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Abstrakt

INTRODUCTION- Anxiety disorders are relatively prolonged normal life spasms, characterized
by anxiety. Anxiety is usually defined as an underprivileged feeling of fear and insecurity.
Anxiety can be called a fear of an individual's demands when he does not know exactly what
these claims are.
PURPOSE - The purpose of this paper is to examine anxiety in general, the problems of people
affected by this type of disorder and the nursing care of these patients.
METHODOLOGY - Mostly talk about the ëork performed by nurses in different cases ëith these
patients, given these taken from the regional hospital protocols in the city of Gjakova.
CONCLUSIONS - How to help these patients with this type of disorder and nursing
RECOMMENDATIONS- Prevention of anxiety (when the first symptoms are noticed that do not
stop repeating), proper information about this disorder and admission to the appropriate doctors.
Key words: Anxiety , Anxiety disorders , Nursing care
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Hyrje

Çrregullimet e ankthit janë prishje relativisht të zgjatura të rrjedhës normale të jetës, të
karakterizuara nga ankthi. Ankthi zakonisht përkufizohet si një ndjenjë jo e theksuar frike dhe
pasigurie. Ankthi mund të quhet si një frikë ndaj kërkesave që i bëhen një individi.
QËLLIMIQëllimi i këtij punimi është që të shqyrtojmë ankthin në përgjithësi, problemet e personave të
prekur nga ky lloj çrregullimi si dhe përkujdesjen infermierore ndaj këtyre pacientëve.
METODOLOGJIAKryesisht flitet për punën që kryejnë infermierët në raste të ndryshme me këta pacientë, të dhëna
të marra nga spitali regjional “Isa Grezda” në Gjakovë, në repartin e Psikiatrisë.
PËRFUNDIMETSi t’iu ndihmojmë këtyre pacientëve me këtë lloj çrregullimi dhe rëndësia infermierore.
REKOMANDIMETParandalimi i ankthit (atëhere kur vërehen simptomat e para të cilat nuk ndalojnë së përsërituri),
informimi i duhur për këtë çrregullim dhe lajmërimi tek mjekët adekuat.
Fjalë kyqe: Ankthi, Çrregullimet e ankthit, Kujdesi infermieror .
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Përmbledhje të historisë së psikiatrisë dhe evolucioni i asistencës infermieristike psikiatrike

Duke filluar nga shek.V para erës së re, çrregullimet mendore, sidomos ato me karakteristika
psikotike , konsideroheshin me origjinë mbinatyrore. Kjo pikëpamje ekzistonte si në Greqinë e
lashtë, po ashtu edhe në Romën antike.
Dorëshkrimet më të hershme rreth çrregullimeve mendore janë të shkruara nga grekët në shek.IV
para erës së re. Hipokrati parashtroi teorinë se abnormalitetet fiziologjike mund të jenë shkak i
çrregullimeve mendore.Sido që të jetë, zhvillimi i mëtejshëm i kësaj pikëpamje, pushoi pak kohë
më pas, si rezultat i rënies së perandorisë Romake.
Liderët religjoz dhe të tjerët filluan përsëri që të përdornin versionet e mëhershme të ekzorcizmit
për ti trajtuar sëmundjet mendore, ku shpesh nënkuptoheshin edhe metoda nga më barbaret.

MESJETA
Në shekullin X,mjeku Persian Muhammed ibn Zakaria Rāzi (Rhazes), kombinoi metodat
psikologjike dhe shpjegimet fiziologjike për të siguruar një trajtim për të sëmurët mendorë.
Bashkohësi i tij , mjeku arab Najab ud-din Muhammed, ishte i pari që përshkroi një numër
sëmundjesh mendore siç është depresioni me agjitim ,neuroza, priapizmi dhe impotenca seksuale
(Nafkhae Malikholia), psikoza (Kutrib) dhe mania (Dual-Kulb).
Në shekullin XI, një mjek tjetër Persian Avicenna, dalloi " psikologjinë fiziologjike' në trajtimin
e sëmundjeve që kishin të bënin me emocione, si edhe zhvilloi një sistem për të shoqëruar
ndryshimet në puls me ndjenjat e brendshme , gjë që konsiderohet si paraardhës i testit të
asociimit të fjalës të zhvilluar nga Karl (Carl) Jung në shekullin XIX.
Infermieria po ashtu është një problem i hershëm i gjëndjeve psikiatrike si: halucinacioneve ,
insomnisë , manisë endërrave të këqija , melankolisë , demencës, epilepsisë , paralizës , sulmit
(stroke), vertigos dhe tremorit.
Spitalet psikiatrike janë ndërtuar në Evropën mesjetare duke filluar nga shekulli XIII, me qëllim
të trajtimit të sëmurëve mendorë.
Në vitin 1656 ,Louis XIV i Francës krjoi një sistem publik të spitaleve për ata që vuanin nga
çrregullimet mendore por sikur edhe në Angli ,aty nuk ofrohej ndonjë trajtim i vërtetë.
Në vitin 1758 , mjeku anglez Ëilliam Battie ,shkroi 'Treatise on Madness' që apelonte që në azile
të aplikoheshin trajtime.Tridhjetë vjet më vonë , monarku i ri anglez ,George III , vuante nga një
çrregullim mendor.
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Pas remisionit të mbretit në vitin 1789 sëmundja mendore filloi që të shikohej si diçka që mund
të trajtohej dhe të mjekohej.Në vitin 1792 mjeku Francez Philippe Pinel filloi me aplikimin e
qasjes së trajtimit human pë rata që vuanin nga çrregullimet mendore.
Ëilliam Tuke adaptoi metodat e theksuara të Pinel dhe në të njëjtin vit ,Tuke hapi 'York Retreat'
në Angli.Ky institucion u bë i njohur në tërë botën për trajtimin human dhe moral të pacientëve
që vuanin nga çrregullimet mendore.Kjo frymëzoi institucionet e ngjashme në SHBA si psh '
Brattlerboro Retreat' dhe ' Hartford Retreat ' tani (Institute of Living)

