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Abstrakti
Një faktorë i rëndësishëm për të pasur shëndet të mirë është ushqimi, prandaj është e
rëndësishme të ushqehesh shëndetshëm. Sidoqoftë kanë një rrezik të qëndrueshëm që ushqimi të
ndotet me organizma potencialisht patogjene. Kështu, duhet ti kushtohet rëndësi të madhe
higjenes së ushqimit që nga përgatitja e deri te përdorimi i tij.
Ky punim përfshinë informacione rreth helmimit me ushqim, faktorët që ndikojnë, masat e
evitimit të helmimeve si dhe kujdesi infermieror. Krahas këtyre, është bërë edhe prezantimi i
studimit të rastit, kujdesi infermieror lidhur me rastin si dhe numri i përgjithshëm i rasteve me
intoksikacione alimentare për periudhën 2014-2016.
Realizimi i këtij punimi është bërë në Universitetit e Gjakovës “Fehmi Agani”, Fakultetin e
Mjekësisë, Programi Infermieri. Të dhënat statistikore janë marrë në Spitalin Regjional “Isa
Grezda” në Gjakovë, në Repartin e Infektivës.
Mentori im është: Prof.Ass.Dr. Haxhi Kamberi.
Punimi përfshinë: 49 faqe, 1 tabelë, 3 grafikona, 1 figurë, 4 fotografi.
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Hyrje
Ushqimi është thelbësorë për egzistencën njerëzore. Sidoqoftë kanë një rrezik të qëndrueshëm që
ushqimi të ndotet me organizma potencialisht patogjene. Çdo qenie njerëzore rrezikon
ekspozimin ndaj sëmundjes kur gëlltit ushqim që mund të jenë përques të infeksionit. Një numër
i madh infeksionesh të tilla, rezutojnë thjeshtë në diare dhe/ose të vjella, një sindrom që
zakonisht quhet “helmim ushqimorë”. Termi “sëmundje me origjinë nga ushqimi” përdoret jo
vetëm në raste kur përquesi i infeksionit është ushqimi, por edhe kur përques është uji. Në
përkufizimin e helmimit ushqimorë janë gjithashtu të përfshira sëmundjet gastrointestinale të
shkaktuara nga helmet bimore natyrore, nga metalet e rënda dhe nga helmet të cilat janë të
lidhura me ngrënjen e disa llojeve të peshkut.
Ka sëmundje të tjera me origjinë nga ushqimi dhe me origjinë nga uji, që janë të dallueshme nga
helmimi ushqimorë. Në këto sëmundje, edhe pse ushqimet janë përques të infeksionit dhe trakti
gastrointestinale është porta e hyrjes, simptomat gastrointestinale janë minimale dhe infeksioni
rezulton në simptoma të përgjithshme ose shfaqje të largëta të sëmundjes.
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Qëllimi dhe Objektivat

Qëllimi i punimit të kësaj teme qëndron në zgjërimin e njohurive rreth helmimit me ushqim duke
përfshirë: shkaktarët e helmimeve, masat e evitimit të helmimeve, kujdesi infermieror, inçidenca
e intoksikacioneve alimentare dhe parandalimi i intoksikacioneve alimentare.

9

Metodologjia e punës
Për realizimin e këtij punimi është përdorur metoda e rishikimit të literaturës dhe studimi i rastit,
krahas kësaj, janë paraqitur edhe informacione rreth helmimit me ushqim. Në këtë punim janë
përdorur gjithashtu statistika rreth numrit të përgjithshëm të rasteve me intoksikacione
alimentare për periudhën 2014-2016, nga regjistrat e Spitalit Regjional “Isa Grezda” në Gjakovë,
në Repartin Infektiv.
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KAPITULLI I
1.1

Helmimet me ushqim

Helmimet me ushqim janë grup i sëmundjeve ngjitëse akute të traktit tretës të cilat shkaktohen si
pasojë e futjes në organizëm mikroorganizma patogjen apo helmet e tyre përmes ushqimit të
kontaminuar. Mikroorganizmat e dëmshëm riprodhohen në ushqim derisa ai është duke ndenjur.
Për të gjitha helmimet karakteristikë është:
1. periudha e shkurtër e inkubacionit,
2. tablo klinike karakteristike për sistemin gastrointestinal,
3. të gjithë pacientët referojnë se kanë ngrënë të njejtin ushqim dhe në të njejtin vend.1
Ndotjen apo kontaminimin e gjërave ushqimore (ushqimit) mund ta bëjnë mikrobbartësit e
sëmundjeve ngjitëse apo personat e sëmurë.
Ushqimi mund të ndotet në të gjitha etapat, duke filluar prej prodhuesit e deri te konsumuesi.
Rëndësia epidemiologjike e gjërave ushqimore varet edhe nga origjina e vet gjërave ushqimore,
se a janë me origjinë nga kafshët apo nga bimët. Gjërat ushqyese me origjinë shtazore janë
shumë më me interes epidemiologjik në përhapjen e sëmundjeve ngjitëse, sepse ato mund të jenë
të kontaminuara për së gjalli dhe pas ngordhjes apo prerjes. Rol të veçantë në këtë aspekt luajnë,
sidomos, zoonozat.
Gjërat ushqimore mund të ndoten edhe në mënyrë indirekte, duke filluar prej manipulimit me
duart e palara, enët e ndotura ose me mjetet për përpunimin e ushqimit.
Artikujt apo gjërat ushqimore që shërbejnë si rrugë përhapjeje e sëmundjeve ngjitëse mund të
jenë të ndryshme, duke filluar nga qumështi dhe produktet e tij, mishi me produktet e veta, pemët
dhe permiet si dhe artikujt e tjerë.2

1

Dr.sci Isuf Dedushaj, prof.ordinar Dr.sci Isme Humolli, prof.ass “Epidemiologjia special e sëmundjeve
ngjitëse” fq: 124
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Shumë lloje të helmimit me ushqim janë përhapur nëpërmjet ushqimit ose pijeve të cilat kanë
qenë të kontaminuar me feces të njeriut ose të kafshëve të cilat përmbajnë bakteret infektive,
viruset ose parazitët. Burimet e zakonshme të ushqimeve të kontaminuara me mikroorganizma
infektive përfshijnë vezë jo te ziera mire, mishi i pulës dhe shpezëve, apo ndonjë ushqim jo i
përgatitur ose i papërpunuara që vjen nga kafshët, si ushqimi i detit, mishi, qumështi dhe
produktet e qumështit. Çdo ushqim apo pije mund të kontaminohet me mikroorganizmat infektiv
dhe të shkaktojnë helmim, nëse ushqimi është përpunuar nga një person i infektuar me duart e
palara, ose në qoftë se personi që e përpunon ushqimin vjen në kontakt me ushqimin ose lëngjet
e kontaminuara. Helmimi me ushqim mund të jetë gjendje shumë serioze, me mundësi për
komplikacione të rrezikshme për jetën, duke përfshirë dëmtimin e organeve, dehidrimin,
meningjitin, sepsën , lindje të foshjes së vdekur dhe artritit kronik.

Foto 1. Helmimi me ushqim
Burimi: https://telegrafi.com/helmimet-me-ushqim/

Simptomat e helmimit me ushqim mund të perfshijnë:
 Bebezat e syve të zgjeruara, skuqje në pjesën e bardhë, apo te pamurit e paqartë
 Marramendje
2

Dr. sc. Isuf I. DEDUSHAJ “Epidemiologjia Parimet dhe praktika” cap 9 fq:99
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 Ethe dhe të dridhura
 Kokë dhimbje
 Temperaturë
 Periudha të diaresë të shumta dhe të shkurtëra që mund të jenë të përgjakshme
 Nauze dhe të vjella
 Dhimbje të forta të barkut dhe ngërçe 3

Helmimet me ushqim kryesisht lajmërohen në formë të epidemive dhe shumë rrallë në mënyrë
sporadike.
Masat e evitimit të helmeve:


Duhet të evitojmë ose të pengojmë thithjen e helmeve në organizëm. Prandaj duhet që
lekura e mukozat të pastrohen me lëngje. Të bëhet lavazh stomaku, për të provokuar të
vjellat, të aplikohet apomorfina qëllimisht që të nxirren helmet me të vjella. Jepen baza të
lehta për eleminimin e acideve dhe e kundërta. Jepen dhe laksativ për të dal jashtë si
kripa e sulfatit të magnezit.



