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ABSTRAKTI
Shëndeti i pacientit është çështja primare për çdo profesionist shëndetsor.
Prandaj edhe unë si studente në degën e infermierisë dhe si një infermiere e
ardhshme, dua që përmes këtij punimi të zgjëroj njohurit e mia dhe njëkohësisht të
ofroj njohje me një sëmundje mjaftë delikate të një pjese më të ndjeshme e shoqërisë
sonë siç janë fëmijët.
Në periudhën e fëmijërisë prevenimi dhe shërimi i sëmundjeve, ndikon në masë të
madhe që shëndeti i tyre si (organizëm i rritur) të jetë më mirë.
Pikësynim i përgjithshëm i temës së diplomës është njohja me sëmundjen e sistemit
respirator “Bronkitin”perkatësisht, Bronkitin obstruktiv te fëmijët.
Njohja e hershme me faktorët dhe simptomat e kësaj sëmundje e bënë të mundur që
trajtimi dhe mjekimi të jetë më i lehtë dhe më efikas.
Pikësynimi tjetër është roli i infermiereve. Infermieret kanë një rol mjaftë të
rëndësishëm në edukimin dhe vetëdijsimin për sëmundjet. Kujdesi i duhur që ata e
ofrojnë së bashku me gjithë stafin mjeksorë ndikon në mënyrë positive në trajtimin
dhe shërimin e problemeve shëndetsore.
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HYRJE

Bronkiti është një sëmundje e rrugëve të frymëmarrjes e cila shkakton inflamim
(pezmatim) të membranës së mukozës së rrugëve bronkiale në mushkëri.
Meqë membrana e irrituar gungëzohet dhe bëhet më e trashë, kjo i ngushton ose i
mbyllë rrugët e vogla të frymëmarrjes në mushkëri, duke sjellë periudha kollitjesh
që mund të shoqërohen nga gëlbaza dhe vështërsia në frymëmarrje.
Bronkiti obstruktiv - bronkiti obstruktiv është sëmundje që shoqërohet nga një
ngushtim i lumenit të bronkeve dhe spazmave të tyre. E gjithë kjo shpie në prodhim
të tepruar të pështymës dhe obstruksionit bronkial me mukus. Procesi shoqërohet me
inflamacion të mukozave të pemës bronkiale, kollitje, ndryshime në strukturën e
bronkit.
Është sëmundje shumë e zakonshmë tek fëmijët e vegjël per shkak të lumenit mjaftë
të ngushtë të bronkeve, tek fëmijët më pak se 3 vjeç.
Pothuajse gjithmonë sëmundja shoqërohet me një infeksion viral. Një faktor shumë
predispozues është duhanpirja pasive.
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1. ANATOMIA E SISTEMIT RESPIRATOR

Sistemin e organeve të frymëmarrjes të njeriut e përbëjnë rrugët e frymëmarrjes
dhe mushkëritë.
Rrugët e frymëmarrjes ndahen në të sipërme dhe të poshtme:
 Rrugët e frymëmarrjes të sipërme janë:
 Zgavra e hundës
 Zgavra e gojës
 Fyti
 Rrugët frymëmarrjes të poshtme janë:
 Laringu
 Trakeja
 Bronket
 Mushkëritë

Mushkëritë - mushkëritë përfaqësojnë organet kryesore të frymëmarrjes meqenëse
në to kryhet këmbimi i gazrave1. Mushkëritë janë të vendosura në mesin e
krahërorit. Janë të përbëra nga dy krah, i majti dhe i djathti.
I ngjajnë konit me bazë kah diafragma, e me maje përpjetë. Dallohen 2 anë, e
jashtme ose brirore dhe e brendshme, pastaj baza dhe maja. Në mes të anës së
brendshme gjendet hyrja në mushkëri - hilusi. Ky shërben si hyrje ne bronkin
kryesor, te krahu i djathtë i mushkërive, te paretetë bronkiale dhe fijet vegjetative
dhe daljen e venave. Të krahu i djathtë i mushkërive dallohen 3 lobe, kurse te i
majti 2 lobe. Çdo lobë ndahet në pjesë më të vogla – lobuse - segmente, kurse këta
në pjesë edhe më të vogla - lobuluse. Degët e lobuluseve përfundojnë me
mëshikëza mushkërore - alveole të përshkruara me rrjetin e kapilarëve.