Shekulli XIX
Në fillim të këtij shekulli Anglia dhe Franca marrë së bashku kishin vetëm qindra njerëz në azile.
Nga fund ii viteve 1890 dhe fillimi i viteve 1900 ,ky numër pësoi një ngritje marramendëse ,
duke arritur vlerën prej qindra mijërave. ShBA në vitin 1904 kishte 150.000npacient në spitalet
mentale. Vendet gjermanishtfolëse kishin më shumë së 400 azile publike dhe private. Këto azile
ishin kritike për evaulimin e Psikiatrisë , meqë ato ofronin një platformë universale të ushtrimit
të këtij profesioni në tërë botën .
Edhe universitetet kishin rol në administrimin e azileve. Si rezultat i partneriteti midis azileve
dhe universiteteve ,Gjermania u bë lider botëror në psikiatri , gjatë shek XIX . Në këtë vënd
ekzistonin më shumë se 20 universitete të ndara , ku të gjitha konkuronin mes njëra tjetrës për të
arritura shkencore.
Megjithatë për shkak të gjëndjes reale në Gjermani , si dhe për shkak të mungesës së rregullimit
të azileve në nivel kombëtar ,ky vend nuk kishte centralizim të organizuar të azileve apo edhe
vetë psikiatrisë.
Pa marrë parasysh shkakun , presioni mbi azilet kishte marrë haraçin e vet te azilet por edhe te
psikiatria në veçanti.
Edhe një herë azilet u shëndërruan në istitucione mbajtëse dhe reputacioni i psikiatrisë në botën
mjeksore ran ë nivelin më të ulët.
Ashtu sikurse psikiatria e cila ka pasur fazat e veta të zhvillimit, po ashtu edhe infermieria në
psikiatri ka pasur fazat e veta të zhvillimit.
Sëmundja mendore është një problem shumëdimensional .Prandaj edhe një infermier ̸ e në
psikiatri duhet të përmbushë kërkesat dhe nevojat e një psikiatrie moderne.
Një infermier ̸ e në Psikiatri duhet të ketë një njohuri të lartë nga fusha e mjeksisë së
përgjithshme dhe një njohuri edhe më të lartë nga psikiatria klinike , psikofarmakologjia,
psikodinamika ,psikopatologjia e ndërlidhur me përdorimin e lartë të pijeve alkoolike apo
përdorimit të substancave narkotike.
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Një infermier ̸ e në psikiatri duhet të njohë shumë mirë psikopatologjinë e simptomeve të
caktuara.
Ai ̸ajo është me pacientin 24 orë angazhohet ne mënyrë maksimale dhe krijon besueshmëri të
lartë nga ana e pacientit si edhe familjes së tij , farefisin e tij apo edhe shoqërinë e tij.
Po ashtu kryen edhe kujdesin klasik infermieror dhe ndikon në pacientin që të bëhet sa më
shpejtë i pavarur dhe ndikon në resocializimin e tij.
Sigurisht punon edhe në ekipin teraputik ku roli i saj është shumë domethënës.
Nga ai ̸ ajo kërkohet që të jetë sa më i arsimuar , edukuar , me përvojë të madhe si edhe të marrë
pjesë në punën hulumtuese shkencore.
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IV.Çfarë është gjumi?
Gjumi është një gjendje e natyrshme pushimi i rregullt trupor. Fenomen universal i vëzhguar tek
të gjithë gjitarët, zogjtë dhe peshqit. Gjumi është e kundërta e zgjimit. Gjumi nuk është një
gjendje e pavetëdijshme, por më tepër, një gjendje prehjeje trupore e mendore, që karakterizohet
nga një zvogëlim i vullnetshëm i lëvizjeve trupore, rënie e reaksioneve ndaj ngacmimeve të
jashtme, një nivel i lartë i anabolizmit (ripërtëritjes së qelizave), dhe një nivel i ulët i
katabolizmit (shkatërrimit të qelizave). Gjumi është vetëm një gjendje e tjetërsuar e vetëdijes, e
kundërt me të qenurit i pavetdijshëm. Mirëpo, jo çdokush bën gjumë të rehatshëm dhe pa
probleme. Ekzistojnë personat të cilët kanë mjaft çrregullime, nga më të ndryshmet dhe shumica
prej nesh nuk e dimë se sa të rrezikuar jemi nga këto çrregullime dhe nuk konsultohemi me
mjekët e specifikuar apo nuk kërkojmë trajnimin e duhur. Kjo është një mangësi e
mosinformimit të duhur në këtë aspekt dhe mendojmë se kalohet pa marre kontrollin adekuat.
Pra, ky është nje ndër gabimet më të mëdha sepse çrregullime të ndryshme na çojnë në një
gjendje të përkeqësuar shëndetësore. Gjumi ka çrregullime të ndryshme, mirëpo unë jam ndalur
tek ankthi, kryesisht tek çrregullimet specifike të tij.
Në vijim do të shohim se çfarë është ankthi, cilat janë çrregullimet e ankthit, çfarë përkujdesje
duhet t’iu kushtohet pacientëve me këto lloje çrregullimesh si dhe ndihma që iu japin infermierët
këtyre pacientëve.
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4.1. Çrregullimet e ankthit
Çrregullimet e ankthit janë prishje relativisht të zgjatura të rrjedhes normale të jetës, të
karakterizuara nga ankthi.
Ankthi zakonisht përkufizohet si një ndjenjë jo e theksuar frike dhe pasigurie. Ankthi mund të
quhet si një frikë ndaj kërkesave që i bëhen një individi,kur ai me saktësi nuk e di c’janë këto
kërkesa.Janë katër lloje të crregullimit të ankthit:






Çrregullimin e Panikut dhe Agorafobinë
Fobitë e thjeshta dhe ato Sociale
Çrregullimin e Obsesionit të papërmbajtur
Çrregullimin e Ankthit të përgjit

Fig.1. Llojet e çrregullimeve të ankthit
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4.2 Çrregullimi i Panikut dhe Agorafobia
Çrregullimi i panikut identifikohet nga shfaqja e krizave të panikut që janë periudha të caktuara
të ankthit të theksuar , që karakterizohen nga marrja e frymës, marrje mendsh, këputje, dridhje,
djersitje, përzierje për të vjellë, mpirje, afsh të nxehtë ose ethe të ftohta nga frika e vdekjes.
Krizat e panikut mund të zgjasin disa minuta deri në një orë ose më tepër. Ato janë të papritura
dhe nuk shkaktohen nga situata ankth-shkaktuese. Zakonisht, çrregullimet e panikut shfaqen tek
të rinjtë e të dy gjinive. Krizat e panikut mund të përsëriten disa herë në javë, nganjëherë çdo
ditë. Prishja e një marrëdhënie të rëndësishme shoqërore mund të jetë premisë për një çrregullim
paniku.
Agorafobia ndodh kur personi ka frikë nga vende dhe situata prej të cilave e ka të vështirë ose i
vjen zor të largohet, veçanërisht kur shfaq simptoma që e bëjnë të paaftë të veprojë, ai ka frikë të
ndodhet jashtë shtëpisë apo në mes turmave. Për shkak të kësaj ndjenje të theksuar personi
mundohet t’i kufizojë daljet e udhëtimet. Agorafobia është tipike tek të rinjtë dhe më shpesh
midis femrave sesa meshkujve. Kërkimet e fundit tregojnë se agorafobia dhe çrregullimet e
panikut ndeshen shpesh së bashku dhe mund të kenë një bazë të përbashkët gjenetike.

Fig.2. Personi I prekur nga Agorafobia , midis turmës së njerëzve
Burimi : www.google.com/agorafobia
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4.3. Fobitë sociale dhe ato të thjeshta
Fobitë janë ndjenja të tepruara dhe akute frike për situata ose objekte të veçanta, kjo frikë nuk ka
baza reale bindëse. Njerëzit mund të zhvillojnë ankthe për një numër të madh gjërash pafund.
Frika kthehet në një fobi kur pa ndonjë arsye, ajo na ndërhyn dhe krijon shqetësim në jetën e
përditshme. Ajo mund ta pengojë një individ në shumë gjëra. Kur personat me fobira ndeshen
me objektet që u shkaktojnë atyre fobi, ata provojnë në mënyrë tipike panik, të përziera dhe me
ankth ataku. Nga ana tjetër, fobitë kanë avantazhin se u japin shkak personave me ankth, që të
shmangin ankthin dhe objektet specifike. Kështu, ata mund të kontrollojnë ankthin. Fobitë nuk
zhvillohen kot, por mësohen në saje të ngacmuesve specifik.
DSM-III-R1 i klasifikon fobitë në tre kategori të përgjithshme:
1-Agorafobia (e përshkruar më lartë)
2-Fobia Sociale
3-Fobia e Thjeshtë
Fobitë Sociale janë frika dhe shqetësime të tepruara irracionale që ndodhin kur bashkëveprojnë
me njerëz të tjerë (si p.sh. frika e sjelljes ngulmuese, frika e kritikes, si dhe të folurit publik).
Fobitë Sociale, shpesh fillojnë në adoleshencë dhe mund të jenë tepër ngacmuese. Ky crregullim
ndeshet më shumë tek meshkujt se sa tek femrat.

