Për realizimin e objektivave të këtij studimi janë
marrë në shqyrtim 7244 kartela mjekësore të
fëmijëve 0-4 vjeç, të paraqitur në Spitalin e
Vlorës dhe në një Qendër ambulatore të këtij
qyteti gjatë periudhës 2006-2008, si dhe 50
fëmijë të paraqitur me hipertermi në Spital gjatë

Pasqyra 1 – Shpërndarja e numrit të fëmijëve 0-4 vjeç të paraqitur me Hipertermi në Spitalin
Rajonal të Vlorës sipas viteve të marrë në studim

Vitet Numri i fëmijëve të paraqitur me

Hipertermi

Përqindja e fëmijëve me hipertermi në raport me

numrin total të fëmijëve të paraqitur në spital

2006 1370 61%

2007 1380 53%

2008 2160 68%

periudhës Mars-Maj 2009 dhe 100 nëna që
shoqëronin fëmijët për vizitë në Qendrën
Ambulatore ‘24 Maji’ dhe Spitalin e rrethit Vlorë.
Në periudhën 2006-2008 në Spitalin Rajonal të
Vlorës janë paraqitur gjithsej 8027 fëmijë të
moshës 0-4 vjeç, nga të cilët 4910 me
hipertermi. Shpërndarja e tyre sipas viteve
paraqitet më poshtë (Pasqyra 1).

Ppasqyra 2 – Shpërndarja e frekuencës së Hipertermisë sipas grupmoshave
0-4 dhe 5-14 vjeç

Vitet Grupmosha 0-4 vjeç Grupmosha 5-14 vjeç

2006 1370 412

2007 1380 953

2008 2160 774

Total 4910 = 70% 2139 = 30%

Pasqyra 2 paraqet shpërndarjen e krahasuar të
frekuencës së hipertermisë në grupmoshat 0-4
dhe 5-14 vjeç. Sikurse shihet nga të dhënat e
mësipërme, hipertermia mbizotëron në 4 vitet
e para të jetës, ndërsa pas kësaj moshe hasja e
kësaj simptome ulet ndjeshëm. Kjo ka të bëjë
jo vetëm më karakteristikat e sëmundshmërisë
së kësaj periudhe, pasojë e papjekurisë imunitare,

por edhe për shkak të papjekurisë relative të
strukturave cerebrale në përgjithësi dhe të qendrës
termorregulluese në veçanti.
Të dhënat statistikore që do të paraqiten më
poshtë tregojnë shkallën e përhapjes së
sëmundjeve të ndryshme që shoqërohen me
sindromë febrile tek fëmijët në popullatën e
rrethit të Vlorës.
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Pasqyra 3 - SPITALI I RRETHIT VLORË - 2006
Shpërndarja e rasteve të hipertermisë sipas sëmundjeve shkaktare dhe

grupmoshave
Diagnoza klinike bazë 0-1 vj 1-2 vj 2-3 vj 3-4 vj total

bronkit 16 14 6 9 45

bronkiolit 42 12 9 8 71

bronkopneumoni 18 22 21 27 88

trakeobronkit 2 3 1 3 9

tonsilit akut 22 26 30 36 214

infeksion urinar 32 36 28 26 122

infeksione virale 41 23 46 28 224

diarre 93 101 42 39 275

të vjella 23 28 32 21 104

gjendje septike 5 3 4 2 14

otit 12 9 7 7 35

enterit 21 23 18 28 90

stomatit 16 12 15 9 52

konvulsione 0 3 4 3 10

pneumoni 8 2 1 2 13

goditje nga të nxehtit 0 0 0 3 3

apendicit 0 0 1 0 1

total 403 368 301 298 1370

Pasqyra 4 - SPITALI I RRETHIT VLORË - 2007
Shpërndarja e rasteve të hipertermisë sipas sëmundjeve shkaktare dhe

grupmoshave

Diagnoza klinike bazë 0-1 vj 1-2 vj 2-3 vj 3-4 vj total

bronkit 22 18 13 15 68

bronkioli 29 25 21 22 97

bronkopneumoni 18 17 14 12 61

trakeobronkit 2 4 4 1 11

tonsilit akut 65 95 30 42 333

pneumoni 11 2 3 2 18

infeksion urinar 19 18 19 20 76

infeksione virale 28 9 10 8 107

diarre 114 68 38 33 253

të vjella 30 42 25 34 131

gjendja septike 12 3 3 1 19

enterit 17 19 23 27 86

stomatit 18 12 6 2 38

konvulsione 5 2 3 0 10

otit 22 21 11 13 67

epiglotit 1 1 0 0 2

goditje nga të nxehtit 0 0 0 1 1

apendicit 0 0 0 2 2

total 453 392 262 273 1380
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Pasqyra 5 - SPITALI I RRETHIT VLORË - 2008
Shpërndarja e rasteve të hipertermisë sipas sëmundjeve shkaktare dhe

grupmoshave

Diagnoza klinike bazë 0-1 vj 1-2 vj 2-3 vj 3-4 vj total

bronkit 19 24 18 13 74

bronkiolit 93 26 12 12 143

bronkopneumoni 22 20 35 21 98

trakeobronkit 11 6 12 1 30

tonsilit akut 33 32 38 51 446

pneumoni 9 8 7 7 31

infeksion urinar 42 38 44 33 157

infeksione virale 67 36 60 47 296

diarre 139 146 69 30 384

të vjella 26 46 35 21 128

gjendje septike 18 14 13 15 60

enterit 20 23 26 57 126

stomatit 13 19 15 12 59

konvulsione 9 24 3 6 42

otit 24 17 22 19 82

epiglotit 0 0 0 0 0

goditje nga të nxehtit 0 0 0 1 1

apendicit 0 0 1 2 3

total 642 608 472 438 2160

Pasqyra 6 - QENDRA AMBULATORE “24 MAJI” , VLORË - 2007
Shpërndarja e rasteve të hipertermisë sipas sëmundjeve shkaktare dhe

grupmoshave

Diagnoza klinike bazë 0-1 vj 1-2 vj 2-3 vj 3-4 vj total

bronkit 11 14 9 5 39

bronkiolit 43 32 18 7 100

bronkopneumoni 14 9 36 11 70

otit 16 9 14 12 51

tonsilit akut 68 92 43 49 342

infeksione virale 26 20 10 10 116

infeksion urinar 31 24 36 21 112

stomatit 5 8 5 3 21

konvulsione 2 3 2 1 8

diarre 37 45 14 9 105

total 281 288 219 176 964
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Pasqyra 7 - QENDRA AMBULATORE “24 MAJI” , VLORË - 2008
Shpërndarja e rasteve të hipertermisë sipas sëmundjeve shkaktare dhe grupmoshave

Diagnoza klinike bazë 0-1 vj 1-2 vj 2-3 vj 3-4 vj total

bronkit 11 7 4 3 25

bronkiolit 38 30 24 24 116

bronkopneumoni 13 19 8 11 51

tonsilit akut 112 134 71 76 558

trakeobronkit 18 26 5 4 53

infeksione virale 72 39 65 51 281

infeksion urinar 46 42 44 35 167

konvulsione 3 4 3 2 12

otit 31 23 28 25 107

total 390 373 302 305 1370

Nga shpërndarja e rasteve me Hipertermi sipas
moshave, vihet re se piku i shfaqjes së simp-
tomës së Hipertermisë në grup-moshën 0-4
vjeç, është viti i parë i jetës, duke rënë gradualisht
në vitet në vazhdim.
Temperaturat në rrethin e Vlorës duket se
shkaktohen në pjesën më të madhe të rasteve
nga shkaqe infeksioze (pasqyra 3,4,5,6,7). Në
shkaqet jo-infeksioze hasen vetëm Goditja nga
dielli dhe Të vjellat (pa shkak të specifikuar).

Menaxhimi infermieror i
hipertermisë
Nga studimi që iu bë 50 kartelave infermierore
të fëmijëve të diagnostikuar me hipertermi në
spitalin e Vlorës në muajt Mars-Prill-Maj 2009
rezultoi:
•  Temperatura gjithmonë është matur axillare
dhe me termometër me zhivë, pra nuk
përdoren termometra elektronikë.
•  Banjat freskuese apo metoda të tjera jo-

medikamentoze nuk janë aplikuar në asnjë rast
për uljen e temperaturës.
•  Mjekimi antipiretik është bërë gjithmonë me
paracetamol supost apo shurup
•  Asnjë fëmijë nuk ka bërë konvulsione gjatë
qëndrimit në spital, përveç rasteve kur ka
ardhur në gjendje konvulsive apo pasi e ka
kaluar atë.

Menaxhimi i hipertermisë nga
prindërit e fëmijëve.
Pyetësorit të hartuar për marrjen e informacionit
mbi menaxhimin e integruar të hipërtermisë nga
ana e prindërve në rrethin e Vlorës pranuan t’i
përgjigjeshin 100 nëna të përzgjedhuara rastësisht
gjatë kohës që prisnin të merrnin shërbim
mjekësor në spital dhe qendra ambulatore
(pasqyra 8,9).
Rezultatet e këtij anketimi (pasqyra 10)
pasqyrojnë funksionimin e sistemit të kujdesit
shëndetësor si dhe edukimin mjekësor të nënave.

Pasqyra 8 - Shpërndarja e të anketuarve sipas vendbanimit
Vendbanimi qytet fshat

Nr. i të anketuarave 76 24

Pasqyra 9 - Shpërndarja e të anketuarve sipas edukimit arsimor
Arsimi i mesëm i lartë

Nr. i të anketuarave 48 52
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Pasqyra 10 - Rezultatet e pyetësorit mbi menaxhimin e hipertermisë nga ana e nënave
Nëna me

arsim të lartë

në qytet

Nëna me

arsim të

mesëm

në qytet

Nëna që

jetojnë në

fshat

TOTAL

Trajtojnë vetë fëmijët me temperaturë në

shtëpi, pa i çuar tek mjeku

48 28 24 100

Japin antipiretik në temperaturën:

37.5°C

38°C

5 8 0 13

43 20 24 87

Preferojnë: Acetaminophen 48 28 24 100
Ibuprophen 0 0 0 0

Përdorin metoda alternative ndaj

medikamenteve

banjo

futje e

këmbëve në

ujë të ngrohtë

banjo

freskuese

Kompresa me

uthull

Së pari i drejtohen: spitalit 46 24 0 70
ambulancës 2 4 24 30

Kanë marrë informacion

për uljen e hipertermisë

PO 48 28 24 100
JO 0 0 0 0

Metoda e

rekomanduar nga

personeli mjekësor

banjo 31 16 5 52

antipiretik 48 28 19 95
antibiotik 17 12 - 29

Informacioni është

marrë nga

mjeku 48 28 24 100
infermieri 0 0 0 0

Iniciativën e ka

marrë

personeli mjekësor 48 28 24 100
prindi 0 0 0 0

Zbatimi i udhëzimeve

të personelit

mjekësor

shumë 33 25 13 71
mesatarisht 15 3 11 29
pak 0 0 0 0

I kanë të qarta udhëzimet për

banjot freskuese

PO 34 15 6 55
JO 14 13 18 45

Preferojnë më shumë Medikamentet 28 24 24 76
Banjot freskuese 20 4 0 24

Në këtë anketim, 100% e nënave të pyetura e
kanë trajtuar si fillim vetë fëmijën, pa e alarmuar
situatën dhe pa e dërguar atë në spital, gjë që
tregon se këto nëna pavarësisht arsimit apo
vendbanimit, kanë edukim shëndetësor të
mjaftueshëm për trajtimin paraprak të fëmijës
së sëmurë me temperaturë të lartë.
Sipas literaturës bashkëkohore, temperatura tek
fëmijët e shëndetshëm nuk duhet trajtuar pa
vajtur 39°C (2). Por praktikisht, 87% e këtyre
nënave kanë dhënë antipiretik në temperaturën
38°C dhe 13% e tyre kane dhënë në 37.5°C. Kjo
shpjegon atë që mjekët e quajnë “Fobia nga
temperatura e lartë” - nënat kanë frikë nga rritja
e mëtejshme e temperaturës dhe për pasojë japin
antipiretikë në temperatura pak të ngritura, kur
praktikisht në këto shifra, temperatura jo vetëm
që nuk është dëmtuese, por madje ka edhe
funksion mbrojtës.
100% e nënave të pyetura japin Acetaminophen.

Mungesa e informacionit për përdorimin dhe
efektet e Ibuprofernit çon në këto të dhëna.
Informacioni që qarkullon është vetëm për
Acetaminophenin, madje disa nëna nuk e kishin
dëgjuar as si emërtim Ibuprofenin.
Përsa i përket përdorimit të metodave
alternative të uljes së temperaturës, nënat që
banojnë në qytet, pavarësisht arsimimit, janë të
informuara për metodat alternative ndaj
medikamenteve (si banjat freskuese), ndërsa ato
që banojnë në fshat vazhdojnë të përdorin
vetëm metoda të përdorura kohë më parë si
kompresat me uthull, që nuk kanë
efektshmërinë e banjave.
Një fëmijë i sëmurë si fillim duhet të drejtohet
në qendrën ambulatore ku është i rregjistruar,
dhe  nëse mjeku i familjes e sheh të arsyeshme,
ky fëmijë mund t’i drejtohet spitalit për trajtim
më specifik dhe intensiv (10). Por ky mbetet një
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rregull teorik, gjë që pasqyrohet edhe në këtë
anketim. 70% e nënave i drejtohen spitalit dhe
vetëm 30% i drejtohen ambulancave. 96% e
nënave në qytet, qoftë ato me arsim të lartë apo
të mesëm, e çojnë fëmijën e tyre drejt e në spital,
sa herë ka temperaturë. Të pyetura për arsyet e
këtij vendimi, nënat theksojnë se fëmija i tyre
trajtohet më mirë në spital. Komentet që kanë
bërë tregojnë për humbjen e besimit të
prindërve tek trajtimi ambulator dhe sesi është
krijuar ky koncept i gabuar. Humbja e besimit
ka ardhur jo si pasojë e trajtimit defiçitar në
ambulanca, por nga tendenca që kanë këta
prindër për ta ekzagjeruar gjendjen e fëmijës,
dhe kjo si pasojë e nivelit të pamjaftueshëm të
edukimit shëndetësor. 100% e nënave të fshatit
e vizitojnë fëmijën në ambulancë, dhe kjo jo për
shkak të edukimit shëndetsor, por për mungesë
të spitalit në fshat.

100% e nënave kanë marrë informacion për
uljen e temperaturës. Mjekët rekomandojnë si
fillim bërjen e banjave freskuese dhe më pas
dhënien e antipiretikut dhe pas gjetjes së shkakut
të temperaturës dhënien e antibiotikeve (10,11).
54% e nënave kanë marrë rekomandime për
dhënie antipiretiku, dhe në përqindje më të vogla
(përkatësisht 30% dhe 16%) janë rekomanduar
për banja freskuese dhe antibiotikë (grafiku I).

Grafiku I - Metodat që prindërit përdorin për

të ulur temperaturën e fëmijëve sipas

rekomandimeve të personelit mjekësor

Madje, nëse shohin rekomandimet për banjat
freskuese, përqindjet nga qyteti deri në fshat
kanë ardhur duke u zbehur:
-  17% nëna të arsimuara në qytet,
-  8% nëna me arsim të mesëm në qytet
-  vetëm 5% nëna në fshat.
Kjo tregon diferencën e nivelit të promocionit
shëndetësor që realizohet në qytet dhe në fshat.

Në 100% të rasteve informacioni mjekësor
është marrë nga mjeku dhe po në 100% të
rasteve iniciativën i pari për të dhënë njohuri
mjekësore e ka patur  mjeku. Në kujdesin
mjekësor një rol shumë të rëndësishëm luan dhe
infermieri, që nga të dhënat e anketimit duket
se është sekondar, pra nuk ka marë ende rolin
dhe pozicionin e duhur në skemën e skuadrës
mjekësore që realizon promovimin shëndetësor.
Pas vizitës apo daljes nga spitali, apo edhe
paraprakisht, është i rëndësishëm zbatimi i
udhëzimeve të mjekut, pasi vetëm kështu mund
të realizohet me efikasitet e garanci menaxhimi
i integruar i hipertermisë si rezultat bashkëpunimi
i familjarëve dhe personelit shëndetësor. 71% e
nënave i kanë zbatuar me përpikmëri këshillat
e mjekut, ndërsa 29% e tyre i kanë zbatuar
mesatarisht ato, dhe kjo mund të jetë për shkak
të besimit të ulur që kanë nënat ndaj shërbimit
mjekësor ose e papërgjegjshmërisë së tyre në
mirërritjen e fëmijëve.
Banja freskuese është një metodë alternative
shumë e mirë për uljen e temperaturës dhe
shmang përdorimin e tepruar të antipiretikëve.
Nënat e anketuara kishin marrë informacion
për kryerjen e këtyre banjave, por vetëm 55%
e tyre ishin të qarta për këtë procedurë. Shihet
qartë që nënat me arsim të lartë kanë perceptim
më të qartë të procedurave terapeutike që duhet
të kryejnë, ndërsa nivelin më të ulët në këtë
drejtim e kanë nënat që banojnë në fshat
(pasqyra 10). Kjo nxjerr një tjetër problem të
edukimit shëndetësor, që gjatë dhënies së
informacionit mjekësor e rëndësishme është jo
vetëm  saktësia e dhënies së tij, por edhe
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vlerësimi se sa i qartë dhe se sa e ka kuptuar
nëna atë.
Bërja e banjove në mënyrë të gabuar nuk jep
efektin e dëshiruar, kështu që nënat në përpjekje
për të ulur temperaturën parapëlqejnë më shumë
antipiretikët (76%) dhe shumë pak  banjat
freskuese (24%). Madje, nëse vërejmë nënat e
fshatit 100% e tyre parapëlqejnë medikamente,
pasi ato nuk janë të qarta për procedurën si
pasojë  e informacionit të pakët që kanë marrë
(pasqyra 10).