Veq masës për të penguar thithjen e helmeve në organizëm duhet të merren dhe masa për
largimin e helmeve që janë thithur në organizëm. Prandaj të helmuarve ju jepen lëngje si
përshembull: Solucion glukozë 5% 1-2-3 litra. Solucion fiziologjik 0,9% 1-2 litra. Bëhet
saloso (hiqet 300-400 gr gjak) dhe injektohet diuretik, për të urinuar.



Të rregullojmë çrregullimet që kanë ndodhur në organizëm duke përdorur terapi
lehtësuese simptomatike.4

1.2

Sëmundjet ngjitëse me ushqim

Produktet ushqimore, pa dyshim, janë mes ideal për qëndrimin e mikroorganizmave patogjenë,
saprofit dhe kushtimisht saprofit, me një fjalë disa produkte ushqimore janë edhe terren ideal që
3
4

www.mayoclinic.org
www.mjeksia.al
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shërbejnë për kultivimin e bakterieve. Për këtë arsye ushqimi me produktet e tij shërben si rrugë
ideale për transmetimin e sëmundjeve ngjitëse.5
Është më e drejtë të quhen infeksione intestinale sesa gastrointestinale sepse infeksioni vendoset
në zorrë, ndërsa pjesët tjera shërbejnë më shumë për të parazituar shkaktarin. Mekanizmi i
transmetimit të infeksionit realizohet në saje të lokalizimit intestinal të shkaktarit gjatë gjithë
procesit infekcioz ose në faza të veçanta të këtij procesi. Mekanizmi i transmetimit dhe
lokalizimi parimorë i infeksionit i vendosë bazat e klasifikimi të tillë të infeksioneve intestinale.
Duhet theksuar se në procesin e evoucionit shkaktari nuk i adaptohet kurdoherë vetëm
lokalizimit primar në zorrë. Pra, lokalizimi shfaqet në formën e varianteve të ndryshme. Këto
variante të lokalizimit janë hallka të patogjenezës në zhvillimin e procesit infeksioz, për këtë
grupi i infeksioneve të zorrëve mund të grupohet në disa kategori, si:
1. Infeksionet të cilat nuk përhapen jashtë tubit tretës, e këtu mund të klasifikohen: kolera,
dizenteria bacilare, shiritat, heminolepidoza, enterobiozat.
2. Kjo kategori është e ngjashme me të parën, por, kjo konsiston në shumëzimin e
shkaktarëve në gjërat ushqimore dhe grumbullimit të toksineve të tyre, çka edhe i
paraprinë infeksionit. Në këtë grup bëjnë pjesë toksiinfeksionet alimentare me:
salmonella, me botulizëm apo me stafilokoke.
3. Shkaktarët e këtij nëngrupi përhapen në organizëm, gjë që ndikon në patogjenezën e
procesit infeksioz dhe pjesërisht në detalet e mekanizmit të transmetimit, por, pa e
ndryshuar në thelb këtë të fundit. Këtu hyjnë dizenteria amebike, askaridoza,
ekinokokoza.
4. Përbën kategorinë e infeksioneve intestinale të cilat kalojnë në gjak, përhapen në inde dhe
organe, për këtë mund të nxjerret në ambientin e jashtëm edhe me anë të organeve tjera
ekskretuese, veshka, qumështi, apo shkaktari i hepatitit me rrugë biliare kthehet prapë në
zorrë. Në këtë nëngrup mund të numërohen tifoja abdominale, paratifotë, brucelozat,
leptospirozat apo hepatitis infeksioz.6

5
6

Dr. sc. Isuf I. DEDUSHAJ “Epidemiologjia Parimet dhe praktika” cap. 9 fq: 97
Dr. sc. Isuf I. DEDUSHAJ “Epidemiologjia Parimet dhe praktika” 1997, cap. 5 fq: 48
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Me ushqim të kontaminuar me mikroorganizma patogjenë mund të vijë deri të këto sëmundje:
1. Infeksionet alimentare, të provokuara psh, nga shkaktarët e tifos abdominale,
paratifove, kolerës, dizenterisë, hepatitit infektiv, tuberkulozit, ethes Q, diferisë,
skarlatinës, brucelozës. Infeksionet alimentare vijnë si rezultat i kontaminimit të
produkteve ushqimore me mikroorganizma patogjenë, të cilët, pasi që të futen në
organizmin receptive, pas një inkubacioni të caktuar, vjen deri te lajmërimi i
sëmundjes ngjitëse përkatëse.
2. Toksikoinfeksionet alimentare, paraqiten poqese ushqimi kontaminohet me
mikroorganizma patogjenë, kushtimisht patogjenë apo saprofit. Nëse konsumohet
ushqimi i ndotur, mikroorganizmat do të zbërthehen në zorrë, duke liruar
endotoksinet e tyre, e kështu vjen deri te infeksionet dhe intoksikacionet alimentare.
Shkaktarët më të shpeshtë të toksikoinfeksioneve janë Salmonelat, shigelat, E.coli,
enterokoket, Proteuset, B.faecalis alcaligenas, B.pyocyanus, Cl.Welchi, B.cereus,
B.subtilis, B.mesentericus.
3. Intoksikimet alimentare, paraqiten si rezultat i kontaminimit të ushqimit me
mikroorganizma patogjenë, të cilët në gjërat ushqimore lirojnë ekzotoksinat e tyre
të forta siç janë Staphylococcus aureus dhe Clostridium Botulinum.
4. Invazionet alimentare, janë sëmundje që paraqiten si rezultat i kontaminimit të
ushqimit me parazitë si bie fjala me Trichinella spiralis apo Echinococcuc
granulosus. 7

Infeksionet në përgjithësi:
 Clostridium perfringens
 Agjenti Norëalk (viruse të vogla, me strukturë të rrumbullakët)
 Helmimi me Scombrotoxine (nga peshqit)
7

Dr. sc. Isuf I. DEDUSHAJ “Epidemiologjia Parimet dhe praktika” 1997, cap. 9 fq: 98
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 Helmimi diarreik nga midhjet
 Helmimi paralitik nga midhjet
 Salmoneloza
 Toksina Bacillus Cereus (I shpejt)
 Toksina Bacillus Cereus (I vonshëm)
 Clostridium Botulinum
 Hemaglutininat e batheve
 Shigeloza
 Escheriachia coli, verotoksina e prodhuar nga organizmat e E.coli
 Helmimi ushqimorë nga speciet Vibrio
 Yersinia enterocolitica
 Toksinat e Staphylococcus
 Campylobacter spp.8

1.3

Shpërthimi i epidemive të ushqimit
“Shpërthim epidemik” quhet një rritje e qartë mbi normen e zakonshme në incidencen e një
sëmundjeje ose kompleksi simptomash të caktuara. Një shpërthim mund të vie në qënder të
vëmendjes nga klinicistet, që kanë vënë re një rritje jonormale të numrit të pacientëve me
shqetësime të ngjashme, nga laborantet që shikojnë një numër jashtzakonisht të rritur të
kolonive të një organizmi të veçantë ose nga pjestarë të publikut, që shikojnë një numër
jonormal të rasteve të sëmundjes në rrethin miqësorë ose familjarë (ose në një ceremoni
dasme). Qëllimi kryesorë i studimit të epidemisë është vërtetimi i faktit nëse po ndodhë apo
jo një shpërthim. Ky vlerësim kërkon përcaktimin e një shkalle bazë të sëmundjes dhe
vërtetimin që rastet e raportuara kanë sëmundjen për të cilën bëhet fjalë.

8

Jonmathan Cohen, William G.Powderly “Sëmundjet infektive” Vëllimi 1, cap. 50 fq: 556
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Është vlerësuar që në SHBA 76 milion njerëz çdo vit sëmuren nga ushqimet e infektuara.
Incidenca e infeksioneve gastrointestinale bakteriale më të zakonshme është ulur pak nga pak
që nga viti 1991. Megjithatë shpërthimet e gastroenteritit janë ende të zakonshme dhe mund
të jenë njëkohësisht shqetësuese dhe problematike për komunitetin në të cilin ndodhin.
Studimi i këtyre shpërthimeve shërben për disa arsye. Pikësepari, studimet mund të
propozojnë masat e kontrollit si për një kohë të shkurtër, ashtu edhe për një kohë të gjatë,
parandalimin e rasteve të reja gjatë ecurisë së një epidemie dhe parandalimin e tyre në të
ardhmen. Së dyti studimet e shpërthimeve mund të percaktojnë patogjen të tjerë ose te japin
informacion të ri për sa i përket mënyres së transmetimit, historisë natyrale dhe trajtimit të
patogjeneve të njohur. Së treti, informacioni i mbledhur në këto studime mund të përdoret
nga epidemiologet lokal, kombëtarë dhe ndërkombetarë për të vëzhguar trajektoret e
infeksioneve specifike në kohë dhe për të orjentuar ndryshimet në rregulloret e trajtimit të
ushqimeve, në mënyrë që të përmiresohet siguria e shëndetit publik në të ardhmen.9

1.4

Shkaqet kryesore të shpërthimit të epidemive
Epidemitë alimentare paraqiten si rezultat i mosnjohjes së principeve elementare higjenikosanitare, pastaj, me manipulim jo të drejt me artikuj ushqimorë. Lëshimet të cilat mund të
sjellin deri të kontaminimi apo ndotja e gjërave ushqimore janë komplekse, duke filluar nga
prodhuesit, distribuesit, përgatitësit e deri te konsumuesi. Këto lëshime, apo gabime, për
kushtet tona, më të shpeshta janë te:


Ruajtja e ushqimit të zier apo të pjekur në lokale të nxehta, prej një racioni në tjetrin.