Fig.3. Sjellja e personit me qrregullimin e fobisë sociale në raport me të tjerët
1

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders.
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Çrregullimi i Ankthit të përgjithësuar
Individët me çrregullime të ankthit të përgjithësuar jetojnë në një gjendje ankthi të vazhdueshëm.
Njerëzit me ankth nuk e dinë përse ndjejnë sikur diçka e tmerrshme do t’u ndodhë .Ankthi i tyre
është i papërcaktuar dhe nuk lidhet me ndonjë objekt apo situatë të caktuar. Personat me
çrregullim ankthi të përgjithësuar ndjehen të pazotë dhe të pafuqishëm në përballimin e jetës dhe
sfidave të saj. Njerëzit me çrregullime ankthi të përgjithësuar ndjehen në vështirësi të theksuar,
kur kanë të bëjnë me problem. Ata janë vazhdimisht të pasigurt dhe gjejnë probleme për t’u
shqetësuar pa fund. Edhe kur punët u shkojnë mbarë, ata nuk ndjehen të qetë, sepse vazhdojnë të
shqetësohen për problemet e së nesërmes.

Fig .4 Mendimet e një personi të prekur nga çrregullimi i ankthit të përgjithësuar
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DSM-III-R numëron 18 simptoma, 6 nga të cilat janë të panevojshme për diagnozën e
crregullimit të ankthit të përgjithësuar. Simptomat e tensionit muskular përfshijne dridhjet,
tensionin muskular, shqetësimin dhe lodhjen. Hiperaktiviteti autonom shfaqet me simptoma të
tilla si mosmbushje me frymë, rrahje e shpejtë e zemrës, djersitje, marrje mendsh, tharje e gojës,
përzierje të dridhura dhe urinim i shpeshtë.
Simptoma të një vigjilence të theksuar shfaqen në formën e dyshimit të të qenurit i kycur brenda,
me reagime të ekzagjeruara të trembjes, pagjumësi dhe një gjendje irritimi të pergjithshëm.
Personi duhet ti manifestoje këto simptoma të pakten për gjashtë muaj që të diagnostikohet se
vuan nga crregullimi i ankthit të përgjithësuar.
Ankth i përhershëm dhe shqetësim për ngjarje dhe aktivitete të jetës së përditshme si psh
(puna, shkolla, familja etj.) të cilat zgjasin më shumë se 6 muaj.
Individi që vuan nga ky çrregullim e ka të vështirë ta kontrollojë shqetësimin e përjetuar. Ankthi
dhe shqetësimi shoqërohen nga disa simptoma:
1. Paaftësi për t’u qetësuar;
2. Ndjenjë lodhjeje ose lodhje e shpejtë;
3. Vështirësi në përqendrim ose bllokim i mendjes;
4. Irritueshmëri;
5. Tension muskulor;
6. Shqetësime gjumi
Çrregullimi i ankthit të përgjithësuar mund të jetë shpesh shoqërues i çrregullimeve të tjera si
çrregullimet e humorit çrregullime psikotike apo i problemeve të tjera shëndetësore, po ashtu
mund të shoqërohet dhe me probleme ekonomike sociale. Zakonisht, nëse simptomat vazhdojnë
për më shumë se gjashtë muaj është e mundshme që kemi të bëjmë me çrregullim ankthi të
përgjithësuar.Pa trajtim, çrregullim ankthi i përgjithësuar mund të vazhdojnë për një jetë, në disa
raste me i butë në disa të tjera në paaftësi.
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Fig. 5. Nje person me çrregullime të ankthit të përgjithësuar

Të ndërhyjmë në kohë që të mbrojmë dhe rikuperojmë shëndetin e pacientit
Nevoja për trajtim spitalor, kur pacienti nuk është në gjendje të menaxhojë funksionimin e tij,
por sëmundja menaxhon pacientin, sjelljet e tij atëherë ndjehet nevoja e trajtimit në kushtet
spitalore.
Njerëzit që vuajnë prej saj janë gjithmonë të brengosur, të shqetësuar, të tensionuar dhe kjo
gjendje vazhdon me kalimin e kohës, ndërsa Sëmundjet fizike që shoqërojnë atë mund të jenë me
ndërprerje. Ankthi shpesh mund të jetë i lidhur me situata familjare, pune ose paraqitet pa ndonjë
shkak të vërtetë. Ankthi ndikon shume në aktivitetet e përditshme. Një në 50 njerëz zhvillojnë
këtë sëmundje në një moment të jetës dhe gratë janë më të ndjeshme se meshkujt.
Pranimi – është pothuajse gjëja më e vështirë që i sfidon njerëzit. Pranimi i një situatë të tillë që
ka ndodhur dhe shikimi nga e ardhmja dhe jo nga ajo se “po të mos ndodhte”, edhe ashtu gjërat
që kanë ndodhur nuk mund të kthehen, andaj pse të tundoni veten me të kaluarën në vend se të
shikoni nga e ardhmja. Nuk ka një shkak gjendja e ankthit, por edhe në qoftë se ka janë disa
faktorë që luajnë një rol të rëndësishëm:
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Faktorët Rriskues-Manifestohen me simptoma fiziologjike, emocionale dhe konjitive (njohëse).
Këto variojnë sipas nivelit të ankthit.
Faktorët Fiziologjik










Shpeshtim i rrahjeve të zemrës
Diarre
Pagjumësi , lodhje dhe dobësi
Rritje e presionit të gjakut, rritje e frekuencës respiratore
Dridhje të zërit /Të dridhura të përgjithshme
Urinim i shpeshtë
Të vjella, skuqje ose zbehje
Tharje të gojës, dhimbje trupore (gjoksi, kurrizi)
Diskonfort i përgjithshëm Parestezi
Ngrohje ose ftohje trupore e menjëhershme

Faktorët Emocional










Frikë/droje , nuk do ndihmë
Është nervoz, nuk ka besim tek vetja
Ka frikë, ndjell ters
Humbet kontrollin, është i tensionuar
Është i paaftë për t’u relaksuar Nuk e ka sensin e realitetit
Paaftësi përqendrimi / vëmendjeje
Harresa të herëpashershme
Bllokim mendimesh (paaftësi për t’u kujtuar)
I orientuar më tepër ndaj të shkuarës, sesa ndaj të tashmes e të ardhme.