Përfundime
Sindroma febril mbizotëron sëmundshmërinë
spitalore të fëmijëve 0-4 vjeç. Në të gjitha vitet
e marra në studim, me hipertermi janë paraqitur
më tepër se gjysma e fëmijëve të paraqitur në
Spitalin e Vlorës (61%, 53% dhe 68%), gjë që
tregon përhapjen dhe rëndësinë e sindromës
febrile në këto mosha.

Piku i shfaqes së Hipertermisë si simptom është
në grupmoshat 0-4 vjeç (70% e gjithë
personave 0-14 vjeç të paraqitur me hipertemi),
me mbizotërim të vitit të parë.

Temperaturat në rrethin e Vlorës duket të
shkaktohen në përqindjen më të madhe të
rasteve nga shkaqe infeksioze. Në shkaqet jo-
infeksioze hasen vetëm Goditja nga dielli dhe
Të vjellat (pa shkak të specifikuar).

Nga analizimi i të dhënave të paraqitura në
kartelat infermierore të spitalit të Vlorës rezultoi
se temperatura gjithmonë matet axillare dhe me
termometër me zhivë. E vetmja mënyrë për
trajtimin e hipertermisë janë medikamentet
antipiretike dhe jo banjat freskuese.

87% e nënave të pyetura për mënyrën sesi e
menaxhojnë hiperterminë tek fëmijët e tyre, kanë
dhënë antipiretik në temperaturën 38°C dhe
13% e tyre kanë dhënë në 37.5°C.

100% e nënave të pyetura, si medikament
antipiretik përdorin Acetaminophenin.

Nënat që banojnë në qytet, pavarësisht arsimimit,
janë informuar për metoda empirike për uljen
e temperaturës siç janë banjat freskuese apo futja
e këmbëve në ujë të vakët, ndërsa ato të fshatit
vazhdojnë të përdorin metoda të  tilla si
kompresat me uthull.

70% e nënave i drejtohen spitalit dhe vetëm 30%
i drejtohen ambulancave.

96% e nënave në qytet, qoftë ato me arsim të
lartë apo të mesëm, e çojnë fëmijën e tyre në
spital.

100% e nënave të fshatit e vizitojnë fëmijën në
ambulancë, në mungesë të arritjes së shkallëve
të tjera të shërbimit shëndetësor.

100% e nënave kanë marrë informacion për
uljen e temperaturës.

54% e nënave kanë marrë rekomandime për
dhënie antipiretiku, dhe në përqindje më të vogla
janë rekomanduar për banja dhe antibiotikë,
përkatësisht 30% dhe 16%.

Në 100% të rasteve, informacioni mjekësor
është marrë nga mjeku dhe po në 100% të
rasteve iniciativën i pari për të dhënë njohuri
mjekësore e ka patur  mjeku. Infermieri në asnjë
rast nuk është përmendur si hallkë funksionale
e promocionit të shëndetit.

Nënat e anketuara kishin marrë informacion
për kryerjen e këtyre banjave, por vetëm 55%
e tyre ishin të qarta për këtë procedurë.

Nënat në përpjekje të ulin temperaturën
preferojnë më shumë antipiretikët (76%) dhe
shumë pak  banjat freskuese (24%). Madje, nëse
vërejme nënat e fshatit ,100% e tyre
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prarapëlqejnë medikamente, pasi ato nuk janë
të qarta për procedurën si pasojë  e
informacionit të pakët që kanë marrë.

Rekomandimet
Edukimi shëndetësor i prindërve duhet të
përsoset më tej. Duhen qartësuar nënat për
skemat e trajtimit të hipertermisë në shtëpi dhe
për situatën kur duhet t’i drejtohen mjekut.
Nënat duhet të informohen se jo gjithmonë
është i nevojshëm përdorimi i antipiretikëve,
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temperatura mund të ulet edhe me metoda
alternative.

Personeli mjekësor përveç dhënies së
informacionit duhet të kontrollojë edhe se sa
është kuptuar ky informacion nga ana e
prindërve.

Përfshirja aktive e infermierëve në proceset e
promovimit shëndetësor, mund të rrisë
efikasitetin e tij.
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VLERËSIMI I TEKNOLOGJISË MJEKËSORE NË KUJDESIN
PARËSOR. IMPAKTI I POLITIKAVE TE ISKSH-SE NE KUADER TE

REFORMES FINANCIARE

Gazmend Koduzi MD, MScPH, PHD Student

SUMMARY

After the Second World War, Albania adopted important features of the Soviet
economical model. Ministry of Health played the role as policy making, financing health
system and service provider manager.  Health system was seen as sector less important
“non-productive sphere that only consume national income.  After route of political
system in Albania y.1992 there was no financial institution that could prevent financial
ruin of Albanian families from illness financial consequences and play role of purchaser
of health care services for covered population. In 1995 was found Health Insurance
Institute (HII) as single purchaser in Albania. Active purchasing strategies can drive better
quality of care by financial rewarding best practices and improve outcome, and create
incentives for providers to be more efficient or more responsive to consumers. This
was key mechanism used by HII in contracting Health Centers (HC) since the beginning
of health care reform in primary health care. New financing formula: 85% of fix budget
for normal running of HC, 10% of budget according performance of family doctors
and 5% of budget based on process indicators in order to measure results of health
care in catchment area of HC. HC have the right to distribute financial remuneration
twice per year to health staff based on financial results, in order to motivate them to
offer better quality service. Study theses “HTA in primary health care” mean to research
if financial policy of HII have been successful.

EVALUATION OF MEDICAL TECHNOLOGY IN THE
CARE PARËSORIMPAKTI HII POLICIES IN THE

CONTEXT OF FINANCIAL REFORM
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Abstrakt
Pas Luftës së Dytë Botërore Shqipëria adoptoi
tipare të rëndësishme të modelit ekonomik
Sovietik. Ministria e Shëndetësisë luante rolin e
politik bërëses, financuesit dhe ofruesit të
kujdesit shëndetësor. Sistemi shëndetësor kohej
si një nga degët më pak të rëndësishme “jo-
produktive”. Me ndryshimin e sistemit politik
ne Shqiperi në v.1992  nuk kishte institucione
financiare qe mund te parandalonin shkaterrimin
financiar te familjeve shqipetare nga pasojat
financiare te semundjeve si dhe të kryente
funksionin e blerjes së shërbimeve shëndetësore
për popullatën e mbuluar me sigurim shënde-
tësor. Për këtë  qëllim në vitin 1995 u krijua
Instituti i Sigurimeve të Kujdesit Shëndetësor
(ISKSH).  Strategjitë aktiv të blerjes  nxit për
cilësi më të mirë kujdesi duke shpërblyer
financiarisht praktikat më të mira dhe përmirë-
sojë rezultatet, dhe krijojë stimul për ofruesit që
të jenë efficient ose më të përgjegjshëm ndaj
përdoruesve të shërbimeve shëndetësore.  Ky
ishte një prej mekanizmave kryesorë të përdorur
nga ISKSH në kontraktimin e Qëndrave
Shëndetësore (QSh) që prej fillimit të reformës
shëndetësore në kujdesin shëndetësor parësor.
Formula e re e financimit: 85% e buxhetit fiks
për aktivitetin e përditshëm të QSh, 10% e
buxhetit sipas performancës së mjekëve të
familjes dhe 5% e buxhetit sipas indikatorëve të
procesit me qëllim matjen e rezultateve të
kujdesit shëndetësor në popullatën nën kujdesin
e QSh. QSh kanë të drejtë që bazuar në mjetet
financiare të fituara bazuar në performancë, të
japin dy herë në vit shpërblim për stafin mjeksor
me qëllim motivimin financiar te tyre. Tema e
studimit “HTA në kujdesin shëndetësor
parësor” ka për qëllim hulumtimin nëse ka qënë
e sukseshme politika financiare e ISKSH-së.

Histori
Pas Luftës së Dytë Botërore Shqipëria adoptoi
tipare të rëndësishme të modelit Sovietik, ku
edhe Shëndetësia ishte pjesë e saj. Institucionet

shëndetësore, spitalet, farmacitë dhe prodhuesit
farmaceutik ishin shtetëror, menaxhoheshin nga
Ministria e Shëndetësisë dhe udhëhiqeshin nga
planet shtetërore të detyruara. Sistemi shëndetë-
sor ishte i organizuar sipas niveleve adminis-
trative të qeverisjes, me hierarki vertikale që
zbret poshtë nga niveli kombëtar te departa-
mentet shëndetësore të rretheve1.
Buxheti I institucioneve shëndetësore ishte pasiv,
në kuptimin që fondet e alokuara nuk mund të
përdoreshin për të blerë mallra lirisht dhe ishin
të varur nga planifikimi bazuar në indikatorë
fizikë. Kërkesa për mallra dhe shërbime
vazhdimisht kapërcente furnizimin, si rrjedhojë
sillte mungesa2.  Ekonomia politike Marksiste-
Leniniste ndikoi në vendosjen e shëndetit si
prioritet.  Në konceptin e dukshëm të saj ishte
se të ardhurat kombëtare prodhoheshin nga
degët produktive të ekonomisë, së pari industria
dhe bujqësia, dhe konsumohej nga degët më pak
të rëndësishme “jo-produktive”, që përfshinte
shëndetësinë dhe kujdesin social3

Regjimi i mëparshem komunist u rrezua ne
zgjedhjet e Marst 1992, duke shkaktuar kolaps
ekonomik dhe shqetesime sociale.Sistemi
shendetesor vuante mungesen e investimeve dhe
te barnave. Indikatoret shendetesore ishin me te
keqijte ne Europe: Vdekshmeria foshnjore ishte:
41.4 / 1000 lindje te gjalla.
Ne Shqiperi nuk kishte institucione financiare qe
mund te parandalonin shkaterrimin financiar te
familjeve shqipetare nga pasojat financiare te
semundjeve si dhe të kryente funksionin e blerjes
së shërbimeve shëndetwsore për popullatën e
mbuluar me sigurim shëndetësor. Për këtë
qëllim në vitin 1995 u krijua Instituti i Sigurimeve
të Kujdesit Shëndetësor (ISKSH).
Blerja në sistemin shëndetësor I referohet
alokimit të burimeve financiare (mbledhur nga
mekanizma të ndryshëm mbledhje) te ofruesit
për të marrë ofrimin e shërbimeve të kujdesit
shëndetësor bazuar në paketën e përfitimev për
popullatën e mbuluar. Blerja e kujdesit shënde-
tësor mund të jetë një instrument I fuqishëm për
qëllime të mëtejshme të politikave të financimit
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shëndetësor.4
Që prej viti 2007, qendrat shendetesore (Q.SH)
në kujdesin shëndetësor parësor janë institucione
publike, autonome, kontraktuar nga ISKSH,
financuar sipas një pakete bazë shërbimesh.
QSH menaxhohet nga Drejtori dhe ekonomisti,
të cilët janë përgjegjës për menaxhimin e
burimeve financiare dhe njerëzore.QSH kanë
llogari bankare me qëllim për të bërë veprimet
financiare.
Strategjitë aktive të blerjes mund të nxisin për
cilësi më të mirë kujdesi duke shpërblyer
financiarisht praktikat më të mira dhe përmirë-
sojë rezultatet, dhe krijojë stimul për ofruesit që
të jenë efficient ose më të përgjegjshëm ndaj
përdoruesve të shërbimeve shëndetësore5

Pas reformës QSH financohen bazuar në
performancë sipas një formule te re për
parësorin: 85% e buxhetit jepet cdo muaj për
funksionimin normal të shërbimeve, 10% jepet
cdo muaj bazuar në performancë (numri
mesatar I vizitave të kryer nga një Mjek familje
në një ditë) dhe 5% e quajtur bonus për cilësinë
që matet përmes 9 indikatorëve, kalon në
llogarinë bankare cdo 3-mujor.
Formulimi i problemit:
Ky studim ka për qëllim të masë impaktin e
mekanizmave të financimit të qëndrave shën-
detësore në funksion të performances së
personelit të tyre.
Do të maten 3 komponentë:
1-  Financat e qëndrave shëndetësore në vite –
do të maten nëpërmjet  buxhetit vjetor te
realizuar dhe atë të planifikuar,marrë nga sistemi
i informacionit financiar të ISKSH-së
2-  Performanca e qendrave shëndetësore – do
të matet nëpermjet indikatorëve të perfor-
mancës dhe të bonusit të vendosura zyrtarisht
nga ISKSH-ja në kontratën e qendrave shën-
detësore
3-  Niveli i njohurive të personelit shëndetësor
për reformën – do të matet nëpërmjet një
pyetësori të vetëadministruar
Pyetjet e studimit:

1-  Sipas të dhënave financiare të ardhurat e
qëndrave shëndetesore 4 vite pas reformës së
financimit nuk ka ndryshuar
2-  Niveli i njohurive i stafit për reformën nuk
ndryshon në qendrat shëndetësore pamvaresisht
nivelit të fondeve financiare të përthithura
3-  Niveli i njohurive për reformën i
menaxherëve të qendrave shëndetësore nuk
ndryshon pamvaresisht nivelit të fondeve
financiare të përthithura
4-  Indikatorët e procesit dhe output që masin
shëndetin e popullatës nuk janë përmirësuar.

Metodologjia:
Ky studim synon të masë impaktin e mekaniz-
mave financiarë në QSH në funksion të
perfomancës së personelit shëndetësor, sipas
këtyre komponentëve: financat e QSh, perfor-
mance e QSH dhe niveli I njohurive I stafit
mjeksor per reformën, në qëndrat shëndetësore
të përzgjedhura.
Qëlli i studimit është të vlerësojë impaktin e
politikave financiare të ISKSH-së në qëndrat
shëndetësore në kuadër të reformës në kujdesin
shëndetësor parësor.
Studimi është i tipit cross sectional.
Target i studimit janë qëndrat shëndetësore në
kujdesin parësor, mjekët e familjes dhe
infermieret që punojnë në qëndrat shëndetësore
të përzgjedhura.
Zgjedhja e mostrës:
Sistemi parësor në Shqipëri është i përbërë nga
419 qendra shëndetësore (QSh) të krijuara me
fillimin e reformës në kujdesin shëndetësor
parësor. Të gjitha QSh kane kontrate financimi
me Insitutin e Sigurimeve të Kujdesit Shendete-
sor e cila është njëjtë për të gjitha. Pra, të gjitha
qendrat shëndetësore janë të përshtatshme për
të qënë pjesë e procesit të përzgjedhjes së
mostrës. 52 qëndra shëndetësore u përzgjodhën
në mënyrë të rastësishme për të qënë pjesë e
studimit. Intervistimi i stafit mjeksor u krye
duke përdorur një pyetsor të strukturuar
paraprakisht dhe të vet-administruar. Të dhënat
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për aktivitetin financiar u morën nga database i
ISKSH-së.
Instrumentat për mbledhjen e të dhënave:
Instrumentat e përdorur në këtë studim janë :
1-  Pyetësor i vetëadministruar për vlerësimin e
njohurive të personelit shëndetësor për refor-
mën në parësor
2-  Analizimi i të dhënave për indikatorët e
performancës dhe bonusit nga Sistemi i
Informacionit Shëndetësor (SISH)
3-  Analizimi i buxhetit të qëndrave shëndetësore
nga sistemi i raportimit financiar te ISKSH-se
Metodat e mbledhjes e të dhënave:
Procesi i mbledhjes së të dhënave bazuar në
instrumentat e përmendur më lart:
1-  Pyetësor i vetëadministruar për vlerësimin e
njohurive të personelit shëndetësor për refor-
mën në parësor. I njëjti pyetësor u aplikua te të
gjithë personeli shëndetësor i QSh të përzgje-
dhura për studim, që u gjendën në vendin e
punës ditën e intervistimit. Pyetësori u përpilua
duke patur parasysh komponentet kryesorë të
reformës në parësor të zbatuara gjatë viteve
2007-2010 për të cilët do të merrej informacioni
dhe opinion i personelit.
Testimi në terren i pyetësorit u krye përpara
se të përdorej për studimin, me qëllimi për të
finalizuar mënyrën e përpilimit të pyetjeve dhe
gjuha e përdorur të ishte e kuptueshme nga
personeli që do të intervistohej.