1

E.Saraçini-H.Zherka-Saraçini”Anatomia dhe Fiziologjia e Njeriut”
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Figura.1. Anatomia e sistemit respirator
Burimi.https://www.google.com/search?q=anatomia+dhe+fiziologjia+e+sistemit+respirator&
source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjStOX9nb7hAhULxMQBHThsA0sQ_AUIDigB&biw=
1024&bih=657#imgrc=TEHX6_7SXBM4aM:

1.1

Karakteristikat e traktit të frymëmarrjes të fëmijët

Trakti i frymëmarrjes fillon të zhvillohet nga java e 4-të e gjestacionit dhe vazhdon
pas lindjes deri në rinin e hershme. Zhvillimi i traktit të frymëmarrjes përfshin 3
faza:
 Fazën e morfogjenezës së strukturave të duhura,
 Fazën e adaptimit në periudhën e paslindjes dhe
 Fazën e rritjes dimensionale.2
Muri i kafazit të krahrorit te latantët është i butë, brinjët janë të vendosur në pozitë
horizontale, muskujt ndërbrinjor janë më pak të zhvilluar dhe muskuli kryesor
inspirator është diafragma. Mushkërit e fëmijës kanë më pak elasticitet dhe muret e
traktit të frymëmarrjes të latantit janë më të trasha. Këto dyja së bashku ndikojnë në
ngushtimin më të madh të rrugëve të frymëmarrjes në çdo kontraksion të
muskulaturës së lëmuar. Rezistenca më e madhe në traktin e frymëmarrjes së latantit
paraqitet në bronkiole dhe çdo proces inflamator mund të shkaktojë mbylljen e plotë,
ndërsa ky efekt te të rriturit nuk ka rëndësi. Gjatë kësaj periudhe janë karakteristike
2

Mehmedali Azemi&Mujë Shala me bashkëpuntorë”PEDIATRIA”,Prishtinë 2010
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infeksionet me agjentë, të cilët janë të lidhur me moshat e caktuara. Për shembull, te
latantët virusi Respirator Sincicial shkakton bronkiolit, ndërsa te fëmijët shkollorë
vetëm infeksione të rrugëve të sipërme të traktit të frymëmarrjes. Mikoplazma është
shkaktare e zakonshëme e bronkopneomonive te fëmijët në periudhën shkollore,
ndërsa rrallë te fëmijët në periudhën parashkollore.

1.2

Infeksionet e Aparatit të frymëmarrjes

Shkaku kryesor i infeksioneve të rrugëve të poshtme respiratore në fëmijët
(80-90%) të tyre janë virusët. Viruset më të shpeshta janë:
 Virusi respirator sincicial (VRS)
 Viruset e parainfluencës
 Adenovirusët, përgjegjës për format respiratore e neurologjike të
rënda (adenovirusi 7 e 12).
 Viruset e sëmundjëve eruptive (rubeola, variçela).
Rinovirusët, entovirusët, koronavirusët takohen më rrallë, ato japin kryesisht
infeksione të rrugëve të sipërme respiratore.3

2. ÇFARË ËSHTË SËMUNDJA E BRONKITIT?
Bronkiti është inflamacion i rrugëve të frymëmarrjes në mushkëri.
Tubat kryesor që rrjedhë ajri në mushkëri quhen bronke, dhe degëzimet e tyre janë
tuba më të vegjël të cilat quhen bronkiole4.

Kur këto tuba inflamohen, shkaktojnë ngushtim, bllokim të rrugëve të frymëmarrjes,
gjë që qonë në simptoma të bronkitit. Bronkiti mund të jetë akut dhe kronik.

3
4

A.Bourrillon “Pediatria”Vëllimi III ,Tiranë 1996
https://www.medicinenet.com/bronchitis_pictures_slideshow/article.htm
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2.1

Çfarë e shkakton bronkitin?