Zierja apo pjekja e mishit në copa të mëdha dhe mosmundësia e përpunimit adekuat
termik.



Mungesa e frigoriferëve apo ruajtja e artikujve në frigoriferë të prishur.



Manipulimi, përgatitja dhe distribuimi i ushqimit nga personi i panjohur
(mikrobbartës).


9

Mosruajtja adekuate e gjërave ushqimore nga insektet dhe brejtësit.

Jonmathan Cohen, William G.Powderly “Sëmundjet infektive” Vëllimi 1, cap. 50 fq: 555
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Mungesa e njohurive elementare higjenike dhe sanitare e personit i cili merret me
përpunimin dhe distribuimin e gjërave ushqimore.



Përgatitja e ushqimit në enët e ndotura, apo larja e artikujve ushqimorë me ujin e
ndoturë.10

Ndryshe nga përceptimi që kanë konsumatoret, lidhur me rrezikun që paraqesin kimikalet e
ushqimeve, shumica e sëmundjeve të shkaktuara nga konsumi janë me origjinë biologjike.
Qendra e kontrollit dhe parandalimit të sëmundjeve (QKPS) ka publikuar një përmbledhje të
sëmundjeve që shkaktohen nga ushqimet, në bazë të etimologjisë midis viteve 1993-1997.
QKSP-ja ka grupuar faktorët e këtyre sëmundjeve në katër grupe: bakteriale, parazite, virale
dhe kimike. Më tepër se 95% e rasteve të shpërthimeve të sëmundjeve të shkaktuara nga
ushqimet vijnë si pasojë e mikroorganizmave ose prej toksinës së tyre. 97% e rasteve të
raportuara janë shkaktuar prej mikrobeve. Vetëm 3% e tyre të epidemive dhe më pak se 1%
e rasteve të veçanta vijnë si pasojë e ndotësve kimik të ushqimit (metalet e rënda,
monosodiumit glutamate dhe kimikate të tjera). Më tepër se 97% e vdekjeve të raportuara
kanë ndodhur si pasojë e mikrobeve. Këto të dhëna janë marrë nga raportimi i epidemive.11

1.5

Karakteristikat e epidemive alimentare

Ushqimi luan rol të rëndësishëm në përhapjen e sëmundjeve ngjitëse, për këtë duhet ditur se
epidemitë alimentare, e sidomos helmimet me ushqim karakterizohen nga këto veti:
1. Eksploziviteti. Epidemitë alimentare shpërthejnë në mënyrë eksplozive, sëmuren
një numër i madh i personave që e kanë konsumuar ushqimin e kontaminuar. Në
këto lloje epidemish sëmurën 30-40% të atyre që kanë përdorur ushqimin e
ndotur.
2. Dramaciteti. Në epidemitë alimentare falë numrit të madh të të sëmurëve për një
kohë të shkurtër dhe simptomeve të sëmundjes, epidemia merr karakter tejet
dramatik.
10
11

Dr. sc. Isuf I. DEDUSHAJ “Epidemiologjia Parimet dhe praktika” cap 9 fq: 101
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3. Inkubacioni i shkurtër. Te helmimet me ushqim inkubacioni sillet prej 40
minutave e deri në 72 orë.
4. Epidemitë zhvillohen dhe shuhen shpejt. Epidemitë alimentare zhvillohen gjatë
inkubacionit maksimal do më thënë brenda 72 orëve, zgjasin shkurtë, e poqese
paraqiten në mënyrë grafike, kanë pamjen e flakës së qiririt.
5. Janë monotipe. Me hulumtim të shkaktarit të epidemisë çdo herë izolohet vetëm
një shkaktar për dallim nga uji ku janë politipet.
6. Egzistojnë grupet e kontrollit. Grupet e kontrollit në këtë aspekt ndahen: në të
shëndoshë, ata të cilët nuk e kanë konsumuar ushqimin e ndotur, dhe në ata të
sëmurë, të cilët e kanë konsumuar ushqimin e ndotur.
7. Izolimi i shkaktarit të njëjtë. Në epidemitë alimentare shkaktari i epidemisë
izolohet nga ushqimi i ndotur dhe nga materialet e personave të sëmurë (në të
vjellat dhe jashtëqitjet).
8. Nuk duhet të paraqitet i ashtuquajturi bisht epidemik.
9. Kanë karakter mjeko-ligjor. Epidemitë alimentare shkaktohen si rezultat i
moszbatimit të masave rigoroze higjeniko-sanitare e, sidomos, në lokalet
shoqërore dhe private, ku bëhet konsumimi masovik i gjërave ushqimore.
Lëshimet në procedurë dhe paraqitja e helmimeve masovike denoncohet nga
organet gjygjësore.12

1.6

Trajtimi i një shpërthimi

Mënyra e organizimit të trajtimit të një burimi të dyshuar shpërthimi mund të jetë e vështirë.
Dëshmitë në rritje të individeve të rinj të infektuar, ndërkohë që mblidhet informacioni,
mund të jenë shqetësuese si për studiuesit dhe për publikimin. Megjithatë shpallja e kontrollit
të higjenës ose mbyllja e një njësie individuale ushqimore mund të ketë pasoja të rënda
ligjore dhe ekonomike. Trajtimi i njoftimeve publike për çdo të dhënë që nxirret, duhet të
bëhet gjithashtu me shumë kujdes. Komunikimi shkurt, por i këndshëm shpesh është i
12

Dr. sc. Isuf I. DEDUSHAJ “Epidemiologjia Parimet dhe praktika” cap 9 fq: 101-102

19

nevojshëm për të siguruar mbrojtjen e shëndetit publik. Sapo përcaktohet burimi, duhet të
ndërmerren masa të menjëhereshme kontrolli për të parandaluar ekspozimin e mëtejshëm. Në
rastet kur kontrolli gjen mundësi për përhapje, mund të jetë e nevojshme përfshirja e shtetit
dhe agjensive kombëtare. Në qoftë se sallata e pulës në ceremonin e dasmës do te ishte
infektuar nga erëza pikante Tarragon të importuar nga një vend tjetër, atëherë do të ishte i
nevojshëm bashkëpunimi ndërkombetarë. Masat e marra për përballimin e krevateve dhe
stafit kujdestarë në spitalet lokale, dhomat e urgjencës dhe klinikat; komunikimin e duhur të
faktorëve etiologjik, simptomave të paraqitura dhe sugjerimeve për mjekët lokal mbi
trajtimin klinik; bashkëveprimin me shtetin dhe autoritetet lokale.13

1.7

Intoksikacionet alimentare

Intoksikimet prej mikrobeve shkaktohën si pasojë e toksinës në ushqim ose nga prodhimi i
toksinës në aparatin tretës. Normalisht mikrooraganizmat rriten në ushqim përpara procesit të
konsumimit të tyre. Ka një sërë ndryshimesh midis infeksioneve ushqimore dhe toksikimeve
ushqimore. Organizmat helmues toksik zakonisht rriten në ushqim përpara konsumimit, por nuk
është gjithnjë kështu për mikroorganizmat infektues. Mikroorganizmat që shkaktojnë intoksikim
mund të jenë jo të gjalla ose joaktive gjatë konsumimit të ushqimit, dhe nevojitet vetëm prania e
toksinës. Mikroorganizmat që shkakojnë infeksion duhet të jenë të gjalla dhe plotësishtë aktive
kur konsumohet ushqimi. Këto mikroorganizma pushtojnë qelizat në të cilat ndodhen dhe
shkaktojnë simptoma të cilat zakonisht përfshijnë dhimbje koke dhe ethe. Toksina normalisht
nuk shkakton ethe dhe vepron nëpërmjet mekanizmave krejt të ndryshëm. 14
Për helmime me ushqim, ndër fajtorët kryesorë është Cl. Botulinum, i cili është bacil sporogjen
anaerob, i cili liron njërën ndër toksinat organike më të fuqishme që e njeh njerëzimi. Ky
shkaktarë, më së shpeshti, ndodhet në konservat e mishit, në suxhuk ose në mishrat e terura.
Intoksikimet tjera alimentare janë të shpeshta e sidomos, ato me stafilokoke, të cilat i shkaktojnë