2-  Sistemi i Informacionit Shëndetësor është i
bazuar në informacionin e mbledhur nga
“Formulari i vizitës” dhe “Formulari i
procedurave mjeksore” të plotësuar në mënyrë
individuale për cdo vizitë të kryer nga mjekët
apo infermieret në QSh. Ky system është
funksional mbarë kombëtar prej vitit 2009. Plani
i analizës i cili u mbështet në SISH, përfshinte
variablet e mëposhtme:
a)  Numri mesatar i vizitave në ditë per persona
të siguruar të MP/MF për mjek gjatë një muaji
b)  Përqindja e pacientëve të regjistruar që janë
vizituar për herë të parë të padublikuar nga
personeli shëndetësor gjatë vitit;

c)  Kosto mesatare e recetave për diagnozë, për
4 diagnoza të zgjedhura.
d)  Përqindja e  pacientëve kronike të vizituar
çdo muaj nga MPF.
e)  Përqindja e grave shtatzëna që marrin vizitën
e parë të detyrueshme nga personeli shëndetësor
(mjekët e Konsultorit apo MPF), brenda
tremujorit të parë të shtatzanisë.
f)  Përqindja e fëmijëve të moshës 0 – 1 vjeç
që marrin vizitën e detyrueshme për mirë-rritjen
e tyre nga personeli shëndetësor (mjekë
konsultori apo MPF);
g)  Përqindja e fëmijëve të moshës 0-14 vjeç të
planifikuar për vaksinim, të vaksinuar gjate 3-
Mujorit.
h)  Përqindja e pacienteve me HTA të
diagnostikuar nën mjekim (gjithë stadet) që kanë
vleren e TA brenda “normës”.
i)  Përqindja e pacienteve me Diabet Melitus te
diagnostikuar nën mjekim qe kane nivelin e
glicemisë esëll/ hemoglobinën e glukozuar në
“normë”.
j)  Përqindja e stafit që merr pjesë në Edukimin
Mjekësor të Vazhdueshëm.

3-  Sistemi i raportimit financiar është i bazuar
në informacionin që raportohet për realizimin
e buxhetit të qëndrave shëndetësore bazuar në
3 komponentet e buxhetit:
80 % (financimi bazë) + 10% (performanca) +
5 % (bonusi)
Plani i analizës bazohet në buxhetin e planifikuar
dhe në buxhetin e realizuar nga QSh gjatë vitit
përkatës fiskal.

Analizimi i të dhënave u krye duke përdorur
SPSS 19.0. Indikatorë të përzgjedhur u ekzami-
nuan kundrejt një seti variablash duke përdorur
Chi-square test dhe ANOVA.
Rezultatet paraprake:
684 personel shëndetësor u intervistuan nga 52
QSh të përzgjedhura, nga të cilët 17.3% ishin
meshkuj dhe 82.7% femra, dhe 42% punojnë
në zonat urbane dhe 58% në zonat rurale.
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Niveli I realizimit te Bonusit ( 10%) është rritur pothuajse 7% në vitin 2009 krahasuar me vitin
2008 (p=0.07), ndërkaq në vitin 2010 bonusi u ul pothuajse 15%  krahasuar me vitin 2008 dhe
pothuajse  22% krahasuar me vitin 2009 (p<0.001).

67.3% e Drejtorëve deklarojnë që dokumenti i
reformeës është i qartë dhe vetëm 11.5% nuk
janë dakort. Në të njëjtat vlera është qartësia e
dokumentit të reformës edhe ndërmjet stafit
mjeksor, 68.5% jane dakort dhe vetëm 17.6%
nuk janë dakort.
59% e drejtorëve deklarojnë qëka ndryshuar
metoda e tyre e punës me fillimin e reformës
dhe 41% deklarojnë që nuk ka ndryshuar
metoda e punës.
80.7% e Drejtorëve të QSh kanë nevojë për më
shumë trainim që të kuptojnë reformën dhe

66.6% janë dakort se kanë nevojë për më
shumë trainim për për zbatimin e reformës.
78% e stafit mjeksor kanë nevojë për më shumë
trainim të kuptojnë reformën dhe 72.8% kanë
nevojë për më shumë trainim të zbatojnë
reformën. Përmes Chi-square Test nuk u gjetën
diferenca statistikisht te rëndësishme midis
Drejtorëve dhe stafit mjeksor lidhur me
njohuritë për reformën në shëndetësi..
Përfundime: Mekanizmi I ri I financimit I
përdorur për qendrat shëndetësore është
perceptuar nga stafi mjeksor si një mekanizëm

Performanca në vitin 2010 është rritur 4% krahasuar me vitin 2008 dhe rritur 7% krahasuar me
vitin 2009 (p=0.519).
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motivues, duke marrë në konsideratë që ato
marrin shpërblim dy herë në vit bazuar në
rezultatet e arritura.
Performanca e QSH është rritur në mënyrë të
qëndrueshme, duke reflektuar rritjen e besimit
të popullatës te mjeku i familjes. Gjithashtu,
indikatori që mat performancën nuk ka
ndryshuar gjatë këtyre viteve mënyrën e
llogaritjes, megjithëse SISH i zbatuar në vitin
2010 ndikoi në saktësinë e të dhënave, por nuk
ndikoi në arritjen e indikatorit.
Gjithashtu, edhe bunusi është rritur në v.2009
krahasuar me vitin paraardhës duke treguar që
politika financuese e ISKSH-së nëpërmjet
indikatorëve të vendosur ka qënë e drejtë dhe
motivuese.
Rënia e bonusit në v.2010 krahasuar me vitin e
mëparshëm lidhet me disa ndërhyrje ne sistemin
e raportimit dhe mënyrën e llogaritjes së
indikatorëve:
1-zbatimi i Sistemit të Informacionit Shënde-
tësor (SISH) si një sistem i ri raportimi të

aktiviteti në QSh, nga i cili u matën indikatorët
mbi të cilët është llogaritur bonusi
 2- me hyrjen në fuqi të Ligjit të licensimit dhe
rilicensimit të priofesioneve të rregulluara, u fut
një formulë e re llogaritje të indikatorit të
Edukimit Mjeksor në Vazhdim (EMV)
 3- tre indikatorë të rinj u shtuan në listën e
bonusit ( nga 7 indikatorë u shtuan në 9).
Si rrjedhojë duhet patur kujdes kur vihen në
zbatim sisteme raportimi apo indikatorë të rinj,
duke konsoliduar mënyrën e raportimit dhe të
llogaritjes përpara përdorimit për financim, me
qëllim që të mos ndikojnë negativisht në
rezultatet e qëndrave shëndetësore.
Nga intervistimi i stafit shëndetësor doli që
shumica e tyre kanë nevojë për më shumë
trainim, cfarë do të thotë që pamvarësisht sa të
mira janë politikat apo rregulloret që përgatiten,
është  shumë e rëndësishme trainimi i njerëzve
se si t’i zbatojnë këto rregullore që të arrihet
rezultati i dëshiruar.
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SUMMARY

PREVALENCA DHE NDIKIMI I MYKOPLAZMA HOMINIS DHE
UREAPLAZMA UREALYTICUM NË GRATË INFERTILE DHE ME

ABORTE TË TREMUJORIT TË PARË

Vangjel Tavo, Erlind Kurti, Blenard Nonaj, Ilir Tasha, Nikita Manoku

Spitali Universitar i Obstetrikë-Gjinekologjisë “Nëna Geraldinë”, Tiranë, Shqipëri

Aim: The aim of our study was to assess the prevalence of Mycoplasma Hominis
and Ureaplazma Urealyticum in the abortion of the first three months and among
infertile women.
Methods: Fifty-five women hospitalized at the Obstetric-Genealogic University
Hospital “Mother Geraldine” were included in this study. Information included
age of women, age of sexual commencement, number and type of abortion,
number of births, and number of sexual partners.
Results: The overall prevalence of Mycoplasma Hominis was 29.1%, whereas
the prevalence of Ureaplazma Urealyticum was 52.7%. Notwithstanding the lack
of statistically significant findings (probably due to the small sample size), this
study indicates that Mycoplasma Hominis and Ureaplazma Urealyticum are
significant risk factors for infertility and spontaneous abortions.
Conclusion: The high prevalence of Mycoplasma Hominis and Ureaplazma
Urealyticum in women with spontaneous abortion in the first three months leads
to the important conclusion that for each case of spontaneous abortion it should
be carried out the analysis of Mycoplasma Hominis and Ureaplazma
Urealyticum. Conversely, among infertile women, the analysis of Mycoplasma
Hominis and Ureaplazma Urealyticum is recommended in the absence of
another confirmed etiologic factor.
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Hyrje
Mykoplazmat janë bakteriet më të vogla dhe me
të thjeshta që shumohen vetë. Qeliza e myko-
plazmës përmban setin minimal të organelave që
janë esenciale për rritje dhe shumim (1).
Të dhëna gjithnjë e më të mëdha tregojnë se
Ureaplasma urealyticum shkakton uretritin jo
gonokoksik te burrat pa Chlamydia trachomatitis,
një agjent që krijohet në uretrat jo gonokoksik (2,3).
Prezenca e madhe e U. Urealyticum te të rinjtë aktiv
në seks, pa simptoma pengon kërkimet në këtë
fushë. Të dhënat bazohen kryesisht në shfaqjen e
simptomave të uretritit jo gonokoksik te vullnetaret
pa ureaplazma dhe chlamydia nëpërmjet ino-
kulimit intrauretral te U.Urealyticum dhe mbi një
studim, sipas të cilit kjo sëmundje mund të trajtohet
te një njeri pa chlamydia vetëm kur ai dhe partnerja
e tij trajtohen në të njëjtën kohe me tetraciklin, që
eliminon U.urealyticum tek të dy. Ureaplazmat
shoqwrohen gjithashtu me choriamniotitis, abort
tw zakonshwm spontan dhe fwmijw me peshw
tw vogwl (4,5). Mykoplazma hominis, një banor
i zakonshëm i vaginës së grave të shëndetshme
bëhet patogjen sapo sulmon organet e brendshme
gjenitale, ku mund të shkaktojë sëmundje
inflamatore të pelvisit, si abses të tubave ovare ose
salpingitis.
Kolonizimi me M hominis dhe U. urealyticum
mund të ndodhë gjatë lindjes por në më të
shumtën e rasteve infeksioni pastrohet. Vetëm në
pak raste kolonizimi persiston. Megjithatë për
individët aktiv në marrëdhënie seksuale, ritmet e
kolonizimit rriten. Afro 15% kolonizohen me
M.hominis dhe 45-75% me U.urealyticum. Bartësit
janë asimptomatikë, por organizmat mund të jenë
patogjene oportunist (6,7).
Ureaplazma urealyticum përhapet kryesisht
nëpërmjet kontaktit seksual Kolonizimi lidhet me
shpeshtësinë e marrëdhënieve seksuale dhe numrit
të partnerëve seksualë. Gratë mund të jenë
rezervuarë asimptomatikë të infeksionit (8,9).
Rëndësia e studimit
•  Aktualisht akoma nuk gjendet një studim i
mirëfilltë në Shqipëri në lidhje me incidencën

dhe prevalencën e M.hominis dhe U.Urea-
lyticum.
•  Shkalla e informimit mbi pasojat e këtyre dy
infeksioneve në traktin riprodhues si dhe në
shtatëzani është pothuajse zero në popullatën e
zakonshme dhe në vlera të ulura në ambientet
medikale.
•  Procesi i konfirmimit si faktor etiologjik i
mirëfilltë në infertilitet dhe si shkaktar i aborteve
të tre mujorit të parë është akoma duke u
studiuar.
•  Deri më sot ekziston një paqartësi e
shoqërimit të AIDS me infeksione të shkaktuara
nga M.hominis dhe U. urealyticum.

Justifikimi
Pasojat e infeksionit nga Mycoplazma dhe
Ureaplazma janë jo vetëm multi topike, por dhe
nuk kursen as femrat, partnerët e tyre dhe
pasardhësit e këtyre të fundit.
•  Në gra: Sëmundjet inflamatore të pelvisit,
infertilitetit, uretrit jo gonokoksik, vaginitis,
cervicitis, amnionitis, piolenefrit, septicemia,
peritonitis, infeksionet e plagëve (seksioni-C),
lindjet me peshë të vogël, dhe rrupturë
premature të membranës, feto morto.
•  Në  burra: Uretrite jo gonokoksik
•   Në fëmijë: Pneuomonia neonatale, konjuktivitis
neonatal.
Lëvizshmëria e rritur dhe shpeshherë e pa-
kontrolluar, urbanizimi i varfër, ndryshimet
demografike, shfrytëzimi seksual i grave, dhe
ndryshimi i sjelljeve seksuale, mospërputhja e
dëshirës së hershme seksuale me nivelin e ulët
të informimit mbi infeksionet e shkaktuara nga
Mycoplazma dhe Ureaplazma përbëjnë disa nga
ngacmuesit më kryesorë në realizmin e këtij mikro
studimi.

Qëllimi

•  Qëllimi i studimit është të vlerësojë prevalencën

e M. homonis dhe U. Urealyticum në abortet e
tre mujorit të parë dhe në gratë infertile.
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•  Krijimi i premisave për nxjerrjen e incidencës
dhe prevalencës së M. hominis dhe U. urealyticum
në Shqipëri.
•  Gjithashtu, synohet që të dhënat e nxjerra nga

ky studim të japin një ndihmesë në praktikën
klinike për prevenimin dhe diagnostikimin e
hershëm të këtyre sëmundjeve.

Obiektivi i përgjithshëm

Përcaktimi i prevalencës së M. hominis dhe U.

Urealyticum dhe ndikimi i tyre në abortet e tre
mujorit të parë dhe në gratë infertile.
Objektivat Specifike

1.  Përcaktimi i prevalencës sipas moshës dhe
grup-moshave.
2.  Përcaktimi i prevalencës sipas numrit të

Grafiku 1. Shpërndarja e Mykoplazmave sipas llojit të aborteve

partnerëve.
3.  Përcaktimi i prevalencës sipas moshës së fillimit
të marrdhënieve seksuale.
4.  Përcaktimi i prevalencës sipas numrit dhe llojit
të aborteve.
5.  Përcaktimi i prevalencës sipas numrit të lindjeve.
Pyetësori
•  Të dhënat e marra nga pyetësori përfshinin:
•  Moshën
•  Mosha e koitusit të parë
•  Numrin dhe llojin e aborteve (spontane ose
vullnetare)
•  Numrin e lindjeve
Numrin e partnerëve

Rezultatet
Lloji i aborteve
Të dhënat e mikro studimit janë në një linjë me të
dhënat e literaturës bashkëkohore (shih grafikun 1).

Numri i aborteve

Grafiku 2. Shpërndarja e Mykoplazmave dhe Ureaplazmave sipas numrit të aborteve
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Grup-mosha

Grafiku 3. Shpërndarja e Mykoplazmave dhe Ureaplazmave sipas grup-moshës

Numri i lindjeve

Grafiku 4. Shpërndarja e Mykoplazmave sipas numrit të lindjeve

Numri i partnerëve

Grafiku 5. Shpërndarja e Mykoplazmave dhe Ureaplazmave sipas numrit të partnerëve
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Mosha e koitusit të parë

Nga studimi  nuk del ndonjë e dhënë signifikative për lidhjen e moshës së koitusit të parë me
prevalencën e M. hominis dhe U. urealyticum.

Grafiku 6. Shpërndarja e Mykoplazmave sipas moshës së koitusit të parë

Konkluzione dhe Rekomandime

Duke patur parasysh kohën e shkurtër në
dispozicion për kryerjen e këtij studimi si dhe
numrin e vogël të pacienteve të gatshme për të
kontribuar në këtë studim, mund të themi se nuk
kemi të bëjmë me ndonjë të dhënë statistikore
sinjifikative. Megjithatë, nga ky studim ne
konkludojmë se Mycoplasma Hominis dhe
Ureaplazma Urealyticum janë faktor risku të
konsiderueshëm në infertilitet dhe abortet
spontane. Nga ky studim nuk del e qartë nëse
këta dy faktorë kontribuojnë në mënyrë të
rëndësishme në shkaktimin e infertilitetit dhe
aborteve spontane.
Duke patur parasysh se transmetimi dhe
kolonizimi i M. hominis dhe U. urealyticum
bëhet në rrugë seksuale (8,9), është e rëndësishme
të theksohet që këto dy agjentë (baktere) duhen

konsideruar në të njëjtën mënyrë si SST. Për
rrjedhojë, dhe trajtimi i tyre duhet të jetë i njëjtë
për të dy partnerët, dhe prevenimi duhet të bëhet
njëlloj si në SST.
Një konstatim i rëndësishëm i këtij studimi ishte
se në grupin e shqyrtuar për këtë qëllim,
prevalenca e përgjithshme e M.hominis ishte
29.1% dhe e U. Urelayticum ishte 52.7%. Kjo
prezencë e konsiderueshme e këtyre agjentëve
në gratë me infertilitet dhe aborte spontane të
tremujorit të parë, të çon në konkluzionin e
rëndësishëm se për çdo rast aborti spontan
duhet të bëhet analiza (vlerësimi) i M.hominis
dhe U. urealyticum në këto paciente. Ndërsa në
rastet e infertilitetit, kjo analizë rekomandohet në
ato raste kur nuk ka ndonjë faktor tjetër
etiologjik të vërtetuar.
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SUMMARY

ETIOLOGJIA E INFEKSIONEVE TË PLAGËVE OPERATORE NË
REPARTIN E ORTOPEDISË NË SPITALIN USHTARAK, TIRANË.