- Gjenet tuaja mund të jenë të rëndësishme, pasi disa njerëz kanë tendencë që të ketë një
personalitet të shqetësuar për shkak se ata e kanë te trashëguar në familje.
- Trauma Fëmijëri të tilla si abuzimi ose vdekja e një prindi që mund të shkaktojnë ankth në
moshë madhore;
- Përjetimi i streseve të mëdha të tilla si një krizë familjare. Për më tepër, edhe njerëzit me
depresion ose skizofrenia priren për të zhvilluar një çrregullim ankthi i përgjithësuar.
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4.5. Ҫrregullimi obsesivo-kompulsive
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Njerëzit me OCD, kuptojnë se sjellja e tyre në dukje e pakontrollueshme është irracionale, por
ata ndihen të paaftë për ta ndaluar atë.
Çfarë është OCD?
Ҫrregullimi obsesiv –kompulsiv ,deri vonë është përdorur neurozë OK. Siç shihet nga emri ka në
përmbajtjen e saj dy komponenta.’
OBSESIONET që janë mendime , parafytyrime ,refrene, fjalë ose impulse. Meqenëse janë mjaft
të qëndrueshme në mëndjen e personit e preokupojnë atë , e lodhin ,janë të padëshirueshme ,të
neveritshme dhe të pakuptimta , personi e dinë këtë.
OCD është shkurtim për “çrregullim obsesiv-kompulsiv” dhe karakterizohet nga mendime
obsesive të ndjekura nga veprime fiksuese.
Këto mendime të përsëritura, invazive, të quajtura obsesione dhe veprime të pakontrollueshme,
të përsëritura, të quajtura fiksime, shkaktojnë stres dhe përqarje në jetën e tyre të përditshme.
Komponenti tjetër është:
KOMPULSIONET dmth veprime të vullnetshme , me qëllim që person ii përsërit për ta
zvogëluar ankthin ,tensionin nervor, dmth për ti neutralizuar sa është e mundur obsesionet.
Shumica e njerëzve e dinë OCD-në nga portretizimi në media i njerëzve që janë obsesivisht të
frikësuar nga mikrobet, gjë që bën që ata që të lajnë duart me forcë. Por OCD ka shumë
manifestime të ndryshme sesa thjesht mikrobet dhe pastrimi i duarve.
Është gjithashtu më e zakonshme se sa njerëzit mund të mendojnë.
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4.5.1. Shkaqet që e shkaktojnë OCD?