13
14
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përsonat të cilët i bartin këta shkaktarë në hundë, grykë, në pustulat e duarve ose në
furunkulozat.15

1.7.1 Stafilokoku (Staphylococcus aureus)
Intoksikacionet alimentare me stafilokok.
Përkufizim: është sëmundje akute e zorrëve e cila lajmërohet si pasojë e kontaminimit të
ushqimit me ekzotoksinën e stafilokokut.16

Foto 2. Staphylococcus aureus
Burimi: https://www.medicinenet.com/staph_infection/article.htm

15

Dr. sc. Isuf I. DEDUSHAJ “Epidemiologjia Parimet dhe praktika” cap 9 fq: 100
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Ngjitëse” fq: 126
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Përhapja: Intoksikacionet alimentare me stafilokok janë të përhapura në të gjithë botën.
Lajmërohen në formë të epidemive të mëdha dhe të vogla duke përfshirë edhe shtetet më të
zhvilluara. Incidenca e sëmundjes është më e lartë, por rastet e sëmundjes nuk lajmërohen.
Etiologjia: sëmundja shkaktohet nga stafilokoku aureus. Është mikroorganizëm termostabil dhe
acidorezistent. Në temperaturë 25-37°C stafilokoku shumohet në ushqim me çrast liron
egzotoksinën. Shumimi i stafilokokut favorizohet nga ushqimet që përmbajnë sheqer dhe kripë.
17

Bakteri përbehet nga kripa (10-20% NaCl) dhe një sasi nitriti, që bënë të mundur mbijetesën

në produketet e konservuara të mishit (mishi, proshuta, salami etj)
Disa shtama të caktuara të stafilokokut aureus prodhojnë një enterotoksinë të qëndrueshme ndaj
nxehtësisë që është rezistence ndaj procesit termal të shndërrimit (gatimit, konservimit,
pasterizimit). Kushtet të cilat favorizojnë një rritje optimale të ushqimeve, proteinat e shumta dhe
niseshteja e pranishme në disa ushqime, gjithashtu favorizojnë edhe rritjen e produkteve toksike.
S.aureus do të futet nuk konkurron mjaftueshëm me mikroorganizmat e tjerë, kështu nëse
faktorët e tjerë konkurues do të eleminoheshin nëpermjet gatimit dhe S.aureus do të futen në
ushqim, ka mundësi që ai të shumohet me rrugë jokonkuruese.
Toksina prek nervin vagus në stomak duke shkaktuar të vjella të pakontrollueshme, pak pas
konsumimit te ushqimit. 18
Inkubacioni: helmimet me stafilokok kanë periudhën e inkubacionit prej 1-7 orë.19
Pasqyra klinike: karakterizohet me fillim të shpejtë (vrullshëm): dhimbje e barkut, nauze,
vjellje, barkqitje të cilat zhduken pas 12-48 orësh.
Diarrea, të përzierat të vjellat dhe krampet abdominale janë të shpeshta, ndërsa rritje e
temperaturës ndodhë më rrallë.20

17

Dr. sci Isuf Dedushaj, prof. ordinuar Dr. sci Isme Humolli, prof. ass “Epidemiologjia Speciale e Sëmundjeve
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19
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20
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Diagnoza: vihet në bazë të tablos klinike, të të dhënave epidemiologjike dhe gjetjes së sasisë së
madhe të stafilokokeve në ushqimin e dyshimtë dhe materialin e marrë nga pacienti (analizat
bakteriologjike).
Burimi i infeksionit: janë përsonat të cilët merren me përgatitjen e ushqimit dhe kanë në lëkuren
e tyre formacione të qelbosura, anginë, faringit stafilikoksik etj. Të sëmurët nga helmimi i
ushqimit me stafilokok nuk mund të jenë burim i infeksionit.
Rrugët e përhapjes: qumështi dhe produktet e tij, mishi dhe prodhimet e tij e veçanërisht mish i
bluar dhe ai i thatë. Rrugë e përhapjes mund të jetë edhe peshku dhe mishi i konservuar.
Ndjeshmëria: ndaj helmimit me stafilokok është i përgjithshëm, por intensiteti i reagimit të
organizmit është i ndryshëm.
Imuniteti: se a mbetet imunitet pas kalimit të sëmundjes dhe sa zgjatë nuk dihet me saktësi.
Sezona: helmimet me stafilokok regjistrohen gjatë gjithë vitit, por gjatë stinës së verës janë më
të zakonshme dhe të shpeshta.21

1.7.2 Botulizmi (Clostridium botulinum)
Përkufizim: Botulizmi është një sëmundje akute, simetrike, me paralizë zbritëse, e shkaktuar
nga neurotoksina e prodhuar nga Clostridium botulinum. Ushqimet e kontaminuara nga sporet C.
botulinum dhe toksina e prodhuar prej tij, shkaktojnë sëmundje kur gëlltiten nga njerëzit.
Infektimet e plagëve me C.botulinum ose kolonizimi i traktit intestinal te foshnjat dhe te të
rriturit mund të shkaktojnë ndonjëherë sëmundjen e botulizmit.22

21
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Foto 3. Clostridium botulinum
Burimi: https://www.medicinenet.com/botulism/article.htm

Botulizmi me origjinë nga ushqimi: Ndodh nga gëlltitja e toksinave; ushqimet e pakonservuara
mirë, ndihmojnë gjendjet anaerobike.
Gjendjet që duhen për ekspozim:


Produkti ushqimorë i kontaminuar me bacilet ose sporet e C.botulinum



Gjendjet e duhura për rritjen e sporeve.



Koha dhe gjendjet që lejojnë prodhimin e toksinës përpara ngrënjes.



Ushqimi i pangrohur mirë për të shkatërruar toksinen e botulizmit.



Toksina që përmbanë ushqimin e gëlltitur nga bartësi i prekur.23

Përhapja: Ky bakter sporeformues rritet në vendet ku mungon ajri dhe ndonjëherë prodhon gaz,
i cili bymen ushqimet e konservuara, të cilat nuk janë përpunuar siç duhet.24