*Instituti  i Shëndetit Publik, Departamenti i Kontrollit të Sëmundjeve Infektive**S.U.Q.U.

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

ETIOLOGY OF INFECTIONS OF WOUNDS OPERATOR IN THE
ORTHOPEDIC DEPARTMENT AT THE MILITARY HOSPITAL IN TIRANA.

Infections of surgical wounds are frequent in all hospital environments where surgical
intervention can be made, where the frequency varies from 0.5 to 15% depending on
the type of surgery and the patient hospitalized. Infections of wounds operators have a
negative impact on patient and hospital management of patients. (Increase 3-20 day hospital
stay and cost the hospital more).
During the period January - December 2011 in the Orthopedic Department of the
Military Hospital of wounds were taken postoperative examinations where insulation is
made, the identification of microbes and Antibiotic - pathogen their resistance.
Of the total of 234 examinations, 104 / 44.4% hospital infections episodes occur, 32 /
E. coli 30.7%, 45/43, 2% Staphylococcus aurous (Meticilin-resistant), 14 / 13.4%
Staphylococcus epidermis, 6/5.7% Pseudomonas, 4/3.8% Proteus, 3/2.8% Klebsiella.
Based on the aforementioned data can take some relevant recommendations which
should be taken in the complex to be implemented. During the period January-December
2011 in the orthopedic ward of the Military Hospital have received a total of 234 samples
from which age ranged from 22 to 68 years old, where 213 were male and 21 were
female. There was a preoperative assessment of hospitalized patients and subject to the
relevant questionnaire with epidemiological data concerning the patient: age, gender, type
of trauma, and also became a postoperative assessment where microbiologic underwent
examinations taken in the wound during procedures treatment in the respective pavilion.
All wounds are multi-factorial and therefore are multi-factorial and the patient. Treatment
must be obtained from clinicians group. In treatment and prevention, and should   be
included and family members. More important is cooperation between clinical and
microbiology laboratories, for prevention and reduction hospital infections.
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Infeksionet e plagëve operatore janë të hasura
dhe frekuente në të gjitha ambientet spitalore ku
kryhen ndërhyrje kirurgjikale. Frekuenca e tyre
varion nga 0,5% deri në 15 % në varësi të llojit
të operacionit dhe të pacientit të hospitalizuar
(1,3). Infektimet e plagëve operatore kanë një
ndikim negativ mbi pacientin si dhe në
menaxhimin spitalor të pacientit (rriten ditë
qëndrimi spitalor, 3-20 ditë më shumë dhe
kostoja spitalore).
Gjatë periudhës Janar - Dhjetor 2011 në
Repartin e Ortopedisë së Spitalit Ushtarak  janë
marrë ekzaminime të plagëve postoperatore, ku
është kryer izolimi, identifikimi i mikrobeve
patogenë dhe antibiotiko-rezistenca e tyre.

Qëllimi
Qëllimi i studimit mbi etiologjinë e infeksioneve
të plagëve postoperatore konsiston në :
izolimin dhe identifikimin e mikrobeve patogenë
•  Monitorimin dhe dhënien e rekomandimeve
përkatëse,
•  Nxjerrja në pah e aktorëve shkaktarë dhe
reduktimi i infeksioneve spitalore të plagëve
operatore.
•  Përkujdesja cilësore për  pacientin.
•  Përqindja e ulët e infeksioneve spitalore të
plagëve operatore përputhet drejtpërsëdrejti
me edukimin, njohjen në mënyrë individuale të
shkaktarëve të  infeksionit dhe me zbatimin e
procedurave klinike që ulin riskun e infektimit.
Një infeksion në plagë është përcaktuar nga
Qëndra Amerikane për Kontrollin dhe Paranda-
limin e Sëmundjeve (CDC) si infeksion në faqen
kirurgjikale (SSI). Definicioni i plagës  është një
dëmtim (e çarë) në indin normal (mund të jetë

Vlerësimi konsistoi në ekzaminimin e një sërë
mostrash  mikrobiologjike të marra në plagët
postoperatore, në momentin që bëhej mjekimi
i plagëve nga infermieria e pavionit. Mostrat
janë marrë me tampon me bujon të  thjeshtë
9 ml, janë inkubuar për 37oC në 24 orë dhe
kalimi në terren  Agar- gjak, Endo dhe D.C. Më
pas është kryer izolimi i mikrobeve në këto
terrene  duke përdorur API diagnostikues si dhe
është kryer leximi dhe interpretimi. Për këto
mostra  është plotësuar një pyetësor  mbi të
dhënat e pacientëve, llojin e interventit, ditë
qëndrimin në spital,  temperatura dhe lloji i
antibiotikut të përdorur si dhe koha e fillimit të
antibiotikoterapisë. Mikrobet më të shpeshta që
qarkullojnë në plagët operatore janë të renditura
si më poshtë:

•  Staphylococcus aureus,
•  Beta-hemolytic Streptococcus
•  E. coli
•  Klebsiella
•  Proteus
•  Anaerobes
•  Pseudomonas
•  Acinetobacter

Marrja e mostrave direkt në plagët operatore
në pavionin e Ortopedisë, me tampon steril me
bujon të thjeshtë.

Hyrje

Metodologjia e përdorur
dhe standartet në ekzaminimet
përkatëse

sipërfaqësore ose e thellë), aksidentale ose e
kirurgjisë së planifikuar. (2)
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Nr. Lloji i mikrobeve Nr. shtameve P rqindje (ё % )

1 Staph. Aureus 45 43,2

2 E.Coli 32 30,7

3 Staph. Epidermis 14 13,4

4 Pseudomonas 6 5,7

5 Proteus 4 3,8

6 Klebsielle 3 2,8

Pasqyra 1.

Rezultatet

Gjatë periudhës Janar - Dhjetor 2011, në
repartin e Ortopedisë së Spitalit Ushtarak janë
marrë 234 mostra në total, ku grup mosha
varionte nga 22- 68 –vjeç, prej të cilëve 213 ishin
meshkuj dhe 21 ishin femra. U bë nj¸ vlerësim
preoperator i pacientëve të shtruar duke iu
nënshtruar pyetësorit përkatës me të dhënat
epidemiologjike në lidhje me pacientin: moshën,
gjininë, lloji i traumës, etj. Gjithashtu u bë dhe
një vlerësimi postoperator ku iu nënshtruan
ekzaminimeve mirobiologike të marra në plagë
gjatë procedurave të mjekimit në pavionin
pëkatës.

Sipas studimit tonë u nxorrën disa rezultate  të
cilat detajohen më poshtë si në paraqitjen
tabelore (Tab 1) dhe në atë grafike(Tab 2).

Nga totali i 234 ekzaminimeve

104/44,4% shfaqen episode të
infeksioneve nozokomiale,
  32/30,7% E.Coli,
  45/43,2% Staphylococcu aureus
(Meticilin-rezistent),
  14/13,4% Staphylococcu epidermis,
  6/5,7%   Pseudomonas,
  4/3,8%   Proteus,
  3/2,8%  Klebsjelle.
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Konkluzione

Janë identifikuar shumë faktorë risku për infeksionet e plagëve  të cilat mund t’i rendisim si më
poshtë : Faktorët mjekësor, social,  ambjental dhe psikologjik. (1, 3, 4, 6,)

1.  Faktorët mjekësor;
Në grupin e faktorëve mjekësore bëhet fjalë për pacientët që kanë kryer një ndërhyrje kirurgjikale/
mjekësore e cila rrit riskun e këtij infeksioni, kryhet vlerësim i plotë i pacientit, kryhet trajtimi për
ndërhyrjen themelore pathophisiologjke si dhe  ndërhyrjet nuk duhet të bëhen kryesisht në plagë
por pacienti duhet trajtuar si një i tërë. Gjithçka të bazohet në expertizën e një grupi multi-disiplinar.

     2. Faktorët social.
Eshtë gjëja më e rëndësishme  si për kushtet spitalore ashtu edhe për vetë pacientin   që ti kushtohet
rëndësi Higjenës,(higjenën personale dhe ambientale), Ushqyerjes jo t¸ mirë, Abuzimit me alkoolin
dhe drogat  si dhe çështjeve të shëndetit mendor.
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3.  Faktorët ambiental 

Në faktorët e riskut ambiental hyjnë:
•  Kushtet individuale – higjenë e ulët, ku bakteriet mund të proliferohen e të ekspozojnë  pacientin
drejt një rrisku të lartë,
•  Pozicioni gjeografik– vështirësi në kryerjen e shërbimeve, të kujdesit dhe veshjes
•  Dietë e varfër në ushqyerje,

3. Faktorët psikologjik që ndikojnë në infektim janë:

•  Standarte të ulëta individuale,
•  Çështjet e Shëndetit Mendor:  depresioni, agresioni ose mbyllja në vetvete,
•  Izolimi social shpesh çon në dyshime për trajtim dhe kujdesje,
•  Mungesa e ndërgjegjësimit ose e të kuptuarit të proçesit të sëmundjes dhe komplikacioneve të
lidhura me të.
•  Ndikimi i dhimbjes.
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Rekomandime

Duke u mbështetur në të dhënat e lartpërmendura mund të nxjerrim disa rekomandime përkatëse
të cilat duhet të merren në kompleks për t’u zbatuar. (1, 5, 6,).
Të gjitha plagët kanë karakteristika multi-faktoriale kështu që dhe pacienti indrekt ka ndikim multi-
faktorial.
•  Trajtimi duhet të kryhet nga një konsultë me grup klinicistësh.
•  Nevojitet dhe përfshirja e anëtarëve të familjeve në trajtim dhe prevenim.
•  Bashkëpunim i klinikës me laboratorët e mikrobiologjisë, për parandalimin dhe në uljen e
infeksioneve spitalore .
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SUMMARY

VLERA E EKZAMINIMIT EKOGRAFIK NE DISPLAZINE
ZHVILLIMORE TE ARTIKULACIONIT KOKSO-FEMORAL DHE

KLASIFIKIMI

Krenar  Preza1,  Adrian  Kristo2,  Ylli  Dida3,  Stavri  Muka4,  Iria  Preza5

1QSU  “Nene Tereza”  2QSU “Nene Tereza”
3Spitali  Laç4Fakulteti  i  Mjekesise

5ISHP Tirane

THE  VALUE  OF  ULTRASOUND  EXAMINATION
IN DEVELOPMENTAL DYSPLASIA OF THE HIP AND

CLASSIFICATION

Developmental  dysplasia of the hip is a  pathology that is attracting more and more
attention of pediatricians to diagnose it in time. Nowadays imaging is required to confirm
or rule out the clinical suspicion after Ortolani test. Ultrasound is important for an early
diagnosis.
The material is based on 132 cases examined in the period January 2011-September
2012. Screening is carried out with linear and convex probe 7.5 and 5 MHz, positioning
the patient in decubitus lateralis, with flexion at the hip and knee and the thigh in a
horizontal position. Screening is performed according to a protocol, in the first, second
and fourth month.
The material is divided according to the age at first examination: at first month 20 cases,
second month  80 cases and third month  32 cases. At the age of four months, 92
cases were presented for follow up. When  the nucleus of ossification was evident the
examination was not repeated.
The results of our study identified these types of hip joints according to Graf’s
classification:
Type I        - 10 cases
Type II        - 5 cases
Type III-IV   - 4 cases
We also found literature that mentions the anglo-saxon method for hip joint classification.
The authors discuss the value of an accurate examination, anatomical structures that should
be visualized in the ultrasound image, the examination protocol, division of the hip joints
according to Graf not only by the angles, but also the structural changes in it.
Key words: dysplasia, labrum acetabulare,  tuber cartilaginosum et osseum, perichondral space, Graf angles.
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Displazia zhvillimore e artikulacionit kokso-
femoral eshte nje çrregullim i zhvillimt te gropes
artikulare, qe shoqerohet me grope acetabulare
te sheshte dhe qe mund te shoqerohet me
luksacion te artikulacionit qe ne lindje te femijes.
Etiologjia e ketij çrregullimi eshte jo e qarte. Ka
te dhena per nje predispozicion gjenetik (1).
Akuzohen edhe faktore mekanike intrauterine
(pozicioni i ekstremiteteteve ne uterus),
endogene hormonale qe influencojne ne
kapsulen artikulare dhe ligamentet (2).
Incidenca e ketij çrregullimi ne rrang boteror
varion ne shifra te ndryshme ne varesi te
protokolleve diagnostike. Ne literature ka te
dhena se ajo varion nga 1:60 deri ne 1:240 lindje.
Ky çrregullim eshte tete here me i shpeshte te
femrat se te meshkujt (3, 4). Ne vendin tone ajo
eshte afersisht 10:1000 lindje (5).

Diagnoza ne kohe e ketij çrregullimi ka rendesi
per te shmangur komplikacione te
papelqyeshme per te semurin kur rritet si p.sh.
çalimi. Per zbulimin e hershem te kesaj anomalie
mjeket pediater dhe ortopede bazohen ne disa
metoda, ku me e perdorshmja eshte manovra
e Ortolanit. Por per nje trajtim objektiv
kerkohet nje vertetim imazherik. Me pare eshte
perdorur radiografia, por me daljen e ekografise
kjo e fundit eshte e privilegjuar per ekzaminimin
ne mase protokollar profilaktik ose pas
manovres se Ortolanit (6).
Materiali bazohet ne 132 raste te ekzaminuara
ne periudhen janar 2011-shtator 2012. Materiali
ndahet sipas moshes ne ekzaminimin e pare: ne
muajin e 1-re 20 raste, ne muajin e 2-te 80 raste,
ne muajin e 3-te 32 raste. Ne moshen 4 muajshe
u paraqiten per rikontroll 92 raste. Kur eshte
evidentuar nukleusi i osifikimit nuk eshte
perseritur ekzaminimi. Ekzaminimi eshte kryer
me aparat Aloka dhe Esaote me sonda lineare
dhe konvekse 7.5 dhe 5 Mhz.

Te dhenat e ekzaminimit i kemi klasifikuar sipas
klasifikimit te Graf-it:

Tipi    I          – 10 raste
Tipi    II         –  5 raste
Tipi   III - IV   –  4 raste
Per tipin i kemi vleresuar vetem ato raste qe jane
brenda kendeve limit, ndersa te tjeret jane
konsideruar normal.
Ekzaminimi ekografik eshte bere ne te gjithe
rastet e derguara nga pediatri ose ortopedi, pas
ekzaminimit klinik dhe anamnestik (Ortolani
pozitiv).
Ekografia eshte ekzaminimi i zgjedhur per keto
arsye:
•  Nuk ka rrezatim
•  Paraqet strukturat kockore dhe ato
kartilaginoze
•  Perdoret qe ne moshen e te porsalindurit
•  Kontrollon ne dinamike trajtimin
•  Mundeson te shihet artikulacioni ne levizje
•  Realizohet edhe te latantet jo te qete

Megithate ka autore qe shprehen se ne disa raste
ekzaminimi i pare mund te jete nje radiografi
per te evidentuar ndryshime kongenitale ne
kockat pubike dhe iskiadike qe mund te lidhen
me ndonje sindrom.
Nga studimi i rasteve tona ekzaminimi eshte
kryer per keto arsye:
•  Dyshim per displazi
•  Dyshim per luksacion
•  Kufizim abduksioni
•  Asimetri e plikave
•  Anamneze familjare
•  Anomali te formimit te kembes
•  Diference ne gjatesi te ekstremiteteve

Ekografia qe te jete domethenese duhet te
kryhet me pozicionim ne dekubitus lateral te te
semurit, me fleksion ne artikulacionin kokso-
femoral dhe ate te gjurit, me kofshen ne
pozicion horizontal. Imazhi ekografik eshte i
vlefshem per tu interpretuar kur vizualizohen
keto struktura anatomike(fig. 1):
•  Konturi i poshtem i os ilium me fossa
acetabuli
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•  Konturi kranial i os ilium
•  Sulkusi kockor dhe kartilaginoz i acetabulit
•  Labrum acetabulare
Vizualizimi i ketye strukturave per interpretim te drejte nenvizohet nga te gjithe autoret (7,8).