Ekspertët e shëndetit mendor kanë një shpjegim për shkaqet kryesore të çrregullimit obsesivkompulsiv.
Ja cilat janë ato:
1.Dëmtimi traumatik i trurit
Kur vjen puna te truri, lëndimet duhet të merren shumë seriozisht, veçanërisht në trurin e
fëmijëve dhe adoleshentëve. Truri i tyre ende po zhvillohet dhe ndërprerjet në atë zhvillim mund
të shkaktojnë të gjitha llojet e problemeve.
Një nga shkaqet e dyshimta të zhvillimit të simptomave të OCD, sidomos tek fëmijët dhe
adoleshentët, është një dëmtim tra,umatik i trurit (TBI). Një studim zbuloi se brenda 12 muajve
që nga një dëmtim traumatik i trurit, 30% e fëmijëve zhvilluan OCD.
Përveç ndryshimeve në funksionin njohës, sjellje dhe lëvizshmëri, ai mund të shkaktojë
simptoma të çrregullimit obsesiv-kompulsiv duke përfshirë obsesionet dhe detyrimet. Zakonisht
ndodh shpejt, nëse jo menjëherë, pas ngjarjes traumatike.
2.Inflamacioni
Kyçi juaj i lënduar nuk është shkaku i çrregullimit obesesiv-kompulsiv (OCD), por është vetëm
inflamacioni në tru që po ua shkakton.
Studimet e fundit kanë zbuluar se njerëzit që kanë OCD shfaqin inflamacion në pjesë të caktuara
të trurit të tyre. Në fakt, tek këta njerëz u gjet se kishin inflamacion 32% më të lartë në trurin e
tyre se sa ata që nuk kishin OCD.
3.Prindër tepër mbrojtës
Disa prindër janë tepër mbrojtës dhe striktë ndaj fëmijëve të tyre, por duke qenë shumë i
përfshirë tek fëmija dhe duke mos e lënë të veprojë vetë, mund të shkaktojnë simptoma të OCDsë në fëmijët e tyre.
Fëmijët që kishin shumë përgjegjësi dhe i nënshtroheshin rregullave jashtëzakonisht strikte
kishin më shumë gjasa të shprehnin simptomat e OCD.
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Kjo nuk vlen vetëm për prindërimin: Nëse shkon në një shkollë të rreptë ku nuk i thyen asnjëherë
rregullat, mund të të predispozojë për OCD.
4.Frika e humbjes së kontrollit
Njerëzit që luftojnë me frikën e humbjes së kontrollit kanë më shumë gjasa të zhvillojnë
OCD.Në fund të fundit, obsesioni dhe detyrimi janë pjesë e mekanizmave të përballimit të
situatave dhe ritualeve vetë-qetësuese.
Frika dhe besimet e njerëzve për humbjen e kontrollit mund t’i vënë në rrezik për një varg
problemesh, përfshirë çrregullimin e panikut, fobinë sociale, OCD, çrregullimin e stresit posttraumatik, çrregullimin e ankthit të përgjithshëm dhe të tjera.
Prandaj, të paturit frikë nga humbja e kontrollit është terreni i përsosur për dikë që të zhvillojë
një mënyrë obsesive-kompulsive për të përballuar atë frikë specifike.
5.Ndjenja e fajit
Frika e humbjes së kontrollit nuk është mënyra e vetme për të zhvilluar mekanizmat e
çrregullimit obsesiv-kompulsiv. Hulumtimet gjithashtu konstatojnë se njerëzit që kanë frikë nga
faji mund të jenë më në rrezik për zhvillimin e OCD-së.
Një mendim obsesiv që i shkakton dikujt që të ndihet fajtor do të plotësohet me frikë, e cila
pastaj do të plotësohet me vetë-qetësuesin e pandreqshëm.
Sipas mendimit tim , pacientët e OCD nuk janë më të prirur për ndjesinë e fajit se njerëzit e tjerë,
por kanë frikë nga ndjenjat e fajit dhe shumë rituale dhe sjellje shmangie janë të motivuara nga
nevoja për të shmangur këtë emocion në të ardhmen.
Ekzistojnë edhe frikë të tjera që do t’i çojnë njerëzit tek simptomat OCD, por faji dhe humbja e
kontrollit janë më të zakonshmet.
6.Gjumë i varfër
Truri ynë duhet të flerë për t’u rimbushur dhe riparuar. Kur i mohojmë gjumin, të gjitha llojet e
gjërave mund të ndodhin me trurin tonë.
OCD mund të zhvillohet kur njerëzit kanë zakone të varfëra gjumi ose modele gjumi që
ndryshojnë nga nata në natë.
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“Koha e gjumit dhe numri i orëve që flini predikojnë aftësinë tuaj për të kontrolluar ose për t’u
rezistuar mendimeve obsesive”, – ka thënë Dr. Coles.
Për shkak se OCD është një sëmundje mendore që zhvillohet në tru, ka kuptim fakti se kur ne
imohojmë trurit tonë një nga gjërat që i nevojitet më shumë, ne rrezikojmë zhvillimin e një
çrregullimi të dhimbshëm.
7.Problemet në uterus
Ka shumë çështje të ndryshme gjatë shtatzënisë që mund ta vënë një fëmijë në rrezik për
zhvillimin e OCD-së në fëmijëri. Për shembull, pirja e cigares gjatë shtatëzanisë, si dhe lindja
para kohe, mund ta rrezikojnë rrezikun e trurit të fëmijës për zhvillimin e OCD-së.
Sipas një studimi të fundit të kryer nga një grup shkencëtarësh, “faktorët perinatalë, sidomos
pirja e duhanit nga nëna gjatë shtatzënisë, probemet e pozicionimit të fëmijës në mitër, prerja
cezariane, lindja e parakohshme, pesha e ulët e lindjes, ishin të lidhur me një rrezik të zhvillimit
të OCD-së.
Fëmijët duhet t’i marrin të gjitha lëndët ushqyese siç duhen dhe të shpenzojnë sasinë e duhur të
kohës që truri i tyre të zhvillohet plotësisht – dhe çdo ndërprerje në këtë proçes shpesh mund të
shkaktojë zhvillimin e çrregullimit obsesiv-kompulsiv më vonë në jetë.
Çrregullimi obsesiv-kompulsiv nuk është diçka që duhet të marrë kontrollin e jetës së dikujt.
Ashtu si shumica e gjërave në jetë, OCD është një spektër dhe shpesh ka të bëjë me gjërat që na
kanë ndodhur ose që kemi përjetuar, si fëmijë.
OCD i patrajtuar, më pak i lehtë mund të shkaktojë shumë probleme që lidhen me jetën tonë të
përditshme, por me trajtimin e duhur, OCD mund të kontrollohet.
Është e rëndësishme të dini se nga vjen OCD në mënyrë që ata që e gjejnë veten duke zhvilluar
këto simptoma, mund të marrin ndihmën e duhur për të ecur përpara në jetë.
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Fig .6. Mendimet e një personi me çrregullime obsessive-kompulsive
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V. MËNYRAT E TRAJTIMIT
5.1.Trajtimi me medikamente
Anksiolitikët duke përfshirë disa medikamente efektive, po japim disa shembuj të shkurtër:
Medikamente si benzodiazepinat si clonazepam (Klonopin) dhe lorazepam (ativan) janë më të
dobishme në ndalimin e simptomave të rënda te ankthi. Gjithashtu alprazolam (Xanax) është
përdorur shpesh për të trajtuar ankthin, kohëzgjatjen e tij të shkurtër të veprimit, ndonjëherë
mund të rezultojë që pacienti ta përdorë pa kriter. Buspirone: ajo është një prej ilaçeve të
përshkruara për çrregullim ankthit të përgjithësuar, është një qetësues që vepron në serotonin, një
kimike të trurit që mund të shkaktojë simptoma ankthi. Që ajo të jetë efektive duhet të paktën dy
javë, të fillohet me një dozë të ulët dhe një plan të mirë trajtimi, bazohet në supozimin për të
paktën tetë javë, dhe gjatë kësaj kohe të ndiqen me rigorozitet këshillat dhe rikonsultimi tek
mjeku psikiatër për çdo efekt të pritshëm ose jo, si shkak i mjekimit. Efekti i saj terapeutik
shfaqet pas 1 jave përdorimi, fillimisht me doza të vogla pastaj në doza normale dhe pas dukjes
së përmirësimit duke e reduktuar dozën gjersa të arrijmë në dozën mbajtëse për trajtim afatgjatë
dhe ka treguar superioritet duke dhënë efekte shumë të mira në simptomat e ankthit.
Efektet e padëshiruara ; zakonisht vërehen në fillim të terapisë dhe zhduken gjatë dhënies e në
vazhdimësi, efektet e padëshiruara më të shpeshta janë: përgjumje, marrje mendsh, humbje
ekuilibri.
Nëse përdoret për një kohë të gjatë doza maksimale mbajtëse atëherë ilaçi e humbet efektin e tij.
Krijimi i varësisë fizike ose psikike,.rreziku i krijimit të varësisë rritet me zmadhimin e dozës
dhe kohëzgjatjes së trajtimit ose më keq tek keqpërdorimi i këtyre anksiolitikëve.
Antidepresivët: Janë përdorur zakonisht për të trajtuar depresionin, por edhe për të zvogëluar
simptomat e ankthit, ilaçet kundër depresionit janë efektive dhe në lehtësimin e simptomave të
ankthit në të paktën tek gjysma e njerëzve që vuajnë nga çrregullimi i ankthit të përgjithësuar.
Antidepresivët veprojnë duke ndërhyrë me neurotransmetuesit si serotonina që mund të
shkaktojë ankth. Ilaçet kundër depresionit kërkojnë të paktën 2-3 javë që të japin efektet e
dëshiruara.
Disa pacientë e ndërpresin mjekimin pas rreth një javë, sepse ata shohin përmirësim por bëjnë
gabim, duhet t’i jepni kohën e nevojshme ilaçit për të arritur në përfitim të shëndetit, rikonsultimi me mjekun specialist është shumë i nevojshëm për rregullimin e marrjes së mjekimit.
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5.2.TRAJTIMI PSIKOSOCIAL
Kombinimi i trajtimeve të tilla medikamenteve dhe trajtimi psikosocial kombinuar mund të na
japë rezultat më të mirë se sa vetëm marrja e medikamenteve në këtë rast terapia e sjelljes është
shumë efektive. Të përjetosh Ankth do të thotë të kesh frikë për gjithçka. Shumica e njerëzve
kanë të njëjtat shqetësime, gjithë secili prej tyre kujdeset në mënyra të ndryshme dhe në nivele të
ndryshme. Gjithsecili prej nesh mund shqetësohet me gjëra më pak të rëndësishme, si të qenit në
kohë për një takim, për punë ose në shkollë, për familjen, për të ardhmen për gjithçka, por në
rastin e personit me çrregullime të Ankthit të përgjithësuar këto shqetësime marrin përmasa të
mëdha dhe mund të zgjasë disa orë ose më shumë. Një tjetër aspekt i çrregullimit të ankthit të
përgjithësuar është fokusuar në skenarët e mundshme: të mendojnë për çdo gjë që mund të
ndodhë në të ardhmen. Të gjitha mendimet janë të përqendruar në ngjarjet negative që mund të
ndodhin, ato zakonisht ndodhin kur ju filloni të mendoni me frikë për to. Për Shembull: “në qoftë
se unë qëndroj bllokuar në trafik dhe mbërrij vonë për punë? Shefi im mund të jetë mërzitur me
mua dhe unë mund të humbas punën time dhe unë nuk mund të gjeni një tjetër? Dhe gjendja e
familjes time do të përkeqësohet.”
Lidhja që bën pacienti duke parashikuar ngjarjeve negative irreale e bëjnë atë të përshpejtojë
sulmin e gjendjes Anksioze. Por në të kundërtën nëse fillon të mendojë se trafiku do hapet së
shpejti unë nuk do të vonohem shumë, punën do ta bëj, e kam bërë përditë, edhe shefi im po
ashtu do jetë në trafik, sistemimi i mendimeve në aspektin pozitiv parandalon një gjendje ankthi:
pra të flasim për një linjë tjetër të menduarit me pacientin, do të na japë një rezultat të mirë në
efektin e psikoterapisë.Shumë e rëndësishme të edukojmë pacientin në ruajtjen e funksionimit
social për të parandaluar degradimin dhe rënien, të ndihmojmë në rritjen e aftësive për të
përballuar dhe zgjidhur problemin e çrregullimit të tyre. Kjo formë e terapisë ka synim të
ndihmoje pacientët me çrregullim ankthi të gjeneralizuar, të ulë mendimet dhe sjelljet irracionale
që përforcojnë simptoma ankthi dhe mund të administrohet ose individualisht, ose në terapi në
grup. Teknikat e sjelljes që janë përdorur shpesh për të ulur ankthin përfshijnë gjithashtu teknikat
e relaksimit dhe ekspozimit gradualisht në rritje në situata që mund të kemi vënë re që sjellin
ankth tek pacienti. Pasi pacienti përgatit një listë me problemet shqetësuese bëjmë një ushtrim
për matjen e shqetësimit, duhet pasuar nga vetë monitorimi i pacientit dhe regjistrimi i
frekuencës para dhe pas zbatimit të ushtrimit. Shpesh, një kombinim i psikoterapisë dhe
medikamenteve prodhon rezultate të mira.
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VI.Këshilla për pacientët me këtë çrregullim:
 Zëvendësimi i shprehjeve unë nuk mundem me unë mundem.
 Me qetësi dhe me kujdes mendoni për çdo shkak të ankthit.
 Largojini ato gjëra nga mendimet tuaja sado i/e sëmurë të jeni ju mund të merrni në dorë
kontrollin e shërimit tuaj ( Nëse mendojmë negativisht tërheqim negativitetin, nëse
mendojmë pozitivisht tërheqim gjera pozitive në jetën tonë.)