23
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C. botulinum gjendet i përhapur nëpër dhera dhe baltë. Sipërfaqet e patateve, perimeve dhe
ushqime të tjera kontaminohen lehtësisht me spore, të cilat mbijetojnë për pak kohë në
temperaturë 100°C . Kushtet anaerobe që janë karakteristike për konservimin, duhanpirjen ose
fermentimin, lehtësojnë rritjen e klostridiumeve dhe çlirimin e toksinës. Sporet shumohen te
salsicet ose te djathi, në qoftë se ato mbahen për periudha të gjata në temperaturën e dhomës.
Bakteri prodhon disa lloje neurtoksinash, të cilat mund të diferencohen serologjikisht. Toksinat
janë eksotoksina të paqëndrueshme ndajë nxehtësisë. Egzistojnë shtatë tipa serologjik të toksinës
botulinike (A-G). Tipat A, B dhe E llogariten për pjesën më të madhe të shfaqjes së sëmundjes te
njerëzit. Serotipat e përfshirë në shpërthimet epidemike të botulizmit shkojnë paralelisht me
shprëndarjen gjeografike të sporeve në tokë. Tipi E shoqërohet pothuajse gjithmonë me peshkun,
por shpërthimet epidemike të shkaktuara nga produktet e peshkut lidhen me tipin A dhe B.
Sporet e C.botulinum mund të mbijetojnë në mbi 2 orë zierjeje (100°C), por vriten me shpejtësi
në temperaturë autoklave (120°C).
Toksina e C.botulinum ndikohet nga temperatura dhe inaktivizohet me shpejtësi në temperaturë
normale gatimi. Ajo është një neurotoksinë proteinike dhe dozat deri 0.1 μg janë vërejtur se kanë
shkaktuar vdekjen e qenieve njerëzore. Toksinat e tipeve B, D, F dhe G hidrolizojnë një proteinë
në vezikulen sinaptike.25
Inkubacioni: Periudha e inkubacionit është 12-48 orë, por mund të zgjasë më shumë ose më
pak.
Pasqyra klinike: Fillimisht simptomat përfshijnë disfunksionin e nervave kranialë me paralizë
zbritëse që çon në insuficiencë respiratore.26 Simptomat e para, të cilat jo gjithnjë janë të
pranishme, përfshijnë përzierje, të vjella dhe ndonjëherë edhe diarre. Simptomat e tjera
përfshijnë marrje mendësh, lodhje, dhimbje koke, kapsllëk, shikim të mjegulluar ose të dyfisht,
vështirësi në gëlltitje, frymëmarrje dhe në të folur, goja dhe fyti i tharë. Më vonë ndodhë paraliza
e muskujve dhe më vonë edhe paraliza e zemrës dhe e aparatit të frymëmarrjes, gjë që mund të
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qoj në vdekje, për shkakë të mos marrjes frymë. Kohëzgjatja për rastet fatale është 3 deri në 6
ditë, ndërsa për rastet jofatale mund të shkojë në disa muaj.27
Diagnoza: Në rastin e parë të sëmundjes diagnoza mund të mos zbulohet, për shkak të shenjave
dhe simptomave të nervave kranialë mund të mos u jepet rëndësi dhe mund të vërehet tabloja
klinike e një çrregullimi gastrointestinal. Diagnoza diferenciale zakonisht bëhet midis botulizmit
dhe formës descendente të një polineuropatie inflamatore akute ose sindromës Guillain-Barre.
Pacientët me botulizëm kanë të dhëna normale ne likidin cerebrospinal, dobësi respiratore, dhe
insuficienca respiratore zhvillohet lehtë, pra shfaqjes së dobësisë së theksuar të gjymtyrëve.
Pacientet me sindromën Guillan-Barre para zhvillimit të insuficiences respiratore, kanë dobësi të
theksuar të gjymtyrëve. Në botulizëm, ndjeshmëria dhe gjendja mendore janë të ruajtura.
Diagnoza e botulizmit mund të konfirmohet duke testuar serumin e pacientit, urinën, përmbajtjen
e stomakut, ose ushqimin e dyshuar për toksinën botulinum. Elektrokardiografia mund të jetë e
dobishme për të konfirmuar diagnozën e botulizmit. Stimuj të veçantë ose me frekuencë të ulët
nxisin potenciale te veprimit të muskujve, të cilët kanë amplitudë të reduktuar; stimujt tetanik
japin një përgjigje të rritur. Shpejtësia e perçimit të impulsit është normale. Këto të dhëna e
diferencojnë menjëherë botulizmin nga sëmundja Guillain-Barre.28
Trajtimi: Trajtimi i rasteve të dyshimta bëhet duke i dhënë pacientit një antiserum të
menjëhershëm, kjo gjë mund të jetë e dobishme nëse bëhet në kohë. Zakonisht është e
nevojshme dhënja e ndihmës për të lehtësuar frymëmarrjen.29
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KAPITULLI II Studim i rastit

2.1 Vlerësimi fillestar i pacientit me intoksikacione alimentare

Emri dhe Mbiemri: A.B
Adresa: Gjakovë
Viti i lindjes: 2012
Profesioni: Fëmijë
Data e pranimit: 18.09.2017
Gjendja socio-ekonomike: Mesatare
Diagnoza përfundimtare: Intoxication alimentaris A05

Të dhënat objektive
Në spitalin Regjional të Gjakovës, në Repartin e Infektivës, është sjellë një fëmijë me daten
18.09.2017, ku është hospitalizuar nga Pediatri kujdestarë për shkak të vjelljeve, diarres dhe
plogështisë.
Terapia e marrë:
 Ringer 500 ml
 Vitamina
 Ranital
 Lactis B complex
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Të dhënat subjektive
Familjarët deklarojnë se kjo gjendje e fëmijës filloj me një ritëm të shpejtë, ku fëmija kishte
dhimbje barku, pastaj gjendja e tij filloj të përkeqësohet me vjellje, diarre të shpeshta si dhe
pastaj me një plogështi të madhe.

Të dhënat historike
Familjarët deklarojnë se fëmija i tyre asnjëherë nuk kishte ndonjë problem shëndetësorë, përveç
ndonjë gjendje e lehtë e gripit sezonal.

Të dhënat aktuale
Pasi merret terapia e ordinuar IV, gjendja e fëmijës është stabilizuar, dhe me kërkesen e prindit
fëmija lëshohet në shtëpi.

2.2 Diagnoza infermierore për rastin
Diagnozat infermierore janë vendosur në bazë të analizës së të dhënave subjektive, objektive,
historike dhe aktuale të pacientit. Diagnozat e mundshme infermierore janë:
 Ndryshime në peristaltikën e zorrëve
 Ndryshime në gjendjen e të ushqyerit, si pasojë e nauzes dhe të vjellave
 Humbje e lëngjeve si pasojë e vjelljes dhe diarres
 Plogështi, lodhje për shkak të humbjes së lëngjeve
 Oligouri
 Infeksion për shkak të rënies së imunitetit
 Ndjenjë e nauzes dhe gërqit në abdomen
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 Çrregullim i cikleve të gjumit, si pasojë e dhimbjes së barkut
 Gjendje ankthi për pacientin dhe prindërit, lidhur me shtrimin në spital.

2.3 Planifikimi infermieror
 Menaxhimi i shenjave vitale
 Përgaditja psikike
 Reduktimi i ankthit
 Kontrolli i të vjellave dhe diarres
 Eleminimi i plogështisë
 Sigurimi i ushqyerjes së përshtatshme
 Mbajtja e balancit të lëngjeve
 Kontrolli i mbajtjes së higjenës
 Kontrolli i dhimbjes së barkut
 Përvetësimi i njohurive për parandalim
 Edukimi shëndetësorë i pacientit dhe familjarëve

2.4

Zbatimi infermieror

 Pacienti dhe familjarët janë të informuar për gjendjen shëndetësore
 Maten shenjat vitale dhe dokumentohen
 Marrim pelqimin e pacientit ose familjarëve për marrjen e terapisë
 Administrohet terapia adekuate dhe dokumentohet
 Dhënja e sasisë së duhur të lëngjeve
 Sigurimi i hidratimit të nevojshëm, që të parandalohet dehidrimi
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2.5

Vlerësimi perfundimtarë

Vlerësimi përfundimtar ose evaluimi është i bazuar në bazë të rezultateve të pritshme nga
pacienti.
 Pacienti është i qetë
 Gjendja e tij është stabilizuar
 Janë shmangur manifestimet e plogështisë
 Mbahet një ushqim optimal
 Këshillojmë pacientin dhe familjarët rreth kujdesit për ushqim
 Edukimi i pacientit dhe familjarëve në mbajtjen e higjenës e veçanërisht larjen e
duarve.

2.6Kujdesi Infermieror

Vlerësimi infermieror i shkallës së diarres do të kaloi në disa nënçështje:
 Kontrollohet dhe shenohet në dosjen infermierore të gjitha të dhënat si sasia, shpejtësia,
veçoritë e jashqitjes, vëzhgohet fëmija për praninë e simptomave të tilla si: dhimbje
barku, të vjella, merren analizat e nevojshme si:
 Merret gjaku venoz për elektrolite, proteinogram, azotemia, glikemi. Merret urinë
komplet dhe (Urokulturë). Merret kulturë për feçe, feçe për parazit dhe feçe për gjak
okult, etj.
Parandalimi i përhapjes së infeksionit
 Zbatohen masat e parashikuara nga rregullorja e qendrës spitalore përsa i përket, mënyrës
së manipulimit gjatë terapisë si ndërrimit të teshave dhe mbulesave të ndotura me
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jashqitje. Manipulimi gjatë marrjes së analizave. Lahen duart me kujdes para dhe pas çdo
procedure kujdesjesh dhe manipulimi.
 U shpjegohet prindërve dhe përsonelit sanitar, domosdoshmëria e respektimit të masave të
nevojshme për mbrojtjen nga infeksioni. Mësohet femija i rritur të respektoj masat
mbrojtëse për parandalimin e përhapjes së infeksionit si psh: të lajë duart, të respektoj
rregullat higjenike pasi ai ka kontaktuar me organet gjenitale.