Figura 1. (Skice dhe figure):
1- linja baze: tangencial nga tuberi kockor i acetabulumit, gjate pjeses kraniale te os ilium
2-linja laterale: nga tuberi kartilaginoz ose kockor i acetabulumit tangent neper labrum acetabulare
3- linja e tavanit te acetabulumit: nga tuberi kockor i acetabulumit ne suturen Y ilio-pubo-iskiadike

Ne diferencimin e tipeve i jemi permbajtur klasifikimit sipas Graf-it te ndare ne nentipe. Per
vleresimin e kendeve sipas Graf-it, ne imazhin ekografik percaktohen tre boshte dhe kendet e
formuar. Kendi alfa percakton tipin, ndersa kendi beta eshte i vlefshem per nentipet (9, 10).

αα ββ TTrraajjttiimmii

TTiippii

II
TTiippii IIaa >> 66 00 °° << 5555°°

TTiippii IIbb >>6600°° >> 5555°°

TTiippii

IIII
TTiippii IIIIaa 5500--5599°° >> 5555°° AAbbdduukkssiioonn

TTiippii IIIIbb 5500--5599°° >> 55 55 °° AAbbdduukkssiioonn

TTiippii IIIIcc 4433--4499°° 7700--7777°° AAbbdduukkssiioonn

TTiippii IIIIII--IIVV << 4433°° >> 7777°° RReeppoonniimm

•  Ne nentipet kendet jane pothuajse te njejte por ka vlere vleresimi i ndyshimeve strukturore:
•  Ne tipin Ia tuberi kockor eshte me kend, kurse ai kartilaginoz i ngushte.
•   Ne tipin Ib tuberi kockor eshte i harkuar, ai kartilaginoz me baze te gjere.
•   Ne tipin IIa strukturat kockore diferencohen mire, tuberi kockor rrumbullak, tuberi kartilaginoz
i gjere.
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Figura 2. (Femije 2 muajsh) Ne dokumentimin imazherik keshillohet te merren dy poza. Ne njeren
shenohet vijat e kendeve, ne tjetren jo, me qellim qe te duken me mire strukturat kockore dhe
kartilaginoze. Ne kete rast nukleusi epifizar nuk diferencohet

Figura 3. Tipi Ia  á = 62°,  â = 52°              Tipi IIc  á = 47° â = 72°

•   Ne tipin IIb strukturat kockore nuk diferencohen mire tuberi kockor rrumbullak, tuberi
kartilaginoz i gjere.
•   Ne tipin IIIa formacionet kockore nuk diferencohen, tuberi kockor i sheshte, ai kartilaginoz i
shtypur pa ndryshime strukturore.
•   Ne tipin IIIb formacionet kockore nuk diferencohen, tuberi kockor i sheshte, ai kartilaginoz i
shtypur me ndryshime strukturore.
Ne tipin IV formacionet kockore nuk diferencohen, tuberi kockor i sheshte, ai kartilaginoz i shtypur,
koka femorale e zhvendosur lateralisht (fig. 2,3,4,5,6).
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            Figura 4. Tipi Ib   á = 62°,  â = 57°         Tipi IIb  á = 52°,  â = 57°

 Figura 5. I njejti femije. Dextra Tipi IIIb á = 31°,  â = 65°  Sinistra  Tipi Ia á = 61°,  â = 52°
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Figura 6. Koka e femurit e spostuar lateralisht  Tipi
IV  á = 43°,  â = 72°

Madje vleresimi i tyre ka vlere edhe ne ndjekjen
e rezultateve te trajtimit. Per shembull, ne rastin
e nje displazie tip IIIb, konsiderohet me sukses
trajtimi kur ne dekursin e tij kalohet ne tip IIIa,
do me thene zhduket hiperekogeniteti i hapesires
perikondrale, labrumit acetabular dhe kapsules
artikulare (11).
Ne literature pershkruhet dhe klasifikimi tjeter
Morin-Terjesen(12) (fig. 2).

Figura 7. Raporti i kokes femorale qe pershihet ne
pjesen kockore me koken femorale ne teresi

Ne, ne praktiken tone kemi aplikuar klasifikimin
e Graf-it. Ky klasifikim u miratua edhe ne
Konferencen VIII Vjetore te Shoqates se
Imazherise Shqiptare, ku moren pjese edhe
mjeket nga Kosova (27 tetor 2012) (13).
Ne muajin e katert jane ekzaminiuar me
kerkesen tone 92 raste, pasi ne muajin e trete
nuk ishte shfaqur nukleusi i osifikimit te kokes
femorale. Shfaqja e tij ne ekografi ndodh 15-
21 dite perpara radiografise. Pamja e tij ka

rendesi sepse eshte element qe tregon per maturimin normal te artikulacionit kokso-femoral, kur
kendet jane normale.
Ne kemi kryer edhe ekzaminime te pakta ne moshat 5, 8 dhe 12 muajshe. Sigurisht ekzaminimi
ekografik ka vlere deri ne moshen 12 muajshe, por ky eshte nje moment i cili mund te diskutohet
ne te ardhmen, pas nje eksperience te krijuar ne kete moshe. Ka autore qe pas moshes kater muajshe
rekomandojne vetem radiografi pasi ndryshon imazhi i nukleusit te osifikimit, diskutim qe mund
te behet pas nje studimi ne kete drejtim.
Ekzaminimi ekografik i kryer ne menyre korrekte jep nje kontribut te çmuar ne vleresimin e displazise
zhvillimore te artikulacionit kokso-femoral dhe ne trajtimin e pershtatshem dhe ne kohe.
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SUMMARY

PREVALENCA E MYCOPLAZMA HOMINIS DHE UREOPLAZMA
UREALYTICUM NË GRATË E MOSHËS RIPRODHUESE

Erlin Kurti,  Ilir  Tasha, Blenard Nonaj, Vangjel Tavo,  Nikita Manoku
Spitali Universitar Obstetrik-Gjinekologjik, “Mbretëresha Geraldinë”

THE PREVALENCE OF MYCOPLASMA HOMINIS
AND UREOPLASMA UREALITICUM IN WOMEN OF

REPRODUCTIVE AGE

The aim: To assess the prevalence of Mycoplasma hominis and Ureoplasma
urealyticum in women of reproductive age.
Methodology: The study was conducted at the University Hospital of
Obstetrics-Gynecology “Koco Gliozheni” , in Tirana. It included 52 patients,
who underwent examination to identify the presence of infection caused by
Mycoplasma hominis (Mh) and Ureoplasma urealyticum (Uu). For identification
of Mh and Uu was uses Mycotest.
Results: From 52 patients included in the study, 40 of them resulted positive
for  Uu; only 5 patients were simultaneously positive for M hominis and for U
urealiticum. For each type of infection, was implemented the treatment protocol
based on antibiotic therapy. The Mycotest was repeated after 2 weeks and in
cases where had the presence of Mh and / or Uu, was applied a new treatment
scheme.
Conclusion: The prevalence of Ureoplasma urealyticum is higher than that of
Mycoplasma hominis in women of reproductive age. On the their hand, the
presence of Ureoplasma urealyticum has been found in more than 50% of cases
with spontaneous abortions.
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Hyrje
 Mycoplazmat janë unike në llojin e tyre. Bëjnë
pjesë në klasën e Mollicuteve ( mollis, e butë,
cutis lëkure) dhe përshkruhen më shumë se 150
lloje të tilla (1). Mykoplazmat janë  mikro-
organizmat më të vegjël, të cilat për nga
madhësia zenë një  vend të ndërmjetëm midis
bakterieve dhe viruseve, ndërsa për nga mënyra
e jetesës njihen si mikrorganizma që shumohen
vetë”free – living”(1, 2).  Mungesa e murit
qelizor i bën mykoplasmat jashtëzakonisht të
ndjeshme ndaj metabolitëve toksik, tharjes,
ndryshimeve osmotike si dhe kushteve të
mjedisit. Brenda kësaj klase gjenden 4 familje,
të cilat përmbajnë 6 gjini (mycoplazma,
ureoplazma, spiroplazma, acholeplazma,
anaeroplazma, dhe asteroplazma) (2). Nga 6
gjinitë e mësipërme, vetëm mycoplazma dhe
ureoplazma takohen zakonisht te njerëzit.
Ureoplazma urealyticum (Uu) mund të zbulo-
het  në vaginë dhe në cerviks  në  40 – 80 % të
grave të maturuara seksualisht dhe asim-
ptomatike, ndërsa Mycoplazma hominis ( Mh)
takohet në 21 – 53 % të rasteve. Mh dhe Uu
mund të transmetohen nga nëna e infektuar në
beben e porsalindur në 40 % të rasteve.
Mycoplazmat gëzojne të drejtën e transmetimit
të tyre jo vetëm në drejtimin vertikal por dhe
në atë horizontal (1,2,3).  Mycoplazmat dhe
ureoplazma urealyticum takohen në florën
normale deri në 40 % të femrave asim-
ptomatike (4).
Mycoplazmat janë mikrorganizma që zakonisht
parapëlqejnë mukozat. Ato qëndrojnë  si
ekstracelular në aparatin respirator dhe uro-
genital, por jo rrallë herë kur  pacientet i
nënshtrohen një ndërhyrjeje kirurgjike apo janë
në gjendje imunosupresioni, ato, dmth myco-
plazmat, penetrojnë submukozën (2). Myco-
plazmat nuk shkaktojnë vaginite por kontri-
buojnë në të. Infeksioni nga ureoplazma
urealyticum shkakton infertilitet të pavullnetshëm,
i cili deri diku mund të  jetë spekulativ. Gjatë
shtatzanisë, ureoplazma urealyticum invadon

placentën dhe likidin amniotik duke shkaktuar
një infeksion persistent me pasoja mbi shtat-
zëninë që nga aborti spontan deri në lindje
parakohe. Të dyja, Mh dhe Uu, janë izoluar nga
gjaku amtar, kordoni umbelikal dhe nga gjaku
i neonatit (1,2). Kolonizimi i infantit me
mycoplazmat gjenitale mund të jetë pasojë e
infeksionit ascedent nga trakti i poshtëm gjenital
në kohën e lindjes ose pasojë e invazionit të
drejtpërdrejte të fetusit in utero (2). Prania of
Ureoplazma urealyticum në parenkimën
placentare përpara javës  28 shoqërohet me një
risk të rritur të rrezikut dhe të lindjes parakohe,
inflamacionit amtaro-fetal,  hemorragjisë
intraventrikulare dhe të lezioneve hypere-
kogjenike cerebrale, por jo me vdekje të
hershme neonatale (5).
Ureoplazma urealyticum jo vetëm që infekton
partnerin mashkull por shkakton dhe infertilitet
mashkullor, duke prekur cilësinë e spermës
(rënie të numrit të spermatozoideve për/ml, ulje
të lëvizshmërisë së tyre dhe/ose të morfologjisë
(2,3). Në 10 % të rasteve, femrat e moshës
riprodhuese e marrin infeksionin nga Uu dhe
Mh në tualetet publike (6).  Prevalenca e Mh dhe
Uu është e lidhur  më shumë me pozicionin
gjeografik, historinë e jetës seksuale dhe nivelin
social –ekonomik, sesa me racën apo ngjyrën.
Shumica e klinicistëve janë të pafamiljarizuar me
mycoplazma hominis dhe ureoplazma ure-
lyticum. Kjo ndoshta për shkak të mungesës së
faciliteteve për diagnostikimin e këtyre infek-
sioneve, por dhe të njohjes deri diku empirike
të shkallës së impaktit negativ të tyre mbi gratë
e moshës riprodhuese (2, 4).

Qëllimi i studimit:
Të  vlerësoje prevalencën e mycoplazma
hominis dhe ureoplazma urealyticum në gratë
e moshës riprodhuese.

Materiali dhe metoda
Studimi është kryer pranë Spitalit universitar
Obstetrik – Gjinekologji “Koço Gliozheni”
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Tiranë. Periudha e studimit shtrihet nga janari
2009 deri në maj 2009 (5 muaj , por studimi
vazhdon).
Në studim u përfshine  52 paciente, të cilat në
kontakt me mjekun obsteter gjinekolog,
paraqitën ankesat e mëposhtme: paaftësi për të
konceptuar një shtatëzani (infertilitet parësor dhe
dytësor),aborte spontane, të mëparshme (1 – 2);
aborte spontane e”3 (aborte habituale); feto
morto in utero; inflamacione cerviko vaginale
rebele, si dhe femra të moshës riprodhuese të
cilat kishin startuar gjurmimin prekoncepsional.
Të gjitha këto paciente ju nënshtruan ekzami-
nimit për të identifikuar apo përjashtuar praninë
e infeksionit të shkaktuar nga mycoplazma
hominis dhe ureoplazma urealyticum.
Për identifikimin e Mh dhe Uu u përdor
Mycotesti . Marrja e materialit u krye duke
përdorur dy tampone të thjeshtë, nëpërmjet të
cilave u aplikua marrja e materialit në cerviks dhe
në fornikset e vaginës. Këto tampone futeshin
menjëherë në dy tuba të Kitit, të cilat përmbanin
agar të gatshëm për përdorim. Identifikimi
bazohej në aftësinë e Mh dhe Uu për të
fermentuar argininën dhe ekuivalentin ure.
Rezultati patologjik i metodës ishte i dukshëm
brenda 24  - 48 orëve të para. Vlerësimi i
Mycoplazma hominis dhe Ureoplazma urea-
lyticum është seminumerik (duke u bazuar në
cilësitë biokimike). Mycotesti do të konsiderohej
pozitiv nëse brenda 24 – 48 orëve të para në
tubat e ekzaminimit do të konstatohej  ngjyra
mesatarisht e kuqe “red medium” i cili
korrespondon me e”10 në fuqi të katërt CCU/
ml . Mh dhe Uu janë  rezistente ndaj sulfo-
namideve, trimethoprimës, dhe të gjithë
antibiotikëve që veprojnë duke frenuar sintezën
e murit qelizor (1). Tetraciklina është ilaç i
zgjedhur në mjekimin e Mh dhe Uu nëse nuk
ka kundërindikacion, por në  40 % të rasteve,
Mh është rezistente ndaj tetraciklinës. Të gjitha
pacientëve me Mycotest pozitiv, në varësi të
përgjigjes (pozitiv për mycoplazmen apo për
ureoplazmën) ju aplikohej terapia me tetraciklinë.

Shpesh, nëse mycoplazma është rezistente ndaj
një medikamenti të grupit të tetraciklinës, është
rezistente dhe ndaj të gjitha medikamentve të
këtij grupi. Por jo në pak raste, doxyciklina
vepron shumë mirë. Tetraciklina, doxyciklina,
clindamycina  janë medikamente të zgjedhura për
Mh, ndërsa tetraciklina, erithromycina, doxy-
ciclina, azithromycina janë të zgjedhur për Uu.

Tetraciklina jepet 3x2tb p/os për 7 ditë;
ndërsa clindamycina jepet 3x900mg p/os
për 5 ditë. Clindamycina vepron shumë
mirë në Mh, por nuk vepron në U u, ndërsa
për eritromicinën është e kundërta. Eritro-
mycina u aplikua për  U.u  3x500mg p/os për
7 ditë; azithromycin (AZATRIL) 500 mg p/os
më pas e 2x1 tb p/os për 4 ditë ( 2 – 5 ditë).
Claritromycina 2x500 mg p/o spr 5 ditë.

Aztrili. clarithromicina, eritromicina nuk
kanë efekt mbi Mh. Doxyciklina është një
preparat i zgjedhur në rastet kur M hominis dhe
U urealyticum kanë rezultuar të dyja pozitiv, por
jo në pak raste disa lloje të tyre janë resitente
ndaj doxyciclin, e cila jepet 100 mg x 2 për 10
ditë. Pra, kur M hominis dhe U urealyticum
rezultojnë të dyja pozitiv është mirë të
aplikohet tetraciclina ose doxyciclina. Të
gjitha pacientet dhe partnerët e tyre u mjekuan
sipas skemave të antibiotikëve të mesipërm dhe
2 javë pas mbarimit të mjekimit ju përsërit
mycotesti. Nëse ky i fundit rezultonte pozitiv,
fillohej  një medikament tjetër dhe 2 javë pas
mbarimit të mjekimit përsëritej sërish mycotesti.