Përmirësim vërehet zakonisht në një periudhë mjaft të shkurtër kohe, rreth 2-3 muaj. Kështu,
trajtimi i përshtatshëm për të sëmurët me ankth mund të parandalojë simptomat ose të paktën të
zvogëlojë ndjeshëm peshën e tyre dhe frekuencën, duke sjellë lehtësim të rëndësishëm për shumë
njerëz me ankth.
Mënyra e jetesës dhe vetë kujdesi
 Stili i jetës: një mënyrë e veçante e jetesës së një personi; zakonet e përdorura për tu
përballur me jetën dhe lehtësia me kontaktet shoqërore; të formuar nga modele të
bashkëveprimeve ndër personale dhe të mësuarit social.
 Qëndrimi në kontakt me miqtë e shokët për të mos u distancuar nga ata pasi ata janë
shume të rëndësishëm, dhe ndjekja e aktiviteteve normale me ta, kinema, teatër, klub, për
të përfituar kohën e humbur për shkak të çrregullimit dhe mbrojtja e funksionimit
 Vetë kujdesi: Pacienti duhet të marri masa që të bëjë trajtimin sa më efektiv.
 Mbajtja e një liste javore të ngjitur në një vend të dukshëm dhe duke çekuar çdo vakt pas
marrjes së mjekimit e bën pacientin më të përgjegjshëm për veten.
 Parandalimi i sjelljeve shqetësuese: disa shembuj sjelljesh- telefonata të shpeshta
njerëzve të dashur në punë apo shtëpi, refuzimin për të lexuar ngjarje negative, apo
shqetësimin mbi pastrimin e shtëpisë para se të vijë dikush e të tjerë shembuj.
 Duhet treguar kujdes në ngrënien e ushqimit, vakte të plota sa më cilësorë me proteina
dhe vitamina.
 Këshilla të tjera për të parandaluar ose për të menaxhuar simptomat e ankthit përfshijnë të
angazhohen në stërvitje të përditshme aerobike dhe teknikat e menaxhimit të stresit si
frymëmarrja e thellë, ushtrime për muskujt e duarve, të shpatullave apo çdo pjese të
trupit, terapi me masazh relaksues, dhe joga, pasi këto aktivitete vetë ndihmuese janë
gjetur për të ndihmuar, për të ulur frekuencën ndaj ashpërsisë së simptomave.
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VII. Teknikat Relaksuese në kushtet e shtëpisë
Ushtrimet fizike të përditshme në kushte shtëpie na ndihmojnë të metabolizojmë adrenalinën, të
ulim reagimet e ankthit dhe të rrisim ndjesinë e të ndjerit mirë.
1. Frymëmarrja e thellë – është një metodë tejet efektive për të hyrë në një gjendje të relaksuar.
2. Relaksimi progresiv – është një teknikë e relaksimit të shpejtë e cila arrihet kur ju shtriheni
në shpinë dhe mbyllni sytë tuaj dhe si rrjedhojë ndjeni peshën e trupit tuaj, gradualisht tensioni
bie dhe trupi e mendja e juaj kur të zgjoheni do të jenë të relaksuara.
3. Vizualizimi imagjinativ – është ajo teknikë e cila redukton stresin dhe ankthin kur e lëni
imagjinatën tuaj të rrjedhë plotësisht qetë dhe pa ngarkesa. Po ashtu për t’u relaksuar ta
udhëhiqni imagjinatën tuaj në objekte që vërtet sjellin relaksim si plazhet dhe deti, fotografitë
relaksuese, zërat relaksues dhe muzika relaksuese.
4. Numërimi – ka shumë kohë që njerëzit e përdorin numërimin për t’u relaksuar dhe për të
fjetur dhe kjo teknikë është treguar të jetë efektive andaj edhe ne e propozojmë. Numëroni qetë
me symbyllur nga 1 deri në 100 dhe lëreni që mendja e juaj të çlirohet nga ngarkesat dhe ta
ndërpretë numërimin kur të vijë relaksimi, dremitja dhe gjumi.
5. Muzika e këndshme - është një metodë tejet efikase relaksuese. Gjen një këngë apo melodi
relakuese dhe e dëgjoni duke përdorur njëherësh përfytyrimin për gjerat të cilat flet kënga.
6. Ecja Shëtitjet – tejet efektive për t’u relaksuar minimum 30 minuta në ditë, gjithashtu
zgjidheni një vend që ju pëlqen, merrni pak gjëra të nevojshme dhe qetësohuni bashkë me
natyrën që keni para dhe rreth vetës. Shëtitjet mund t’i shfrytëzoni edhe për relaksim psiko- fizik
përkatësisht për të luajtur apo për t’u marrë me aerobi.
7. Meditimi – përfshin çdo veprimtari që ndihmon për të mbajtur vëmendjen tuaj në qetësi në
momentet e tanishme. Meditimi është në njëfarë forme edhe “prehje”.
8. Masazhi – është një mënyrë tjetër e relaksimit shumë efektive e cila përfshin shtendosjen
muskulore përmes ushtrimeve dhe lëvizjeve të gjymtyrëve të caktuara të trupit si qafës,
këmbëve, duarve etj.
9. Gjumi – Përcaktimi i një orari gjumi për çdo natë dhe zgjimi gjithashtu në orar. Krijimi i një
atmosfere komode në dhomën e gjumit, një dush të ngrohtë para gjumit, një libër për të shfletuar
disa faqe, larg televizorit, larg internetit. Ushtrime para gjumit numërim mbrapsht nga 50 gjer 1,
2 deri në 3 herë.
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10. Aktivizim në punët e shtëpise, në kujdesin për vetveten, për higjenizim etj…
Këto dhe shumë teknika të tjera mbi relaksimin janë të vlefshme vetëm nëse do të përdorni
relaksimin tuaj në çdo situatë sado e vështirë që të jetë ajo, duke përdorur teknikat relakusese,
duke komunikuar me të tjerët dhe duke u konsultuar me profesionistë kompetent .