Shkaktarët më të shpesh të bronkitit si te fëmijët poashtu edhe tek të rriturit janë:
 Sëmundjet virale: Sëmundjet virale janë shkaktari më i zakonshëm i
bronkitit, veçanërisht bronkitit akut. Vlërsohet se shkakton rreth 90% të të
gjitha rastëve të bronkitit akut. Këto përfshijnë ftohjen e zakonshme dhe
gripin.
 Infeksionet bakteriale: Ndryshe nga virusët, 99% e bakterieve janë të mira
për trupin e njeriut dhe lejon trupin të tretë ushqimin, luftojë kancerin dhe
funksionet të tjera të ruajtjes së shëndetit. Mëgjithatë, ka bakterie që kur
bllokohen në mushkëri mund të shkaktojë një infeksion, siç është bronkiti.
 Irritantët e ajrit: Çdo mjedisë me kimikate ajrore, sasi të mëdha pluhuri ose
kushte të tjera të vështira që lejojnë grimcat në mushkëritë tuaja mund të
ndikojnë në paraqitjen e bronkitit akut apo kronik.5

2.2

Cilët janë faktorët e rrezikut?

Ka një numër faktorësh që kontribojnë në paraqitjen e bronkitit akut dhe kronik.

Bronkiti kronik është i lidhur ngushtë me faktorët e jetesës. Ekspozimi i
vazhdueshëm afatgjatë ndaj irrituesve, qofshin të qëllimshme ose për shkak të
rrethanave, është faktori kryesor i rrezikut të bronkitit kronik.

 Duhanpirja: Pirja e duhanit është shkaku kryesor i bronkitit kronik.

5

https://www.plushcare.com/blog/bronchitis-symptoms-causes/
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Cigaret janë ende prodhimet më të shpeshta të tymosura, por tubat dhe inhalatorët e
tjerë dhe pajisjet përmes të cilave njerëzit pijnë duhan mund të shkaktojnë reaksion
kronik inflamator. Secili lloj i substancës së tymosur, qoftë duhan apo ndonjë
material tjetër, shkakton dëmtim të bronkit, inflamacion, ngritje të mukusit, dhe
obstruksion.
 Inhalantët kimik: Ekspozimi i ngushtë dhe i shpeshtë i kimikateve të
koncentruara në ajër mund të shkaktoj bronkit.
Kjo shihet më së shpeshti në vendet të punës. Njerëzit që mund të jenë të ekspozuar
ndaj këtyre avujve këshillohen që të mbajnë veshje mbrojtëse për të minimizuar
rreziqet.
 Ndotja: Ekspozimi ndaj ndotjes, ndryshe nga ekspozimi ndaj inhalantëve në
afërsi, prek njerëzit që banojnë në afërsi të niveleve të larta të ndotjes. Kjo
mund të jetë e lidhur me kimikate në fabrikat e afërta, tymi i automobilave,
materiali i mbeturinave ose çështje të tjera sistematike.
 Mjedisi Urban: Disa studime tregojnë se njerëzit që jetojnë në mjedise
urbane kanë më shumë gjasa të shtrohen në spitale për bronkit. Ndërkohë që
kjo mund të jetë së paku pjesërisht e lidhur me qasjen në kujdesin shëndetësor
në mjediset urbane, duket se vetë mjediset urbane mund t’i vënë njerëzit në
rrezik më të lartë për paraqitjen e bronkitit për shkak të ekspozimit inhalues.

 Higjena: Gjasat për t’u sëmurë me bronkit akut rriten kur jeni i ekspozuar
ndaj baktereve ose viruseve që shkaktojnë infeksione të frymëmarrjes. Ndërsa
ne të gjithë jemi të ekspozuar ndaj këtyre llojeve të organizmave në baza të
rregullta, hapa të tilla si larja e duarve dhe shmangia e ekspozimit ndaj pikave
të frymëmarrjes përmes kollitjes dhe teshtitjes së njerëzve të tjerë mund të
pakësojnë shanset tuaj për të marrë një infeksion respirator që përparon për
t’u bërë bronkit akut. Kjo është veçanërisht e rëndësishme nëse keni bronkit
kronik, pasi një periudhë akute e bronkitit mund të jetë veçanërisht e vështirë
për dikë që ka bronkit kronik.6