Rezultatet:
Nga 52 paciente të përfshira në studim, 40 prej
tyre rezultuan me U urealyticum pozitiv, vetëm
5 paciente ishin njëkohësisht pozitive si për Mh
ashtu dhe për Uu. 12 paciente rezultuan negative
si për Mh dhe për Uu dhe asnjë prej tyre nuk
ishte vetëm pozitiv për Mh (pasqyra  1).
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Nr i rasteve (#52) U urealyticum
pozitiv

M hominis pozitiv M h + U upozitiv

12 Negative negativ Negative/negativ

5 Pozitiv pozitiv Pozitiv/pozitiv

35 Pozitiv negativ Pozitiv/negative

0 Negative pozitiv Negative/pozitiv

Nga 40 pacientet që rezultuan pozitiv: 19 kishin përjetuar një apo dy aborte spontane; 8 raste vuanin
nga infertiliteti parësor; dy raste me infertilitet dytësor; tre raste me aborte habituale; 2 raste me
feto morto in utero dhe 6 raste të tjera me inflamacion cerviko vaginal dhe ekzaminim preconceptual,
(pasqyra 2). Të 40 pacientet dhe partnerët e tyre u mjekuan (mjekimi i parë)me azatril, erithromicin,
doxyciclinë, tetraciclinë (pasqyra 3).
Pasqyra 2: Shpërndarja e rasteve me  Uu pozitiv sipas ankesës kryesore.

Ab spontane Inf p arësor Inf dytësor Ab habituale Feto morto in

utero

Inflamacion c -

v dhe

Ekzamini

p/concepsional

19 raste 8 2 3 2 6

Pasqyra 3: Lloji i mjekimit për 40 pacientet që rezultuan pozitiv për Mh dhe Uu.

Azatril (250mg) 500

mg p/os; 2x1tb p ër 4

ditë

Erythromycin (250

mg) 3x2tb për 7 ditë

Doxyciclin (100 mg)

2x1tb për 10 ditë

Tetraciclinë(250 mg)

3x2tb për 7 ditë

18 raste 2 15 5

Pacientet me Mh dhe Uu pozitiv u mjekuan me
tetraciklinë. Dy javë pas mbarimit të mjekimit,
nga përsëritja e Mycotestit, rezultoi: 4 paciente
me abort spontan ishin përsëri  pozitiv për  Mh
dhe Uu; 3 paciente me infertilitet parësorr ishin
pozitiv vetëm për Uu. Të tre rastet e fundit ishin
trajtuar: njeri me erythromycin ndërsa dy të tjerët
me Doxyciklinë. Asnjë rast i trajtuar me azatrin
nuk rezultoi pozitiv në ekzaminimin e dytë.
Katër pacientet me aborte spontane, të cilat
rezultuan pozitiv pas mjekimit të parë për Uu
dhe Mh, u mjekuan me Doxycikline; ndërsa
rastet  me Uu rebele, të cilat rezultuan pozitive,
u trajtuan me azatril, (mjekimi i dytë).  Në
ekzaminimin e tretë rezultoi një rast me Mh dhe
Uu pozitiv dhe 2 raste me Uu positive. Të tre

rastet rebele u trajtuan sërish, por kësaj radhe
me Claritromicine (mjekimi i tretë). Në
ekzaminimin e fundit, rasti  me Mh dhe Uu
rezultoi përsëri pozitiv, ndërsa dy rastet me U
urealyticum u negativizuan.

Diskutime
Tashmë është puthuajse plotësisht e vërtetuar se
Mycoplazmat nuk shkaktojn vaginite, por ato
mund të proliferojnë në pacientet me vaginozë
bakteriale dhe mund të ndërlikojnë këtë situatë.
M hominis mund të izolohet nga endometriumi
dhe tubat Fallopian afërsisht në 10 % të rasteve
me salpingit. M genitale mund të përfshihen dhe
në sëmundjet inflamatore pelvike dhe në
cervicite, ndërkaq që U urealiticum mund të

Pasqyra 1.
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shkaktoje infertilitet të pavullnetshëm apo dhe
inflamacion të placentës, sakusit të hershëm
amniotic apo deri  në rrezik dhe lindje parakohe.
Mh është izoluar në 10% të grave me ethe
puerperale, por nuk është gjetur në gratë
afebrile post-abortum  dhe në gratë shtatzëna
të shëndetshme. U urealyticum izolohet shumë
më shpesh në kulturat cevikovaginale të marra
në gratë seksualisht aktive. Studimet
bashkëkohore e vërtetojnë atë në masën 40 –
80 % (1,2,3). Po në këtë linjë janë dhe rezultatet
e studimit tonë ( 35 rate positive për Uu nga
52 raste të përfshira në studim. Përfundimi  ynë
vërteton dhe studimin e parë të kryer nga Dr.
V.  Tavo para 5 vitesh (4).
Në lidhje me mjekimin e të dy partnerve për
Uu dhe Mh, situata është pak kontradiktore, por
të dhënat e fundit të literatures bashkëkohore
duket se mbështesin idenë tonë për të mjekuar
çiftin njëherazi(2,3,4,5,6). Rezultatet e këtyre
studimeve demostrojne se Mh dhe Uu janë të
shpërndara gjerësisht në meshkujt e çifteve
infertile në Tunizi, UK, Finland etj. Por akoma
dhe sot nuk ka një  mekanizëm të saktë se si
Uu dëmton cilesitë fertilizuese të spermës (ulje
të numrit të spermatozoideve, motilitetit, dhe
rritje të shkallës së dëmtimeve morfologjike të
tyre)  (3,7,8,9).
Në lidhje me shkallën e impaktit negativ të Uu
në abortet spontane ka të dhëna të shumta që
vërtetojnë praninë e saj  post factum, por
gjithsesi akoma nuk po zbulohet një
mekanizëm fiz-patologjik që të kënaqë të
gjithë studiuesit e kësaj fushe.  Edhe  në
studimin tonë, Uu gjendet e pranishme në 22
raste me aborte spontane, pra më shumë se 50
%.
Në lidhje me trajtimin e rasteve me Mh pozitiv,
studiues, farmakolog dhe mikrobiolog reko-
mandojnë aplikimin e preparateve që nuk kanë
bazë të veprimit të tyre shkatërrimin apo
frenimin e sintezës së murit qelizor. Ato
rekomandojnë aplikimin e tetraciklinës, clin-
damicinës dhe ofloxacinës.

Ndërsa, kur përgjigjja e Mycotestit është pozitiv
vetëm për Uu, atëhere rekomandohet aplikimi
i tetraciklinës, claritromicinës, eritromicinë,
Azatrilit (azatrili në  studimin tonë rezulton mjaft
efikas) dhe Doxyciclinës.
Në rastet kur Mh dhe Uu rezultojnë të dyja
pozitiv rekomandohet  Tetraciclina, Doxyciklina,
Minocilina (1, 7).

Përfundime  dhe rekomandime
Është e vështirë të arrihet në përfundime të
sakta për dy arsye: së pari numri i pacienteve të
përfshira në studim është i  kufizuar dhe
partnerët e tyre akoma nuk mund të
ekzaminohen.
Së dyti, personeli mjekësor dhe veçanërisht
obstetër- gjinekologët duhet të familjarizohen
me këto infeksione “të reja” dhe me impaktin
negativ të tyre, që të mundësojnë   zgjerimin e
madhësisë së studimit. Gjithsesi, ajo çka është e
rëndësishme ka të bëjë me faktin se rezultatet
tona modeste janë në një linjë me ato të
publikuara në mbarë botën  dhe,  shërbejnë si
nxitje për aplikimin e metodave diagnostikuese
më bashkëkohore në këtë fushë të palëvruar
ende ashtu siç duhet, jo vetëm në Shqipëri por
dhe më gjerë.
·  Prevalenca e Uu është shumë herë më lartë
se ajo e Mh në gratë e moshës riprodhuese.
·  Prezenca e Uu është gjetur në më shumë se
50 % të rasteve me aborte spontane.
Aktualisht ky studim është duke hyrë në një fazë
të re, çka do të na afrojë më shumë me realitetin
e këtyre ngjarjeve. Ne po zëvendësojmë
Mycotestin e thjeshtë me Mycotest ST (sistemi
i antibiogramës), i cili do të rrisë shkallën e
saktësisë së mjekimit dhe do të ulë koston
kohore dhe financiare të mjekimit.
Për të gjitha institucionet që nuk disponojnë
Mycotest ST, rekomandojmë skemën e
mjekimit të aplikuar nga grupi ynë i punës.
Gjithashtu, rekomandojmë futjen e ekzaminimit
të spermës së partnerëve të grave të moshës
riprodhuese  për Mh dhe Uu, jo vetëm në rastet
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e infertilitetit mashkullor të pashpjegueshëm, por dhe kur spermograma rezulton me ulje të
motilitetit, numrit  të spermatozoideve dhe rritje të defekteve morfologjike të  tyre.
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SUMMARY

EPIDEMIOLOGJIA E LINDJES PARAKOHE NË SHQIPËRI
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EPIDEMIOLOGY OF PRETERM BIRTH IN ALBANIA

Preterm birth, defined as birth before the 37 full weeks or 259 days of pregnancy,
is a major determinant of infant mortality and morbidity and long-term health
consequences. Recognition of the incidence of preterm birth is important in
formulating policy or programs in reducing risk for preterm birth.
This study presents an analysis of preterm birth in Albania as an attempt to
understand the extent of this public health problem and mapping of regional
distribution of incidences of preterm birth.
Method and material. As a source of data are official statistics (for preterm birth
and live births) of the Ministry of Health for a period of 2002 until 2010
(estimated incidence of preterm birth as the number of preterm birth per 100
live births)
Results and Conclusions. In Albania, during 2010  the incidence of preterm birth
is  4.6 percent, a lower incidence than the European average of 6.6 percent
and the average or the developing countries of 8.8 percent. There is a geographic
disparity in  incidences of preterm birth  where  Tirana has the highest incidence
of preterm birth of 8.4 followed by Region II Durres and Shkodra while the
regions of Kukes and Berat  the  incidence  is low. Methods of measurement
the gestational  age and level  neonatal intensive care may be several reasons
for this uneven geographical distribution of the incidence of preterm birth in
Albania
Keywords: Albania, incidence, preterm birth.
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Hyrje
Lindja parakohe , e përcaktuar si lindja para  37
javësh të plota apo 259 ditë të shtatzanisë, është
një ndër përcaktuesit  kryesor të  vdekshmërisë
dhe sëmundshmërisë foshnjore dhe  ka pasoja
afatgjata në shëndet. Nga të gjitha vdekjet e
hershme neonatale ( vdekjet  brenda 7 ditëve
të para të jetës) që nuk janë të lidhura me
defekte të lindura, 28 përqind janë pasojë  e
lindjes parakohe.  Fëmijët e lindur parakohe
kanë më shumë gjasa  për të  patur   defiçite
sensore,  vështirësi në  mësim  dhe sëmundjet
respiratore  në krahasim më fëmijët e lindur në
kohë (1,2,3).Sëmundshmëria, si  pasojë  e lindjes
parakohe,  ka një kosto ekonomike,
psikosociale dhe njëkohësisht fizike.  Kështu në
vitin 2005 në ShBA  kostoja e lidhur me
shpenzimet mjekësore dhe edukuese  dhe
humbja e produktivitetit  në punë e lidhur me
lindjen parakohe  kalon më shumë se 26 . 2
milionë dollar  (4).
Incidenca e lindjes parakohe varion nga  5 %
deri në 7 %  të lindjeve të gjalla  në vendet e
zhvilluara , ndërkohë që për vendet në zhvillim
incidenca vlerësohet të jetë më e lartë, madje
vlerësohet që  keto shifra janë në rritje. Faktorët
që ndikojnë në  lindjen parakohe përfshijnë
kushtet mjekësore të nënës apo femijës,  arsyet
gjenetike, ekspozimi ambjental, trajtimi për
infertiltet, si dhe faktorët social ekonomike apo
të sjelljes (5,6,7).
Në vendet në zhvillim, vlerësimi i  lindjes
parakohe ndikohet nga një sërë faktorësh  që
përfshin  procedurat e ndryshme në përcaktimin
e moshës së shtatzanisë, procedurat e ndryshme
në rregjistrimin e lindjeve   si dhe përcaktime të
ndryshme të lindjes parakohe .  Për më tepër ,
rregjistrimi i plotë dhe i saktë i popullatës shpesh
mungon. Këta faktorë e bëjnë shpesh të vështirë
krahasimin  e lindjes parakohe midis vendeve
në zhvillim (8).
Zhvillimi i  industrisë  mjekësore në shumë
vende në zhvillim  ka  patur një efekt paradoks

në lindjen parakohe, kështu   incidenca më e
lartë vihet re në zonat më të  pasura , shoqëruar
kjo me një  shpeshtësi më të lartë të
operacioneve cezariane.  Kështu ,  në  Brazil
Barros et al.  raporton se  gjatë 20 viteve të
fundit ka një rritje katërfishe të   operacioneve
cezariane  e shoqëruar kjo me rritje gati trefishe
të incidencës së lindjes parakohe. Megjithatë
edhe në vendet e zhvilliuara,  si psh në
Danimarkë, ka një rritje të incidencës së lindjes
parakohe  ndoshta për shkak të  shtatzanive
multiple, pasojë e teknikave ndihmuese
riprodhuese, apo dhe përmirësimit të kujdesit
neonatal që ka  sjellë uljen e  vdekshmërisë
neonatal dhe rritjen jatrogjenike të incidencës së
lindjes parakohe (7).
Vlerësimi i  rasteve  për  lindjen  parakohe dhe
në mënyrë ideale  kategorizimi i tyre ( psh
lindja parakohe spontane  apo   e induktuar) janë
të rëndësishme për një  përcaktim  të saktë të
incidencës me qëllimin    informimin  e
politikave  dhe të programeve në  ndërhyrje në
reduktimin e riskut për lindje parakoje.
Aktualisht në Shqiperi, ende nuk ka një studim
të incidencë së lindjes parakohe  në nivel
kombëtar apo dhe në nivel qarqesh.
Ky studim paraqet një analizë të  lindjes
parakohe në Shqipëri si një përpjekje për të
kuptuar  shtrirjen e këtij problemi të shëndetit
publik si dhe hartëzimin e shpërndarjes rajonale
të lindjes parakohe.

Metoda dhe materiali
Si burim i të dhënave janë statistikat zyrtare të
Ministrisë së Shendetësisë  për një periudhë disa
vjeçare 2002 deri në vitin 2010. Statistikat
zyrtare janë  për lindjet parakohe dhe për lindjet
në total në  nivel  kombëtar dhe në nivel rrethi
apo qarku  sipas ndarjes administrative. Si lindje
parakohe është përcaktuar lindja e ndodhur para
37 javëve  ku si fillim i shtatzanisë është marrë
dita e parë e menstruacioneve të  fundit si dhe
vlerësimi me anë të ekografisë. Incidence e
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lindjes parakohe është vlerësuar si numri i lindjeve parakohe  për 100 lindje të gjalla.

Në përgjithësi  incidenca  e lindjes parakohe ka  variuar nga 4 % në  4.8 % pa paraqitur ndonje
model të qartë të  rritjes apo zvogëlimit   të  saj ( Grafiku I.  Megjithatë,  nga grafiku  del e qartë
që  në vitin 2010 ka një ulje të incidencës  në krahasim me vitin 2002  apo 2007 ( respektivisht
4.8%  ne 4.6 %) një ulje që nga ana statiskore  nuk është  sinjifikative ( d= 0.2  95% CI= -.09-
0.52, p>0.05)

Grafiku I. Incidenca e lindjes parakohe sipas viteve në Shqipëri.

Në grafikun II  tregohet incidenca e lindjes  parakohe  në bazë  qarku   për   vitin 2010. Incidenca
e lindjes parakohe është më e lartë në qarkun e Tiranës dhe në qarkun e Shkodrës  në  krahasim
me  qarkun e Beratit apo të Kukësit, ku shënohen vlerat më të ulëta të incidencës për lindjen parakohe
respektivisht 1.2 % dhe 0.5 %.

Grafiku II.  Incidenca  e lindjes parakohe sipas qarqeve për  vitin 2010

Në grafikët e mëposhtëm jepet trendi në vitE për disa qarqë sipas  viteve (grafiku III, IV dhe V)

Rezultatet
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Grafiku III. Incidenca e lindjes parakohe sipas viteve për qarkun e Dibrës, Elbasanit e Lezhës

Grafiku IV.  Incidenca e lindjes parakohe sipas viteve në qarkun e Beratit, Kukësit dhe Vlorës.

Për disa qarqe ka një ulje graduale të lindjes parakohe nga viti 2002  në vitin 2010 duke mos iu përshtatur
modelit epidemiologjik në nivel kombëtar. (Grafiku III dhe IV) .
Për qarqet e tjera (grafiku V ) vihet re një  rritje e incidencës së lindjes parakohe dhe në këtë mënyrë
kanë kontribuar  në  një incidencë  konstante të lindjes parakohe,  pa ndryshime sinjifikative midis viteve.