Vëzhgimi i shenjave treguese për ndërlikime
 Infermierja vlerëson vazhdimisht shenjat jetësore (temperaturën trupore, pulsin,
respiracionin dhe presionin arterial), veçoritë e lëkures (turgorin dhe elasticitetin),
reagimet e shqisave, shenjat neurologjike, sjelljet e fëmijës.
Parandalimi i dehidrimit
 Infermierja duhet t’i jep lëngje në rrugë orale, intravenoze. Pra, këto procedura do të
ndiqen sipas udhëzimit të mjekut, ose e tolerimit të tyre nga ana e fëmijës.
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Foto 4. Mbajtja e fëmijës gjatë venepunktimit.
Burimi: Mehmedali Azemi, Vlora Ismaili-Jaha “Pediatria dhe Kujdesi Infermieror” 2016 cap.9
fq: 262

Parandalimi i prishjes së vendeve të punktimit venoz
 Infermierja përdorë masa paraprake për të penguar daljen e ages së përfuzionit nga vendi i
punktimit të venës duke e fiksuar atë me leukoplast. Gjithashtu për të parandaluar heqjen e
tubave të aparatit të përfuzionit fëmija mund të lidhet me duar brenda, ose ti fiksohet
gjymtyra, apo pjesa ku është e vendosur perfuzioni.
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Parandalimi i ndërlikimeve që mund të ndodhin si pasojë e përdorimit të mjeteve mbajtëse
të fiksimit.
 Infermierja zgjidh mjetet mbajtëse që fiksojnë gjymtyrët sa më shpesh që të jetë e mundur.
Ndërrohet pozicioni i fëmijës të paktën çdo 2 orë. Vëzhgohet vazhdimisht qarkullimi,
pozicioni dhe pikat ku shtypja dhe fërkimi janë më të shtuara, për të dalluar sa më parë
formimin e plagëve nga dekubituset.

Rehidrimi i fëmijës
 Infermierja jep lëngje sipas udhëzimit të mjekut, në rrugë intravenoze. Jep sasinë e
përcaktuar të lëngjeve. Numrin e pikave për minutë. Shton në perfuzion elektrolitet e
caktuara, sipas udhëzimit të mjekut. Ruan dhe mbron vendin e punktimit venoz. Vëzhgon
reagimet e organizmit të fëmijës ndaj ushqyerjes. Shënon me saktësi marrjet hidrike në
dosjen infermierore.
 Vlerësimi i shkallës së hidratimit. Infermierja peshon fëmijën çdo ditë. Vlerëson gjithë
parametrat si: shenjat jetësore, veçoritë e lëkurës, temperaturën etj. Merr analizat e
nevojshme.
 Kujdeset për mirëqenjen e fëmijës.
 Këshillohen prindërit të mbajnë fëmijën në krahë, nëse kjo nuk pengon kryerjen e
trajtimit. Kur kjo s’është e mundur, qëndrojmë pranë fëmijës për çdo nevojë. Duhet të
stimulojmë shqisat, duke bërë lojra të ndryshme argëtuese duke pasur parasysh zhvillimin
e fëmijës. Nxiten prindërit të vizitojnë dhe të kujdesen për fëmijën e tyre, aq shpesh sa i
lejon gjendja e fëmijës.
 Mënjanimi i shkaktarit të sëmundjes. Jepen medikamentet antimikrobiale dhe antibitotikët,
duke respektuar, dozën, shpeshtësinë, kohën e dhënjes.
 Rikthimi në regjimin e përshtatshëm ushqimorë në përputhje me moshën e fëmijës.
 Rifillohen ushqimet e zakonshme, gradualisht dhe në mënyrë progresive.
 Këshillohet dhënja e gjirit për foshnjat që janë me gji, ndërsa për fëmijët e rritur
këshillohet një dietë pa qumësht, deri 48 orë pas zhdukjes së simptomave. Më pas jepet
kos me lëng orizi etj. Kur fëmija nuk ka më të vjella, kur jashtqitjet bëhen më të formuara
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dhe kur pakësohet shpeshtësia e tyre, mund të jepet, banana, mollë e pjekur, pure karrote,
bukë e thekur me djathë dhe vezë të ziera etj.
 Mbështetja emocionale dhe psikologjike për prindërit e fëmijës. Inkurajon prindërit
sidomos nënës në veçanti, për ecurinë e sëmundjes. Shpjegohet nevoja e përdorimit të
masave të trajtimit terapeutik, pasi kjo shkakton ankth tek prindërit si psh: ndërprerja e
lëngjeve dhe ushqimeve orale, dhënja e lëngjeve intravenoze, përdorimi i metodave të
ndryshme që fëmija të jetë sa më i qetë.
 Edukimi shëndetsorë i fëmijeve të rritur dhe prindërve. Ndihmohen prindërit në lidhje me
planifikimin e një rregjimi të përshtatshem ushqyes. Ndihmohen prindërit të përcaktojnë
regjimin e ushqimit që i përgjigjet nevojave të fëmijës së sëmurë që të jetë i përafert me
mënyren e të ushqyerit në familje. Informohen prindërit për ruajtjen e ushqimeve, duke
pasur parasysh nevojat dhe mundësit e familjes. Informohen prindërit për zbatimin e
rregullave të higjenës dhe ruajtjen e produkteve ushqimore, si dhe pastrimin dhe larjen e
enëve që përdoren për gatim.

Vlerësimi dhe kujdesi infermieror të vjelljet

 Kur foshnja ose fëmija vjellë infermieri duhet të vëzhgoj veçoritë e të vjellave.
 Në këtë rast duhet të vlerësojmë, llojin e të vjellave (si shatervan ose gojë-gojë),
përmbajtjen e tyre, sasinë e të vjellave, erën, sjelljen e fëmijës.
 Një vlerësim i saktë i shenjave të mësiperme, ndihmon shumë në vënien e diagnozës
mjekësore, sidomos në rastin kur të vjellat përmbajnë një simptomë klinike të
rëndesishme. Duke u nisur nga shkaktari i të vjellave, përcaktohen dhe kujdesjet për të
cilat ka nevojë fëmija. Zakonisht kur të vjellat janë pasojë e një ushqyerje të
papërshtatshme, është e mjaftueshme tu mësohet prindërve mënyrat e ushqyerjes së duhur
si në përmbajtje ashtu edhe ne sasi. Në rastin kur mëndohet se të vjellat janë simptomë e
një bllokimi ose pengese gastro-intestinale, nderpritet ushqyerja ose përdoren teknika
special për ushqyerjen e fëmijës. Kur të vjellat janë pasojë e një infeksioni ushqyerje të
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tepruar ose të lidhura me faktorë emocional. Kujdesjet infermierore konsistojnë në
sigurimin e hidratimit të nevojshëm, kjo për arsye që të parandaloj dehidrimin.
 Etja është treguesi më dhomëthënës i nevojave të fëmijës për lëngje. Për të rivendosur
ekuilibrin hidrik dhe elektrolitik tek një fëmijë në gjendje të vetëdijshme mund të japim
solucione më përbajtje glukoze dhe elektrolitesh në rrugë orale dhe në rast se kjo nuk
këshillohet, në rrugë venoze. Pas ndërprerjes së të vjellave, infermierja ndërron veshjet e
ndotura të fëmijës dhe mbulesat e shtratit. Ajo kujdeset për pastrimin e lëkures më një
copë të njomur më ujë të ngrohtë, veçanërisht në zonën e palave të qafes, prapa veshit etj.
Përsa i përket ushqyerjes infermierja kujdeset për dhënien e sasisë së nevojshme të
lëngjeve, të cilat shoqërohen me porcione të vogla ushqimore si psh: supë, bukë e thekur
me djathë dhe gjalpë në vartësi të oreksit të fëmijës. Nëse fëmija i pranon mirë këto
ushqime, më pas mund t’i rikthehemi në regjimin e zakonshëm ushqimorë.

Edukimi shëndetesor i prindërve për kujdesje në shtëpi
 U shpjegohet prindërve të vëzhgojnë fëmijën që vjellë nëse kjo ndodhë menjëherë pas
ushqyerjes, gjatë ushqyerjes, ose në çdo kohë. Vëzhgohet fëmija në rritjen e shenjave të
dehidrimit: thëllim i syve, tharje të mukozave, temperaturë, shpejtësin e rrahjeve të
zemrës, ulje e elasticitetit të lëkures. Kur fëmija ndalon të vjellat, të shtojnë sasinë e
dhënies së lëngjeve. Kjo ka për qëllim të rikthej fëmijën në marrjen e sasisë së
zakonshme të lëngjeve. 30

30

E. Peka, L. Neçaj, E. Rustami, D. Bego, A.Imami-Lelçaj, M. Çela, A. Dervishi, V. Zanaj, V. Mane
“Infermieristika në Specialitete” Tiranë, 2005 cap. 8 fq: 164-166
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KAPITULLI III
3.1Masat e përgjithshme profilkaktike ndaj intoksikacioneve alimentare
Masat e profilaksisë së përgjithshme janë ato masa të cilat ndërmerren me qëllim të parandalimit
të veprimit të faktorëve patogjen mbi organizmin e shëndoshë. Është ai kompleks i masave, i cili
ka për qëllim pengimin e veprimit të faktorëve egzogjen mbi organizmin e shëndoshë e qëllimi i
vetëm është që të mos rrënohet shëndeti. Profilaksa e përgjithshme, në fakt, është prevenca
primare, qëllimi i së cilës është pengmi i procesit të sëmundjes, gjegjësisht, pengimi i paraqitjes
së sëmundjes.
Profilaksa e përgjithshme është drejtuar në ngritjen dhe forcimin e rezistencës së përgjithshme të
organizmit. Ajo është jo-specifike dhe bazohet në mbrojtjen e përgjithshme prej të gjitha
sëmundjeve ngjitëse, dhe përfshinë këto masa:

1.