Puna: Të jesh dhe të ndjehesh efektiv
Puna shume e rëndësishme për një cilësi jete sa më të qetë dhe sa më funksionale të pacientit.
Ndjekja e këtyre hapave të menaxhimit të kohës mund të jenë të dobishme për të ulur nivelin
e stresit ndërkohë rritin aftësinë e pacientit dhe kontrollin mbi jetën e tyre të përditshme.
 Shmangia e mbingarkesës në punë si një parandalim i shfaqjes së ankthit.
 Krijimi i një ambienti komod e miqësor me të gjithë kolegët e punës eprorët etj.
 Menaxhimi i kohës në punë, dhënia prioritet e punëve të rëndësishme që duhet të bëhen
detyrimisht.
 Ndjekja e strategjive të organizuara për t’i qëndruar korrekt programit të punës dhe
aktivitetit të përditshëm.

Familja:
Familja luan rol të rëndësishëm në mbështetjen e pacientit. Përfshirja e familjes në kujdesin e
personave me problem të shëndetit mendor, për një trajtim të suksesshëm.
Duhet që së bashku të krijojmë një model sa më efektiv dhe të realizueshëm mes pacientit dhe
familjarëve për bashkëpunimin e menaxhimit të ankthit së bashku në çdo moment kur kemi një
situatë të tillë, gjithashtu të njohim dhe të kuptojmë shenjat e para të shfaqjes së gjendjes së
ankthit.
Ndihma kryesore që mund t’ju japim edhe familjarëve është:
 Të mësojmë mbi rregullimin, manifestimet, rreziqet, mënyra e trajtimit me medikamente.
 Këshilla lidhur me përballimin, sugjerime mbi mënyrën se si mund ta përballojnë në jetën
e përditshme dhe në rast krize të ankthit.
 Dhe ndihma konkrete me familjarët, gjithashtu kemi nevoje të jenë aleatë në marrjen e
vendimeve mbi planin e trajtimit, mbi kohë zgjatjen në spital, mbi suportin e
vazhdueshëm për pacientin.
 Familja duhet të ndihmohet në mënyrë që ajo të funksionojë normalisht dhe të ruajë
mirëqenien e saj.
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 Familja si edhe e gjithë shoqëria duhet të mposhtin stigmën, frikërat mbi problematikat e
shëndetit mendor. Problemet e shëndetit mendor janë pjesë e jetës, ato mund të shfaqen
kurdo dhe kudo por gjithmonë ne duhet të jemi të gatshëm të ndihmojmë dhe jo të
përjashtojmë.
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VIII. Hulumtim
Unë kam bërë një kërkesë për çasje në statistikat e spitalit rational në B.Curr, respektivisht në
Repartin e Psikiatrisë . Më poshtë, do të paraqes disa grafikë, ku do të tregoj faktorët të cilët
ndikojnë tek shfaqja e çrregullimeve të ndryshme të ankthit .

Femër 40%
Mashkull 60%

Grafiku nr 1. Përqindja e gjinisë tek personat me çrregullime të ankthit
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Në vazhdim e kam shprehur grafikisht intervalin e moshës dhe numrin e pacientëve gjatë kësaj
periudhe kohore:

 2000-2005 (77 pacientë )
 2006-2010 (53 pacientë )
 2011-2018 (40 pacientë)
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Grafiku nr 2 :Intervali i moshës në proporcion me numërin e pacientëve

32

Grafiku në vazhdim tregon vendin e banimit të pacientëve gjatë kësaj periudhë të hulumtuar :

Qytet 54%
Fshat 46 %

Grafiku nr 3. Vendi i banimit të pacientëve të trajnuar në këtë spital
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8.1.Rezultatet e hulumtimit
Me statistikat e spitalit raional në B.Curr ,në qytetin e B.Curr , në repartin e Psikiatrisë , i nxora
të gjitha të dhënat që më duheshin për përfundimin e kësaj teme të diplomës , kryesisht për
pacientët me çrregullime të ankthit nga më të ndryshmet .
Gjithsej kemi të bëjmë me një numër mesatarisht të madh të pacientëve të prekur nga këto
çrregullime, pra gjithsej rreth 170 persona.
Sa i përket gjinisë kam konstatuar se 40% pacientë i përkasin gjinisë femërore, ndërsa 60%
gjinisë mashkullore.
Mosha e prekur më shumë nga këto çrregullime i përkasin intervalit kohor të vitit 2000-2005
(77 persona), pastaj pason intervali i moshës 2006-2010 (53 persona), dhe së fundmi mosha e
cila i përfshin personat nga viti i lindjes 2011-2018 (40 persona).
Dhe në fund, është një lloj treguesi tjetër i cili tregon për personat e prekur nga këto lloje
çrregullimesh.
Pacientët me venbanim-qytet i prijnë këtyre statistikave 54% në qytet , dhe 47 % në fshat.
Mendoj që këto statistika na japin një përgjigje të qartë se çfarë ndikon tek shfaqja e këtyre
çrregullimeve, megjithëse nuk përjashtohet mundësia që faktorë të ndryshëm ndikojnë apo
reagojnë në forma të ndryshme, si dhe në kohë të ndryshme tek persona të ndryshëm .
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IX. ROLI I KUJDESIT INFERMIEROR (Vështrim i përgjithshëm)
Ekzistojnë shumë definicione mbi infermierinë. Më poshtë do i sjellim disa nga më kryesoret:
“ Infermieria konsiderohet si arti më i vjetër dhe profesioni më i ri “ .1
“Ideja morale e infermierisë qëndron në përpjekjen integrale njeri-njeri për mbrojtjen, theksimin
dhe ruajtjen e humanitetit.”2
Infermieria është shkencë, sepse është studim sistematik dhe analizë e njerëzve për sjellje
individuale dhe kolektive në raport me marrëdhëniet dhe qëllimet e tyre, me punën që të
gjenerojnë udhëzime dhe veprime të vlefshme për të arritur qëllimin e dëshiruar.
Infermieria është art, sepse kërkon cilësi dhe karakter dinamik për t’i bërë shkathtësitë
efektive në zbatimin e detyrave.
Siq e dimë, infermierët janë një shtyllë e përmirësimit të gjendjes së pacientëve dhe shpeshherë
janë ndihmësit kryesorë të tejkalimit të gjendjeve të tyre të sëmura .Më poshtë kemi shprehur një
lidhje infermier-pacient.
Çështjet që ndikojnë në rritjen e cilësisë për kujdesin dhe sigurinë e pacientit janë:






Cilësia dhe performanca
Administrimi i shërbimeve infermierore
Menaxhimi infermieror
Standardet profesionale infermierore dhe
Procesi infermieror.

Cilësia dhe performanca
Cilësia është produkt i dëshirës njerëzore.
Cilësia mund të matet nga jashtë, por përmirësohet vetëm nga brenda, prej njerëzve qe e
dëshirojnë atë.
Thelbi i cilësisë janë njerëzit: pasioni, dedikimi dhe sedra e tyre.