Grafiku V. Incidenca e lindjes parakohe sipas viteve për qarkun e Tiranës, Korcës dhe Shkodrës.
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Në  njohuritë e deritanishme , ky është studimi i
parë që vlerëson  incidencën e lindjes parakohe
në nivel kombëtar dhe në nivel qarku duke
vlerësuar peshën e këtij fenomeni në Shqipëri.
Në vitin 2010, Shqiperia ka një incidencë të lindjes
parakohe 4.6 %, një incidencë që është më e ulët
së mesatarja e vendeve evropiane  prej 7.2  apo
dhe të vendeve në zhvillim prej 8.8 përqind gjatë
kësaj periudhe (9).
Një shpjegim për këtë diferencë është se vendet
e zhvilluara kanë një incidencë më të lartë të
lindjes parakohe,  për shkak  të përqindjes më të
lartë të përdorimit të metodave të  fertilizimit in
vitro  që  konsiderohet një faktor risku për lindje
parakohe,  si dhe  diagnostikimi me saktësi  i
lindjes parakohe më me saktësi apo dhe  kujdesi
më i mire  neonatal  për bebet e lindura që “
rrit”  incidencën e lindjes parakohe.
Në nivel qarku është pikërisht  qarku  i Tiranës
që   ka një incidencë që përafrohet më shumë
me  incidencën  mesatare të  vendeve evropiane.

Një shpjegim i kësaj situate epidemiologjike është
fakti që  Spitalet Obstetrike në Tiranë luajnë rolin
e spitaleve tretësore, duke pranuar  dhe  gratë
nga qarqet e tjera me rrezik lindje parakohe   deri
në lindje ,duke ndikuar në rritjen artificiale  të
numrit të lindjeve parakohe .

Kjo analizë dëshmon  se Shqiperia ka një
incidencë të lindjes parakohe rreth 4.6 përqind    ,
një shifër që është më e vogël së incidence e
vlerësuar për Evropën apo dhe vendet  në
zhvillim. Në vazhdim , ka një  pabarazi  sipas
shpërndarjes  gjeografike të lindjes parakohe ,  ku
Tirana  ka   incidencën më të lartë të lindjes
parakohe e ndjekur nga qarku i Durrësit,
ndërkohë që në  rajonet e Kukësit apo Beratit kjo
vlerë është më ulët.  Metodat e vlerësimit të
moshës së shtatzanisë apo dhe  niveli i kujdesit
intensiv  neonatal  mund te jenë disa arsye për
këtë  shpërndarje të pabarabartë  gjeografike të
incidencës së lindjes parakohe në Shqipëri.

Diskutimi

Përfundime
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NJË SHPËRTHIM EPIDEMIK NGA HEPATITI VIRAL A NË
RRETHIN E MATIT

Dritan Ulqinaku, Mimoza Basho, Zylfi Dika, Elona Kureta,
Adela Vasili, Shpëtim Qyra

AN EPIDEMIC SITUATION FROM HEPATITIS A IN
MATI DISTRICT

The hepatitis A is still problematic in Albania. This is a descriptive study that
shows to us an epidemic outbreak from hepatitis A in Mati district. We used a
standard questionnaire to collect all the cases. In this study we have describe
this outbreak according to the classic triad; place, person and time.
The most affected area, results to be the Klos commune and in particular Dars
village.
The most affected age-group is the age group from 6 to 10 years old and the
way of infection transmission is from person to person.

SUMMARY
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HYRJE
Hepatiti A shkaktohet nga infektimi me anë të
virusit të hepatitit A, i identifikuar fillimisht me
mikroskop elektronik në vitin 1973, klasifikuar
brenda hepatovirus genus nga familja e
picornaviruseve. Virusi ndërhyn në funksionet e
heparit ndërsa replikohet në hepatocite. Sistemi
imun i çdo personi në këtë mënyrë aktivizohet
për të prodhuar një reaksion specifik për të
mundur dhe mundësisht për të zhdukur agjentin
infektues. Si pasojë e dëmtimit patologjik, hepari
fillon dhe inflamohet .(1,7)

HAV ekskretohet me shumicë me anë të feceve
dhe virusi mund të rezistojë për një kohë të gjatë
në mjedisin që e rrethon dhe në këtë mënyrë
mund të kontaminojë ushqimet dhe ujin.
Transmetimi i HAV është me rrugën fekalo-
orale. (2,6)

Rastësisht , HAV mund të merret edhe me
kontakt seksual (anal-oral) dhe me transfuzione
gjaku.

Personat të cilët nuk kanë qenë kurrë në kontakt
me HAV dhe ato të cilët nuk janë vaksinuar
kundrejt hepatitit A, janë persona në risk për
infektim.
Nga studimet e ndërmarra më përpara nga
Instituti i Shëndetit Publik rezultojnë se nivelet

totale të antikorpeve anti-HAV IgG në popu-
llatën e shëndetshme janë deri ne 90%, gjë e cila
do të thotë se rreth 90% të popullatës shqiptare
e kanë kaluar në formë të lehtë ose në ndonjë
formë tjetër hepatitinA .

QELLIMI
Përshkrimi i kurbës epidemike, numrin e të
prekurve, grup-moshat e ekspozuara, mënyra e
transmetimit si dhe shkaktarin e kësaj epidemie
të ndodhur në rrethin e Matit.

M ATERIALI  DHE METO D A
Ky është një studim deskriptiv që është realizuar
në rrethin e Matit. Për mbledhjen e të dhënave
është përdorur një pyetësor i standartizuar për
të gjitha rastet. Me anë të kësaj metode bëhet i
mundur përshkrimi i epidemisë në këtë rreth
sipas triadës klasike person, vend dhe kohë.

REZULTATET DHE DISKUTIMI
Nga tabela e mëposhtme shikohet qartë që
kemi të bëjmë me një shpërthim epidemik,
shpërthim që fillon në muajin gusht të vitit 2008
dhe mbaron në muajin mars të 2009. Karakteri-
stikë e këtij shpërthimi është fakti i zgjatjes për
një kohë relativisht të gjatë (rreth 8 muaj). Muaji
me numrin më të lartë të rasteve të denoncuara
është muaji nëntor 2008 me 31 raste, i pasuar
me muajin janar 2009 me 27 raste.

Tabela nr 1
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Vihet re se komuna me numrin më të lartë të rasteve është komuna e Klosit me 67 raste, e ndjekur
nga Bashkia e Burrelit me 24 raste. Numrin më të vogël të rasteve raportohet nga komuna e Suçit.

Tabela nr.3

Tabela nr 3 tregon shpërndarjen e rasteve sipas vendbanimit(fshatrave), raste të cilat janë raportuar
nga shërbimi i epidemiologjisë së rrethit të Matit.
Gjeografia e rasteve është në një territor shumë të përhapur, por kemi një fshat i cili raporton
rastet me të shumta (fshati Dars 46 raste), e ndjekur nga bashkia Klos me 17 raste.

2

7

1
3

46

1 2

11
13

17

3 2
4

1 1

7 6

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

B
a

te
r

B
u

r
r

e
l

C
e

r
r

u
je

C
e

ru
je

D
a

r
s

F
r

a
n

k
th

F
s

h
a

t

F
u

ll
q

e
t

G
u

r
r

e

K
lo

s

P
la

n
i

i
B

a
r

d
h

e

R
r

ip
e

S
h

o
s

h
a

j

S
u

c

U
n

ja
te

X
ib

e
r

Z
e

n
is

h
t

Shpërndarja e rasteve sipas komunave

15

67

7 6

24

1
7

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Gurre Klos Komsi Lis Burrel Suc Xiber



116 REVISTA MJEKESORE 3-2012 - INSTITUTI I SHENDETIT PUBLIK

REVISTA MJEKESORE

Konsumi i ujit të pijshëm

6%
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1%

26%

Burim+Pus Burimi Ujesjelles+Pus Ujesjellesi

Nga grafiku nr.5 shihet se 67% e rateve
konsumonin ujë burimi, 26% e tyre konsumonin
ujë ujësjellësi dhe një përqindje shumë e vogël
konsumonin ujë burimi + ujë pusi apo ujë rrjeti
dhe ndonjëherë ujë pusi.
Testimet laboratorike treguan qartë se kemi të
bëjmë më një infeksion i shkaktuar nga hepatiti

Grafiku 4

Shpërndarja sipas grup - moshës
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Rastet më të shumta i përkasin moshës pediatrike ku dominon mosha shkollore, pra rastet më të
shumta janë të grup-moshës 6 – 10 vjeç, pastaj vjen mosha 11-15 vjeç me 30 raste e ndjekur nga
mosha 0-5 vjeç me 28 raste. Grupmoshat e tjera paraqesin një numër relativisht të vogël të rasteve,
4 raste mosha 16-20 vjeç dhe vetëm 2 raste mosha mbi 21 vjeç.

Grafiku nr. 5

A, testime që u kryen në laboratorin e Institutit
të Shëndetit Publik.
Nga ana klinike mund të themi që në përgjithësi
nuk kishte asnjë vdekje si dhe nuk kishte raste
të rënda, klinika në përgjithësi ishte e lehtë dhe
u menaxhua pothuajse tërësisht nga mjekët e
spitalit të Matit si dhe të Klosit.



117REVISTA MJEKESORE 3-2012 - INSTITUTI I SHENDETIT PUBLIK

REVISTA MJEKESORE

Konkluzione
·  Rastet e raportuara nga shërbimi i epidemio-
logjisë së rrethit të Matit janë raste që lidhen me
njëri-tjetrin gjë e cila na sjell në konkluzionin se
kemi të bëjmë me një shpërthim epidemik.
·  Ky shpërthim epidemik është si pasojë e
transmetimit të virusit të hepatit viral A në këtë
rreth.
·  Zona më e prekur rezulton të jetë Bashkia e
Klosit dhe në vecanti fshati Dars.
·  Moshat më të prekura janë moshat pediatrike
me një mbizotërim të grup-moshës 6 – 10 vjeç.

·  Mënyra e transmetimit është të këtij shpër-
thimi epidemik nga hepatit A është rruga fekalo–
orale, nga personi në person.
·  Raportimi i një shpërthimi të tillë mund të
jetë një indikacion për një spostim të moshës për
infektimin nga hepatit A, meqenëse studimet
kanë treguar se mbi 80% të personave të prekur
nga ky infeksion janë infektuar përpara moshës
5 vjeç
·  Është e rëndësishme të forcohet survejanca
dhe bashkëpunimi i ngushtë si me klinikën ashtu
dhe me laboratorin për situata të ngjashme.
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SUMMARY

PËRDORIMI I BARNAVE TË RIMBURSUESHËM QË ULIN LIPIDET
GJATË VITEVE 2008-2010 NË SHQIPËRI

Alida SINA (1), Iris HOXHA (2)
(1) Instituti i Sigurimeve të Kujdesit Shëndetësor, Tiranë

(2) Urdhri i Farmacistëve të Shqipërisë

TRENDS IN UTILIZATION OF REIMBURSABLE
LIPID-LOWERING DRUGS DURING 2008-2010 YEARS IN

ALBANIA

Cardiovascular disease is the leading cause of global morbidity and mortality. Risk factors
modification reduces clinical events and premature death in people with established
cardiovascular disease as well as in those who are at high cardiovascular risk. A key
modifiable risk factor for the cardiovascular disease is blood lipids level.
This study assessed the trends of utilization of reimbursable lipid-lowering drugs in 2008-
2010 years in Albania. The study was retrospective. The data for antilipidemic drugs
were taken from Health Insurance Institute database. The utilization of these drugs was
quantified in DDD/1000 inhabitants/day using the ATC/DDD methodology.
The total consumption of antilipidemic drugs increased from 2.38 to 3.23 DDD/1000
inhabitants/day in 2008-2010 and statins were the most frequently prescribed drugs.
During 2008-2010 the most used antilipidemic drugs were respectively: Atorvastatin with
consumption increased from 0.84 to 1.46 DDD/1000 inhabitants/day, Fluvastatin with
consumption decreased from  0.81 to 0.75 DDD/1000 inhabitants/day and Simvastatin
with consumption on the increase 0.46-0.66 DDD/1000 inhabitants/day.
Atorvastatin and Simvastatin were among the most prescribed antilipidemic drugs in
other European countries in the same period.
Fluvastatin with 103 lek/DDD was the most expensive antilipidemic drug. Fenofibrate
with 20 lek/DDD, Atorvastatin with 22 lek/DDD and Simvastatin with 23 lek/DDD
were the antilipidemic drugs with lowest cost per DDD.

Key words: Drug utilization, ATC/DDD methodology, statins, fibrates, LDL C
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Hyrje
Përdorimi dhe shpenzimet për barnat që ulin
nivelin e lipideve në gjak janë rritur ndjeshëm
gjatë viteve të fundit. Në Itali në vitin 2010
Atorvastatina, Rosuvastatina dhe Simvastatina
renditen në 30 principet aktive të para të
rimbursuara më të përshkruara. Atoravastatina
është principi aktiv  me shpenzimet më të larta
në vitin 2010 në Itali si edhe në 4 vende të tjera
europiane, si: Belgjikë, Angli, Irlandë dhe Spanjë.
Simvastatina zë vendin e pestë në Itali në vitin
2010 si një ndër principet aktive më të
kushtueshme dhe renditet si bari me shpenzimet
më të larta territoriale  në Greqi dhe Portugali.(1)

Rritja e përdorimit të barnave antilipidemikë
lidhet me trajtimin e aterosklerozës, meqenëse
kolesteroli i lartë në gjak (veçanërisht LDL-C apo
kolesteroli i “keq”) dhe nivelet e ulura të HDL-
C (apo kolesterolit te “mirë”) janë faktorë
“klasikë” rreziku për zhvillimin e kësaj patologjie.
Ateroskleroza përbën shkakun kryesor për
format më të shpeshta të sëmundjeve kardio-
vaskulare, si: sëmundja ishemike e zemrës, iktusi
dhe sëmundja arteriale periferike. Këto sëmun-
dje kardiovaskulare janë akoma shkaqet kryesore
për paaftësi dhe vdekje të parakohshme në të
gjithë botën(2) duke shkaktuar shpenzime
buxhetore gjithmonë e më të mëdha për
sistemet e kujdesit shëndetësor.(3)

Sëmundjet kardiake dhe vaskulare parashikohet
që do të vazhdojnë të mbeten shkaku kryesor i
paaftësisë dhe vdekshmërisë në vendet e
zhvilluara deri në vitin 2020.(4)

Përdorimi i përshtatshëm i barnave antilipi-
demikë dhe veçanërisht i statinave ka rëndësi si
barna që ndikojnë direkt në uljen e sëmund-
shmërisë dhe vdekshmërisë së shkaktuar nga
sëmundjet kardiovaskulare.(5,6) Pavarësisht rritjes
në përdorimin e antilipidemikëve, në shumë
vende ka një boshllëk të dokumentuar midis
udhëzuesve për menaxhimin e kolesterolit dhe
praktikës klinike.(7,8)

Aksesi në informacionin e standartizuar dhe të

vlerësuar mbi përdorimin e barnave është i
rëndësishëm, sepse lejon kontrollin e modeleve
të përdorimit të barnave, identifikimin e
problemeve në përdorimin e barnave, fillimin
e ndërhyrjeve të nevojshme informuese,
edukative ose te tjera dhe monitorimin e
rezultateve të këtyre ndërhyrjeve.(9)

Objektivi i studimit
Objektivi i këtij studimi është vlerësimi i
përdorimit i barnave që ulin lipidet në gjak dhe
që janë rimbursuar në Shqipëri gjatë viteve 2008-
2010, në nivel lokal dhe kombëtar, si barna me
përdorim të gjerë që ulin sëmundshmërinë dhe
vdekshmërinë kardiovaskulare.

Metodat dhe Materialet
Në këtë studim u përdor metodologjia ATC/
DDD e cila është njohur nga Organizata
Botërore e Shëndetësisë në vitin 1996 si standart
ndërkombëtar në studimet e përdorimit të
barnave.(9,10)

Për paraqitjen e statistikave të konsumit të
barnave u perdorën dy instrumentet e kësaj
metodologjie që individualizohen me anë të
siglave përkatëse.
Në sistemin e klasifikimit ATC (anatomik,
terapeutik, kimik) barnat ndahen në grupe të
ndryshme sipas organit apo sistemit në të cilin
ata veprojnë dhe cilësive të tyre kimike,
farmakologjike dhe terapeutike. (9,10) Barnat
antilipidemikë u ndanë në grupe në nivele të
ndryshme të klasifikimit ATC, përkatësisht: në
nivelin e dytë C10-Reduktuesit e lipideve në
gjak, ne nivelin e katërt C10AA –Inhibitorët e
reduktazës së HMG-CoA apo statinat dhe
C10AB- fibratet, deri në nivelin e pestë apo
nivelin e substancave kimike  të veçanta.
DDD është përcaktuar si doza ditore mesatare
mbajtëse e barit kur përdoret për indikacionin
e tij kryesor terapeutik në të rritur. DDD siguron
një njësi fikse të matjes e pavarur nga çmimi,
monedha, madhësia e paketimit dhe fortësitë e
barit, duke mundësuar përcaktimin e tendencave



123REVISTA MJEKESORE 3-2012 - INSTITUTI I SHENDETIT PUBLIK

REVISTA MJEKESORE

në konsumin e barnave dhe kryerjen e kraha-
simeve midis grupeve të popullatave.(10)

Në këtë studim u përdor Index-i ATC/DDD
i vitit 2010 ndonëse barnat e studiuara gjatë
viteve 2008-2010 nuk kishin variacione të
kodeve ATC apo DDD-ve të tyre.
Të dhënat u mblodhën nga database e Institutit
të Sigurimeve të Kujdesit Shëndetësor (ISKSH)
dhe perfshinë sasitë e barnave antilipidemikë të
rimbursuar gjatë viteve 2008-2010. Për një
pamje sa më të mirë të trendit në përdorimin e
këtyre barnave të dhënat e marra u detajuan si
në nivel vendi edhe në nivel prefekturash. Në
mënyrë të ngjashme, u mblodhën të dhëna për
kostot e këtyre barnave sipas monedhës
kombëtare ( në Lekë).
Të dhënat për popullatën në nivel vendi dhe në
nivel prefekturash u morën nga Instituti i
Statistikave (INSTAT).
Të dhënat e mbledhura për sasitë e barnave dhe
grupet e popullave me ndihmën e Index-it
ATC/DDD 2010 u përpunuan, duke bërë të
mundur kuantifikimin e përdorimit të barnave,
shprehur si DDD/1000 banorë/ditë. Të dhënat
e përshkrimit të barnave te paraqitura në DDD/
1000 banorë/ditë sigurojnë një  vlerësim të
përafërt të pjesës së popullatës në studim të
trajtuar në mënyrë kronike me një bar të veçantë
apo grup barnash.