Sigurimin e ujit higjenik për pije, pastaj mbrojtjen sanitare të burimeve dhe të
objekteve për ujë të pijshëm.

2. Menjanimi dhe deponimi higjenik i hedhurinave me qëllim të ruajtjes nga ndotja e ujit
dhe e tokës, si dhe mbrojtja nga shumimi i insekteve dhe brejtësve, është me interes
higjenik dhe epidemiologjik.
3. Mirëmbajtja e kushteve teknike dhe sanitaro-higjenike në objektet publike, në objektet
dhe mjetet e trafikut publik dhe të vendeve publike.
4. Sigurimi higjenik i artikujve ushqimorë si dhe i mjeteve tekniko-sanitare për
prodhimin dhe distribuimin higjenik të tyre.
5. Aplikimi i dezinfektimit, dezinsektimit dhe deratizimit profilaktik në vendbanime, në
sipërfaqet e objekteve publike, në mjetet e transportit të trafikut publik, në objekte për
prodhimin dhe distribuimin e artikujve ushqimorë, objekteve për furnizim me ujë për
pije dhe objekteve tjera publike me interes, më qëllim që të parandalohen dhe të
pengohen sëmundjet ngjitëse dhe parazitare.
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6. Ngritja e nivelit të arsimimit dhe e edukimit shëndetësore të popullatës, më qëllim të
njoftimit me mënyrën e aplikimit të masave të përgjithshme dhe specifike profilaktike,
si kusht në parandalimin, eliminimin, menjanimin dhe eradikimin e sëmundjeve
ngjitëse, përparimin e shëndetit publik, përparimin dhe ruajtjen e mesit jetësor si dhe
në ngritjen e mirëqenjës sociale dhe shëndetsore të shtresave të gjëra të popullatës.31

31

Dr. sc. Isuf I. DEDUSHAJ “Epidemiologjia Parimet dhe praktika” cap.14 fq: 156-157
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KAPITULLI IV

4.1 Statistikat e pacientëve me intoksikacione alimentare gjatë periudhës
2014-2016

Grafiku 1. Numri i përgjithshëm i rasteve me intoksikacione alimentare nëpër vite 2014-2016 në
Spitalin Regjional “Isa Grezda”, Reparti i Infektivës.

-

Nga ky grafikon kuptojmë numrin e përgjithshëm të rasteve të diagnostikuara me
intoksikacione alimentare ne Spitalin Regjional të Gjakovës, gjatë viteve 2014-2016 kemi
pasur gjithsej 607 raste, ku numri më i madh i rasteve të lajmëruara i takon vitit 2016 me
279 raste.
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Grafiku 2. Numri i përgjithshëm i rasteve me intoksikacione alimentare sipas gjinisë për
periudhën 2014-2016 në Spitalin Regjional “Isa Grezda”, Reparti i Infektivës.

-

Nga ky grafikon kuptojmë numrin e përgjithshëm të rasteve me intoksikacione alimentare
sipas gjinisë për periudhën 2014-2016, ku për vitin 2014 numri më i madh i rasteve i
takon gjinisë mashkullore me 76 raste, për vitin 2015 numri më i madh i rasteve i takon
po ashtu gjinisë mashkullore me 114 raste, ku në vitin 2016 për dallim nga dy vitet e
kaluara numri më i madh i rasteve i takon gjinisë femrore me 140 raste.
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Grafikoni 3. Numri i përgjithshëm i rasteve me intoksikacione alimentare të ndara në Zona:
Urbane dhe Rurale për periudhën kohore 2014-2016 në Spitalin Regjional “Isa Grezda”, Reparti
i Infektivës.

-

Nga ky grafikon kuptojmë numrin e përgjithshëm të rasteve nëpër Zona Rurale dhe
Urbane nëpër vite 2014-2016, ku për vitin 2014 numri më i madh i rasteve është në
Zonën Rurale me 69 raste, për vitin 2015 numri më i madh i rasteve është po ashtu në
Zonën Rurale me 112 raste, kurse për vitin 2016 për dallim nga dy vitet e kaluara numri
më i madh i rasteve, i takon Zonës Urbane me 169 raste.
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Figura 1. Numri i përgjithshëm i rasteve me intoksikacione alimentare të veçuara në muaj për
periudhën kohore 2014-2016 në Spitalin Regjional “Isa Grezda”, Reparti i Infektivës.

-

Nga kjo tabele kuptojmë numrin e rasteve me intoksikacione alimentare nëpër muaj, për
periudhën 2014-2016, ku për vitin 2014 numri më i madh i rasteve i takon muajit Gusht
me gjithsejë 38 raste, për vitin 2015 numri më i madh i rasteve i takon poashtu muajit
Gusht me gjithsejë 65 raste, kurse në vitin 2016 numri më i madh i rasteve i takon muajit
Maj me gjithsejë 68 raste.
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Tabela 1. Numri i rasteve me intoksikacione alimentare të shprehura në mënyrë tabelare sipas
moshës nëpër vitet 2014-2016 në Spitalin Regjional “Isa Grezda”, Reparti i Infektivës.

Viti

2014

2015

2016

1-10

54

82

109

11-20

38

65

92

21-30

5

16

38

31-40

8

5

11

41-50

14

11

11

51-60

5

7

6

Mbi 60

4

14

12

Mosha

-

Nga kjo tabelë kuptojmë numrin e rasteve me intoksikacione alimentare sipas moshës për
vitet 2014-2016, ku për këto vite mosha më e atakuar është 1-10 vjeçare, me gjithsej 245
raste.
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4.2 Diskutimet

 Ushqimi është thelbësorë për egzistencën njerëzore. Çdo qenie njerëzore rrezikon
ekspozimin ndaj sëmundjes kur gëlltit ushqim që mund të jenë përques të infeksionit.
Ushqimi mund të ndotet në të gjitha etapat, duke filluar prej prodhuesit e deri te
konsumuesi. Ndotjen apo kontaminimin e gjërave ushqimore (ushqimit) mund ta bëjnë
mikrobbartësit e sëmundjeve ngjitëse apo personat e sëmurë. Gjërat ushqimore mund të
ndoten edhe në mënyrë indirekte me mikroorganizmat infektiv dhe të shkaktojnë
helmim, duke filluar prej manipulimit me duart e palara, enët e ndotura ose me mjetet
për përpunimin e ushqimit.
 Gjatë stinës së verës shihet një rritje e numrit të rasteve me intoksikacione alimentare, për
shkakë të temperaturave të larta që ndikojnë në shumimin e mikroorganizmave
patogjene, mjediseve të mbipopulluara, mos mbajtja e rregullt dhe higjenike e artikujve
ushqimorë, higjenes personale, pakujdesisë ndaj përgatitjes së ushqimit etj.
 Mosha më e atakuar është 1-10 vjeçare, me qenë se imunitetit i tyre është më i dobët, janë
më të pakujdesshëm ndaj higjenes se duarve, kontakti i tyre me kafshët shtëpiake etj.
 Profilaksa e përgjithshme, në fakt, është prevenca primare, qëllimi i së cilës është
pengimi i procesit të sëmundjes, gjegjësisht, pengimi i paraqitjes së sëmundjes.
Profilaksa e përgjithshme është drejtuar në ngritjen dhe forcimin e rezistencës së
përgjithshme të organizmit.
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4.3 Përfundime