1

Davidson 1943
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Proceset e menaxhimit të cilësisë janë:
1. Planifikimi i cilësisë – është proces i identifikimit të standardeve që janë të rëndësishëm për
projektin dhe mënyrën e përmbushjes së tyre.
2. Sigurimi i cilësisë – siguron monitorimin dhe përmirësimin e proceseve të cilësisë ekzistuese.
Procesi apo sistemi që ka lejuar një defekt të ndodhë është ai që nevojitet të rikonstruktohet dhe
pikërisht kjo është ajo që quhet sigurim i cilësisë.
3. Kontrolli i cilësisë – është procesi i monitorimit të rezultateve specifike të projektit për të
përcaktuar nëse ato përputhen me standardet relevante të cilësisë.
Performanca arrihet me reflektimin, sqarimin dhe paraqitjen e vlerave të
infermierisë.Shkathtësitë për marrëdhënie me njerëz përfshijnë motivimin dhe shkathtësitë e
komunikimit.
Administrimi i shërbimeve infermierore
Administrimi i shërbimeve infermierore është proces i planifikimit, organizimit, udhëheqjes dhe
kontrollimit të resurseve humane, materiale, financiare dhe informative që lidhen me mënyrën
organizative të punës në arritjen e objektivave të paradefinuar.
Menaxhimi
Menaxhimi thjeshtë mund t’i referohet procesit të cilin ekipi menaxhues e ndjek për të
përmbushur qëllimet organizative.
Shkathtësitë për menaxhim të mirë shëndetësor
 Komunikimi efektiv
 Shkathtësi efektive të konceptimit
 Krijimi i ekipit të punës
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9.1. Standardet profesionale infermierore
Standardet profesionale infermierore janë qëndrimet rreth niveleve të performancës që kërkohet
nga infermierët të arrijnë në praktikën e tyre në kujdesin dhe sigurinë e pacientit.
Ata duhet të:








reflektojnë vlerat e profesionit të infermierisë
sqarojnë atë që profesioni pret prej tyre
kuptojnë më mirë obligimet e tyre profesionale
përkrahin kompetencën e tyre të vazhdueshme dhe zhvillimin professional
avokojnë për ndryshime në politikë dhe praktikë
definojnë dhe zgjidhin problemet profesionale të praktikës
përfshihen në kurset dhe programet edukative për infermieri.

Procesi infermieror
Procesi infermieror është një procedurë që ndërtohet nga vetë i sëmuri dhe zbatohet nga
infermierja dhe ekipi i kujdesit.
Gjithashtu shikohet si një proces problem-zgjidhës që punon sipas një përkujdesje infermierore
të individualizuar.
Procesi i kujdesit infermieror dhe sigurimi i pacientit (të menduarit kritik) përfshin:






Ekzaminimin
Diagnozën infermierore
Planifikimin
Zbatimin
Vlerësimin

Çfarë u ofrohet pacientëve?







Të drejtat nuk njihen, nuk kërkohen ose nuk zbatohen
Nuk informohen
Nuk u merret pëlqimi
Nuk edukohen për sëmundjen e tyre
Nuk janë të organizuar
Dëmtohen dhe nuk kompensohen.

Ajo që secili prej nesh kërkon në momentin kur kemi ndonjë kontakt me shërbimin shëndetësor,
është që të krijojmë një bindje se do të trajtohemi në mënyrën më të mirë dhe të sigurt për
shëndetin, jetën tonë dhe të afërmve tonë.
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Në këto momente, shumë shpesh nuk bëhet llogari për çmimin e mundshëm që duhet paguar për
këtë shërim dhe kushtet tjera që përcjellin trajtimin tonë.
Ajo që shumica prej nesh kemi përjetuar gjatë trajtimeve shëndetësore, është se ndoshta kemi
qenë të kënaqur me trajtim, por rrallë herë me komunikim që përcjellë trajtimin brenda
institucioneve shëndetësore.
Qëllimi i komunikimit në kujdesin dhe sigurinë e pacientit







Për të shmangur shqetësimin
Për të dhënë informatë
Për të marrë vendim
Për të hequr merakun
Për të bindur
Për të zgjidhur problemin

Format e komunikimit








Fol ngadalë dhe qetë
Butësia – empatia – gjuha e trupit
Gjuha e lehtë
Ritëm – humor
Maturi emocionale
Komunikim të dyanshëm (komunikim relaksues)
Komunikim të sinqertë, bindshmëri.

Çfarë presin pacientët nga ne?








Barazi, mirëkuptim
Respekt për preferencat e tyre
Respekt për dinjitetin dhe intimitetin
Informim dhe llogaridhënie
Suport emocional
Efikasitet
Kosto – efektivitet

Gjendja reale







Personel mjekësor i pakënaqur
Pacientë /qytetarë të pakënaqur
Siguri e dyshimtë (fshehje gabimesh)
Teknologji e pamjaftueshme
Kujdes mjekësor i pastandardizuar
Procedura jo të sakta diagnostiko-mjekësore
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 Pabarazi në shërbim dhe rezultate
 Kosto e lartë për pacientë dhe shoqërinë
Ç’është siguria e pacientit?
 Të mënjanosh dhe minimizosh dëmtimet dhe rreziqet ndaj pacientëve gjatë kujdesit
shëndetësor në të gjitha hallkat e këtij shërbimi, i cili ka si qëllim të ndihmoj ata dhe jo ti
dëmtojë.”
 Bëhuni të hapur dhe të ndershëm, veproni me integritet dhe mbani lartë, reputacionin e
profesionit tuaj.

Aksionet infermierike
 Të orientuara në synim
 Të përqendruara në klient
 Të sigurta për pacientin
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Rekomandime
 Të përmirësohet dokumentimi i intervenimit infermieror dhe roli i infermierisë në punën
e ekipit mjekësor.
 Të përmirësohet kolegialiteti në institucionet shëndetësore.
 Të evaluohen trendet e reja lidhur me kujdesin infermieror dhe sigurinë e pacientëve.
 Të përmirësohet kujdesi infermieror sipas fushave specifike klinike.
 Të ndajmë informatat me kolegët.
 Të punojmë në mënyrë efektive si pjesë e ekipit.
 Të menaxhojmë rrezikun.
 Të realizojmë sigurinë e pacientëve në cilësinë e kujdesjeve.
 Të bëjmë që pacientët të kenë besim në punën tonë.
 Të analizojmë dhe vlerësojmë veprimet dhe rezultatet e pritura nga pacientët.
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Emri / Mbiemri

Zamir Sokolaj

Adresa

Dragobi/Tropoje/ Shqiperi

Telefoni

+355691929729

E –mail

zamir.sokolaj0104@gmail.com

Shtetësia

Shqiptare

Data e lindjes

01/04/1986

Gjinia

Mashkull

Eksperiencat e punësimit :
Drejtor ne agjensine e marketingut : 'Jera Publicity'.
Inspektor pyjesh pranë Drejtorisë te Pyjeve Tropojë nga viti 2010 -2011.
Inspektor mjedisi pranë firmës ' GENER 2' nga 2016 e në vazhdim.

Arsimimi dhe trajnimet :
Shkolla 8 – vjeçare 'Ram Sadria'/ Dragobi
Shkolla e mesme e pergjithshme' Asim Vokshi' / Tropoje
Studimet universitare në Universitetin e Gjakoves 'Fehmi Agani' /Departamenti i Mjeksisë
dega Infermeri e Përgjithshme.

Gjuha amtare :
Shqip .
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Aftësitë :
I aftë për të menduar teknikisht për zgjidhjen e problemeve në mënyrë sa më praktike dhe
kreative .
Disiplinë e fortë mendore , i vendosur për të pasur sukses ,por edhe dështimin e shikoj si një
proces mësimi i nevojshëm drejt suksesit.
Aftësi kompjuterike dhe kompetenca:
Mikrokompjuteri, Ms.windows XP, Ms.word XP, Ms.Excel97-XP, Internet Explorer, Page
Marker, Photoshop.

Leje drejtimi : Kategoria B.
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