Rezultatet
Ne Shqipëri gjatë viteve 2008-2010 ishin
rimbursuar vetëm përfaqësues të statinave dhe
fibrateve si barna antilipidemikë. Barnat e
rimbursuar ishin përkatësisht: Lovastatinë,
Pravastatinë, Simvastatinë, Fluvastatinë dhe
Atorvastatinë që i përkisnin statinave dhe
Fenofibrate, Ciprofibrate e Bezafibrate (hequr
nga rimbursimi më 1 korrik 2008 si bar i
paregjistruar në vend) si fibrate.

Konsumi i barnave antilipidemikë në total gjatë
viteve 2008-2010 kishte vlerat: 2.38 DDD/1000
banorë/ditë në 2008, 2.92 DDD/1000
banorë/ditë në 2009 dhe 3.23 DDD/1000
banorë/ditë në 2010. Konsumi i statinave sipas
viteve të analizuara kishte vlerat: 2.19 DDD/
1000 banorë/ditë në 2008, 2.66 DDD/1000
banorë/ditë në 2009 dhe 2.93 DDD/1000
banorë/ditë në 2010. Konsumi i fibrateve kishte
vlerat: 0.19 DDD/1000 banorë/ditë në 2008,
0.26 DDD/1000 banorë/ditë në 2009 dhe 0.3
DDD/1000 banorë/ditë në 2010.

Grafiku II - Konsumi  vjetor i barnave që reduktojnë
lipidet në gjak

Në nivelin e principeve aktive, barnat më të
përshkruara ishin: nga statinat (Atorvastatinë,
Fluvastatinë dhe Simvastatinë) dhe nga fibratet
(Fenofibrate).

Grafiku I - Konsumi vjetor i barnave antilipidemikë
në  total, i statinave e fibrateve
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Pasqyra 1 - Konsumi  vjetor i  barnave më të përshkruar që reduktojnë lipidet në  gjak
Bari DDD/1000 banorë/ditë

(2008)

DDD/1000 banorë/ditë
(2009)

DDD/1000 banorë/ditë
(2010)

Atorvastatinë 0.84 1.19 1.46

Fluvastatinë 0.81 0.83 0.75

Simvastatinë 0.46 0.58 0.66

Fenofibrate 0.14 0.21 0.23

Gjatë viteve 2008-2010 përdorimi i këtyre barnave si më të përdorshmit e antilipidemikëve kishte
pësuar rritje, me përjashtim të barit Fluvastatinë, i cili paraqiste rënie në konsum me 10% në 2010
krahasuar me vitin paraardhës.

Grafiku III - Konsumi  vjetor i barit Simvastatinë
sipas prefekturave Në rang prefekture përdorimi i barit

Simvastatinë gjatë viteve 2008-2010 paraqitej me
rritje, përjashtuar prefekturën e Lezhës, në të
cilën përdorimi i këtij bari në vitin 2010 kishte
pësuar rënie të vogël krahasuar me vitin 2009.
Konsumi më i lartë i këtij bari rezultoi në
prefekturën e Dibrës më 2010 me 1.15 DDD/
1000 banorë/ditë.

Përdorimi i barit Atorvastatinë gjithashtu kishte
pësuar rritje në nivel prefekturash gjatë viteve
2008-2010, por kjo rritje në përdorim ishte më
e shprehur krahasuar me barin Simvastatinë.
Ishte prefektura e Tiranës që kishte vlerën më
të lartë të konsumit të këtij bari, përkatësisht me:
2.09 DDD/1000 banorë/ditë më 2008, 2.91
DDD/1000 banorë/ditë më 2009 dhe 3.44
DDD/1000 banorë/ditë më 2010. Përdorim i
lartë i Atorvastatinës u vu re edhe në

Në të kundërt, përdorimi i barit Fluvastatinë në
nivel prefekture kishte pësuar kryesisht rënie
gjatë viteve 2008-2010. Rënia më e madhe në
konsumin e këtij bari u vërejt në prefekturat e
Beratit, Korçës dhe Tiranës. Në vitin 2010 bari
Fluvastatinë ishte përshkruar më pak në
prefekturën e Vlorës që kishte konsum 0.29
DDD/1000 banorë/ditë dhe në prefekturën
e Gjirokastrës me konsum 0.32 DDD/1000
banorë/ditë.
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Grafiku IV - Konsumi vjetor i barit Atorvastatinë
sipas prefekturave
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prefekturën e Kukësit me 1.5 DDD/1000 banorë/ditë më 2009 dhe 1.91 DDD/1000 banorë/
ditë më 2010.

Grafiku V – Konsumi  vjetor i barit
Fluvastatinë sipas prefekturave
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Bari
Çmimi/DDD, Lekë

(2008)
Çmimi/DDD, Lekë

(2009)
Çmimi/DDD, Lekë

(2010)
Simvastatinë 35 28 23

Lovastatinë 59 34 34

Pravastatinë 80 84 70

Fluvastatinë 97 97 103

Atorvastatinë 28 22 22
Fenofibrate 21 20 20
Ciprofibrate 37 37 39

Në analizën e kostove të shprehura në Çmim/
DDD në Lekë rezultoi që koston
konsiderueshëm më të lartë e kishte Fluvastatina
me 97 lekë/DDD gjatë viteve 2008 dhe 2009
dhe me 103 lekë/DDD më 2010. Në vitin
2010 nga antilipidemikët e analizuar koston më
të vogël e kishin: Fenofibrate me 20 lekë/DDD,
Atorvastatina me 22 lekë/DDD dhe
Simvastatina me 23 lekë/DDD.

Diskutim

Gjatë viteve 2008-2010 konsumi i barnave të
rimbursueshëm antilipidemikë është rritur nga
2.38-3.23 DDD/1000 banorë/ditë. Kjo rritje
përcaktohet kryesisht nga statinat me konsum
2.19-2.93 DDD/1000 banorë/ditë, kurse rritja
e përdorimit të fibrateve është e vogël nga 0.19-
0.3 DDD/1000 banorë/ditë gjatë të njëjtës
periudhë kohore.

Raporti në përdorimin midis statinave dhe
fibrateve përputhet me rekomandimet e shumë
udhëzuesve europianë dhe amerikanë për
trajtimin dhe profilaksinë e sëmundjeve të
zemrës dhe sistemit vaskular që statinat të
përdoren si “linjë e parë” për trajtimin e
dislipidemive dhe uljen e sëmundshmërisë dhe
vdekshmërisë kardiovaskulare.
Në 2005, Grupi i Punës së Farmakovigjilancës
të Komitetit për Produktet Mjekësore për
Përdorim Human (CHMP) i Agjencisë
Europiane të Barnave pasi rishikoi efektet
anësore të gjithë barnave që përmbanin fibrate
konkludoi që fibratet nuk duhet të përdoren si
“linjë e parë” në trajtimin e çrregullimeve të
yndyrnave në gjak. Komiteti vuri re që fibratet

janë më efektivë se statinat në uljen e niveleve
të triglicerideve dhe përdorimi i tyre si trajtim i
“linjës së parë” në pacientët me
hipertrigliceridemi të rëndë është i
përshtatshëm.(11)

Konsumi i barnave që ulin lipidet në gjak në
Shqipëri paraqitet në nivele të ulura krahasuar me
përdorimin e këtyre barnave në vende të tjera.
Në total përdorimi i këtyre barnave gjatë viteve
2008-2010 ka vlerat: 97.16 – 112.74 DDD/
1000 banorë/ditë në Norvegji(12), 48.9 – 61.6
DDD/1000 banorë në Itali (1) dhe 2.38-3.23
DDD/1000 banorë/ditë në Shqipëri.

Më e theksuar është diferenca në konsumin e
statinave. Norvegjia ka rritur përdorimin e
statinave nga 95.04 DDD/1000 banorë/ditë më
2008 në 109.86 DDD/1000 banorë/ditë më
2010.(12) Në Itali përdorimi i statinave është rritur
nga 41.3 DDD/1000 banorë/ditë më 2008 në
51.7 DDD/1000 banorë/ditë më 2010.(1) Në
Shqipëri përdorimi i statinave gjatë viteve 2008-
2010 është rritur nga 2.19 -2.93 DDD/1000
banorë/ditë.
Grafiku VI – Konsumi i  statinave sipas barnave te
veçantë  në Norvegji  më 2010
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Në vitin 2010 në Norvegji, Simvastatina me konsum 64.89 DDD/1000 banorë/ditë dhe
Atorvastatina me konsum 38.8 DDD/1000 banorë/ditë kanë një ndarje të tregut respektivisht
me 59% dhe 35% të numrit total të DDD-ve të statinave. Pravastatina me konsum 4.04 DDD/
1000 banorë/ditë, Fluvastatina me konsum 1.39 DDD/1000 banorë/ditë, Rosuvastatina me
konsum 0.57 DDD/1000 banorë/ditë dhe Lovastatina me konsum 0.18 DDD/1000 banorë/
ditë janë statinat më pak të përdorshme dhe së bashku përbëjnë vetëm 6% të numrit total të
DDD-ve të statinave.

Grafiku VII – Konsumi i statinave sipas barnave
të  veçantë  në Itali më 2010
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Në Itali në vitin 2010, Atorvastatina me konsum
18.1 DDD/1000 banorë/ditë dhe Simvastatina
me konsum 13.4 DDD/1000 banorë/ditë
përbëjnë përkatësisht 35% dhe 26% të konsumit
total të statinave shprehur në DDD. Përdorim
të konsiderueshëm si statina numër dy ka bari
Rosuvastatinë (që nuk rimbursohet në vendin
tonë) me 14.2 DDD/1000 banorë/ditë apo
27% të konsumit total në DDD të statinave. Pas
tyre renditen Pravastatina me konsum 3.4
DDD/1000 banorë/ditë, Fluvastatina me 1.9
DDD/1000 banorë/ditë dhe Lovastatina me

22%

1%

1%

26%

50%

Simvastatine Lovastatine Pravastatine Fluvastatine Atorvastatine

konsum 0.8DDD/1000 banorë/ditë që zënë përkatësisht 6.5%, 4% dhe  1.5% të numrit total të
DDD-ve të statinave.

Grafiku VIII – Konsumi i statinave sipas barnave
të veçantë në Shqipëri më 2010

Pasqyra 3–Krahasimi i efekteve të statinave mbi nivelet
e kolesterolit(3)

Statina

Ndryshi me t në nivelet e lipideve (%)

↓e nivelit të

tërë
kolesterolit

↓e nivelit

të LDL-

kolesterol

↑ e nivelit

të HDL-

kolesterol
↓e
triglicerideve

Lovastatine 16-34 21-42 2-10 6-27

Pravastatine 16-25 22-34 2-12 15-24

Simvastatine 19-36 26-47 8-16 12-34

Fluvastatine 16-27 22-36 3-11 12-25

Atorvastatine 25-45 26-60 5-13 27-53

Rosuvastatine 33-46 45-63 8-14 10-35

Të gjithë statinat ulin kolesterolin dhe rritin
HDL-C në varësi të dozës. Nëse reduktimi i
nevojshëm i LDL-C është i rangut 35%, çdo
statinë duhet të jetë efektive, ndërsa kur
reduktimi i LDL-C duhet të jetë më i madh se
42%, Simvastatina, Atorvastatina dhe
Rosuvastatina janë agjentët e rekomanduar për
shkak të fuqisë më të madhe.(13)

Statina më e re, Rosuvastatina është quajtur një

“superstatinë” sepse ka aftësinë të reduktojë
LDL-C dhe të rritë HDL-C në shkallë më të
madhe sesa statinat e tjera të aprovuara. Statina
tjetër më e fuqishme është Atorvastatina.
Atorvastatina, administruar në dozat 10 – 80
mg në pacientët me hiperkolesterolemi primare,
ul LDL-C deri 60%. Atorvastatina ul nivelet e
rritura të triglicerideve më efektivisht sesa statinat
e tjera. Atorvastatina dhe Fluvastatina janë barnat
më të mirë në individët me dëmtim të veshkave
dhe nuk kërkojnë ndonjë rregullim doze,
meqenëse eliminimi i këtyre dy statinave nuk
varet nga veshkat.(13)
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Shumica e ndërveprimeve midis barnave rritin
nivelet në gjak të statinave dhe për pasojë rriten
efektet anësore apo toksiciteti i tyre. Këto
ndërveprime barnash janë përcaktues të
rëndësishëm të sigurisë së statinave në pacientët
me hiperkolesterolemi. Fluvastatina, Rosu-
vastatina dhe veçanërisht Pravastatina kanë
përparësi sepse janë më pak subjekt i ndër-
veprimeve me barna të tjerë dhe mund të
përdoren në pacientët me risk të lartë për
ndërveprime barnash.(14)

Literatura sygjeron që ndryshimet në përdorimin
e barnave që ulin lipidet midis vendeve te
ndryshme mund të shpjegohen me diferencat në
udhëzuesit kombëtarë të trajtimit dhe sistemet
e rimbursimit, po aq mirë sa ndryshimet në
sëmundshmërinë kardiovaskulare.(15)

Në këtë studim, krahas këtyre faktorëve, duhet
mbajtur parasysh edhe fakti që të dhënat e
konsumit të raportuara në shtete të ndryshme i
referohen database-ve  të ndryshme.
Paraqitja statistikore e konsumit të barnave në
Norvegji bazohet në të dhënat e shitjeve totale
nga shitësit me shumicë. Në Itali dhe Shqipëri
të dhënat e konsumit i referohen përdorimit të
barnave të rimbursuar të përshkruar në ngarkim,
përkatësisht të Shërbimit Shëndetësor
Kombëtar (SSN) dhe Institutit të Sigurimeve të
Kujdesit Shëndetësor (ISKSH). Për rrjedhojë në
këto dy shtete nuk janë përfshirë në analizë sasitë
e barnave antilipidemikë që janë përdorur nga

qytetarët, por që nuk janë rimbursuar.

Përfundime
1. Në Shqipëri konsumi i barnave të rim-
bursueshëm që ulin nivelin e lipideve në gjak
është rritur 26% gjatë viteve 2008-2010 nga 2.38
- 3.23 DDD/1000 banorë/ditë.
2.  Barnat më të përdorshëm të kësaj klase janë
statinat që përbëjnë 91% të konsumit të tërë
barnave antilipidemikë.
3.  Barnat antilipidemikë të rimbursuar më të
përdorshëm në Shqipëri janë: Atorvastatina,
Simvastatina dhe Fluvastatina. Në nivel kombë-
tar dhe sipas prefekturave përdorimi i dy
barnave të parë është rritur gjatë viteve 2008-
2010, kurse përdorimi i Fluvastatinës ka pësuar
rënie.
4.  Gjatë vitit 2010 Fluvastatina ka koston më
të lartë me 103 lekë/DDD. Fenofibrate me 20
lekë/DDD, Atorvastatina me 22 lekë/DDD
dhe Simvastatina me 23 lekë /DDD kanë
kostot më të ulëta për DDD.
5.  Nga krahasimi me të dhënat e përdorimit
të barnave antilipidemikë në vende të tjera
konkludohet që përdorimi i barnave që ulin
nivelin e lipideve në gjak në Shqipëri është shumë
i ulët.
6.  Atorvastatina dhe Simvastatina janë ndër
statinat më të përshkruara gjatë vitit 2010 në
Shqipëri, Itali dhe Norvegji. Përdorimi i këtyre
dy barnave në vendin tonë mbështetet si nga
efektshmëria e lartë dhe nga kostot e ulëta për
DDD.
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