Në bazë të rezultateve të marra në Spitalin Regjional “Isa Grezda” në Gjakovë, në Rerpartin e
Infektivës, për periudhen 2014-2016 vijmë në përfundim se:
 Është parë rritje e numrit të pacientëve të diagnostikuar me intoksikacione alimentare në
vitin 2016, me gjithsej 279 raste, në krahasim me vitin 2014 me gjithsej 128 raste dhe
vitin 2015 me 200 raste.
 Nga viti 2014 numri më i madh i rasteve i takon gjinisë mashkullore me 76 raste, për
vitin 2015 numri më i madh i rasteve i takon po ashtu gjinisë mashkullore me 114 raste,
dhe në vitin 2016 për dallim nga dy vitet e kaluara numri më i madh i rasteve i takon
gjinisë femrore me 140 raste.
 Numri i përgjithshëm nëpër Zona Rurale dhe Urbane në periudhen 2014-2016, ku për
vitin 2014 dhe 2015 numri më i madh i rasteve është në Zonën Rurale me 69 raste (2014)
dhe 112 raste (2015), kurse për vitin 2016 për dallim nga dy vitet e kaluara numri me i
madh i rasteve, i takon Zonës Urbane me 169 raste.
 Në vitin 2014 dhe 2015 numri më i madh i rasteve i takon muajit Gusht me gjithsejë 38
raste në 2014 dhe 65 raste në 2015. Kurse viti 2016 numri më i madh i rasteve i takon
muajit Maj me gjithsejë 68 raste.
 Dhe në bazë të këtyre rezultateve vijmë në përfundim se mosha më e atakuar për vitet
2014-2016, është mosha 1-10 vjeçare, me gjithsej 245 raste.
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4.4 Rekomandime
Disa rekomandimet:
 Ruajtja dhe përmirësimi i mënyrës së shëndoshë të jetesës;
 Përgatitja e ushqimit në kushte higjenike, pra larja e duarve para përgatitjes së ushqimit;
 Eleminimi i shkaktarëve të sëmundjes me ushqim, duke evituar rrethanat që na
mundësojnë shfaqjen e tyre;
 Mbajtja e higjenës personale;
 Edukimi për ruajtjen e ushqimit;
 Mbajtja e rregullt dhe higjenike e artikujve ushqimorë;
 Mbani ushqime të papërpunuara të ndara nga ushqimet e gatshme për të ngrënë;
 Largimi nga mjediset e mbipopulluara, ku është e veshtirë që ushqimet të përgatiten dhe t
ruhen, sipas rregullave të duhura të higjenës;
 Larja e pemëve dhe perimeve para përdorimit të tyre;
 Mos e shijoni ushqimin për të cilin jeni të pasigurtë - thjeshtë largojeni atë.
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4.5 a) Rezyme
Hyrje – Ushqimi është thelbësorë për egzistencën njerëzore. Sidoqoftë ka një rrezik që ushqimi
të ndotet me organizma potencialisht patogjene. Intoksikimet alimentare prej mikrobeve
shkaktohen si pasojë e toksinës në ushqim. Ndër faktorët kryesorë është Clostridium Botulinum,
i cili liron njërën ndër toksinat organike më të fuqishme, si dhe Staphylococcus aureus.
Qëllimi i punimi - Qëllimi i punimit të kësaj teme qëndron në zgjërimin e njohurive rreth
helmimit me ushqim duke përfshirë: shkaktarët e helmimeve, masat e evitimit të helmimeve,
kujdesi infermieror dhe inçidenca e intoksikacioneve alimentare.
Metodologjia - Për realizimin e këtij punimi është përdorur metoda e rishikimit të literaturës dhe
studimi i rastit, krahas kësaj, janë paraqitur edhe informacione rreth helmimit me ushqim. Në
këtë punim janë paraqitur gjithashtu statistika rreth numrit të përgjithshëm të rasteve me
intoksikacione alimentare për periudhen 2014-2016, nga regjistrat e Spitalit Regjional “Isa
Grezda” në Gjakovë, në Repartin Infektiv.
Rezultatet – Në vitin 2014 ishin paraqitur gjithsejtë 128 raste dhe 200 raste në vitin 2015 me
intoksikacione alimentare, ku prej tyre numri më i madh i takon gjinisë mashkullore me 76 raste
(në 2014) dhe 114 (në 2015). Ndërsa, në vitin 2016 ishin paraqitur gjithsejtë 279 raste, për dallim
nga dy vitet e kaluara numri më i madh i rasteve i takon gjinisë femrore me 140 raste. Rezultatet
tregojnë se mosha më e atakuar për vitet 2014-2016, është mosha 1-10 vjeçare, me gjithsejtë 245
raste.
Përfundim - Intoksikacionet alimentare janë raste që shumë lehtë mund të ndodhin,qoftë nga
pakujdesia jonë apo e të tjerëve, por njëkohësisht shumë lehtë mund të parandalohen me një
kujdes të thjeshtë në gjërat ushqimore, duke filluar nga përgatitja e deri te përdorimi i tyre për
ushqim.
Fjalët kyqe: Helmimi me ushqim, Intoksikacionet alimentare, Kujdesi infermieror
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b) Resume

Introduction - Food is essential for the human being. However, there is a danger that the food
will be contaminated with potentially pathogenic organisms. Microbial food intoxicants are
caused as a result of toxins in food. Among the main factors is Clostridium Botulinum, which
releases one of the most powerful organic toxins, and the Staphylococcus aureus.
The purpose of the work - The purpose of this topic is to expand knowledge on food poisoning
including: the causes of poisoning, the avoidance of poisoning, the nursing care and the
incidence of food intoxications.
Methodolody - For realizing of this work, the literature review method and the case study is
used, along with information about food poisoning. In this paper are also presented statistics on
the total number of cases with food intoxication for the period 2014-2016, from the registers of
the Regional Hospital “Isa Grezda” in Gjakova, in the Infectious Unit.
Results - In 2014 were reported 128 cases and in 2015 were reported 200 cases with food
intoxication, from which the biggest number belongs to male gender, with 76 cases in 2014 and
114 cases in 2015. While in 2016 were reported 279 cases, and unlike the past two years , the
biggest case numbers belongs to female gender, with 140 cases for the year. The results show
that the most attacked age is for year 2014-2016 is from 1-10 years old, with 245 cases in total.
Conclusion - Food intoxications are the most common cases that can occur, either from our or
other's carelessness, but in the same tame it can be prevented very easy with the simple care
on groceries.
Main words - Food poison, food intoxications, nursing care.

47

4.6 Referencat
1. Dr.sci Isuf Dedushaj, prof.ordinar Dr.sci Isme Humolli, prof.ass “Epidemiologjia special
e sëmundjeve ngjitëse”
2. Dr. sc. Isuf I. DEDUSHAJ “Epidemiologjia Parimet dhe praktika” 1997
3. Jonmathan Cohen, William G.Powderly “Sëmundjet infektive” Vëllimi 1
4. Robert B.Wallace, Maxey-Rosenay-Last “Shëndeti Publik dhe Mjekësia Parandaluese”
2013
5. David A.Warell, Timothy M.Cox, John D.Firth, Edward J.Benz, Jr “Traktati I Oksfordit
për Mjekësinë”
6. Jeffery J.Schaider, Stephen R. Hayaden, Richard E. Wolfe. Roger M. Barkin, Peter Rosen
“Konsulta Mjekësore e Urgjences së pesë minutave të para”
7. Gwendolyn R. Burton “Microbiology for the Health Sciences” Fourth Edition
8. Fauci, Braunwald, Kasper, Hauser, Longo, Jameson, Loscalozo “Parimet e Mjekësisë
Interne Harrison”
9. E. Peka, L. Neçaj, E. Rustami, D. Bego, A.Imami-Lelçaj, M. Çela, A. Dervishi, V. Zanaj,
V. Mane “Infermieristika në Specialitete” Tiranë, 2005
10. Mehmedali Azemi, Vlora Ismaili-Jaha “Pediatria dhe Kujdesi Infermieror” Prishtinë,
2016
11. www.mjeksia.al
12. www.mayoclinic.org
13. https://www.medicinenet.com/botulism/article.htm
14. https://www.medicinenet.com/staph_infection/article.htm

48

4.7 CV e shkurtër e kandidatit

Të dhëna personale
1.Mbiemri

Krakaj

2.Emri

Arbesa

3.Nacionaliteti

Shqiptare

4.Shtetësia

Kosovare

5.Data e lindjës

01.05.1996

6. Gjinia

Femër

7.Numri Personal

1241489686

Të dhënat kontaktuese
Telefoni:

045573139

Adresa:

Firajë

Emaili:

arbesakrr@gmail.com

Të dhënat e kualifikimit
Shkolla e mesme e lartë

Shkolla e Mesme e Mjekësisë "Hysni Zajmi"
Gjakovë
Dega: Asistent i Infermierisë /2014

Universiteti

Universiteti i Gjakovës "Fehmi Agani"

Fakulteti

Fakulteti i Mjekësisë

Program

Infermieri

Statusi

E rregullt

Nr.ID- së

140306022

49