6

https://www.verywellhealth.com/bronchitis-causes-and-risk-factors-4164112
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2.3

Simptomat

Shenjat kryesore të bronkitit janë vërejtur në gjoks dhe në mushkëri. Këto simptoma,
veçanërisht një kollë, mund të zgjasin disa javë. Simptomat përfshijnë:
 Diskomfort i gjoksit - Mund të ndjeni presion në gjoks në përgjithësi ose në
disa pika të trupit, kur trupi jonë punon që të lirohet prej mukusit.
 Kollë - Kollitja mund të shkojë në frekuencë dhe ashpërsi dhe mund të sjellë
sekret të gjelbërt, të verdhë, të qartë ose të bardhë.
 Gulçim - Kjo shkaktohet nga ngushtimi i rrugëve të frymëmarrjes dhe
ndjenjës së ngushtësisë në gjoksin tuaj. Bronkiti mund të shkaktojë një llojë
tingëllime gjatë frymëmarrjes.
Për shkak të inflamacionit, mund të ketë simptoma tipike të njejta si të gripit si:
 Lodhje - Pasi që trupi ynë punon që të luftojë infeksionin, prandaj mund të
ndjehemi jashtëzakonisht të lodhur gjatë periudhave të ndryshme të ditës.
 Kongjestion hundor - Kanalet e hundës mund të jenë të irrituar në mënyrë të
ngjashme si mushkëritë, gjë që rezulton me një hundë të lëngshme.
 Dhimbje të fytit - Kollitja e shpeshtë dhe mukoza shkakton acarim të fytit.
 Ethe dhe dridhje - Ethet janë reagim i natyrshëm i trupit ndaj një infeksioni
pasi ato aktivizojnë sistemin imunitar. Megjithatë, ethet e larta dhe të zgjatura
kërkojnë vëmendje të menjëhershme mjekësore.
Bronkiti është ngjitës nëse shkaktohet nga një sëmundje virale ose infeksion
bakterial.7 Pasi që shumica e rasteve janë, është e rëndësishme të merren masat e
nevojshme që të mos përhapet sëmundja. Nëse bronkiti shkaktohet nga faktorët e
mjedisit dhe jo nga një infeksion, atëherë bronkiti nuk është ngjitës.

7

https://www.plushcare.com/blog/bronchitis-symptoms-causes/
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2.4

Diagnostifikimi

Diagnoza e bronkitit akut ose kronik fillon me një histori mjekësore dhe ekzaminim
fizik. Një rentgen i gjoksit dhe një CT gjoksi mund të japin informacione të
dobishme diagnostifikuese, sepse këto teste lejojnë mjekun të ketë pamje vizuale të
mushkërive. Testet e gjakut dhe funksioneve pulmonare mund të ndihmojnë në
përcaktimin nëse kemi të bëjmë me bronkitin. Këto teste shtesë janë më të dobishme
për përjashtimin e shkaqeve të tjera të simptomave, duke përfshirë një tjetër
sëmundje të mushkërive, dështim të zemrës ose kancer.8

2.5

Trajtimi

Bronkiti akut dhe kronik trajtohen me qasje krejtësisht të ndryshme, megjithëse ka
disa trajtime që mund të përdoren për të dyja format. Në përgjthësi, shtylla bazë e
terapisë për të dyja format bazohet në përmisim dhe rehati, nxitjen e frymëmarrjes
optimale dhe zvogëlimin e kollës9.
Trajtimet më të zakonshme për bronkitin akut përfshijnë pushimin dhe trajtimin
simptomatik kur inflamacioni është rezultat i një infeksioni viral. Kur është shkak
infektimi bakterial mund të përdoren edhe antibiotikë.
Bronkiti kronik në anën tjetër menaxhohet me medikamente që ulin inflamacionin e
bronkëve, siç janë inhalimet ose sterioidët orale, si dhe modifikimet e stilit të jetesës
si ndërprerja e pirjes së duhanit.

8
9

https://www.verywellhealth.com/diagnosis-of-bronchitis-914670
https://www.verywellhealth.com/bronchitis-treatments-770331
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3. QËLLIMI I PUNIMIT
Qëllimi i punimit është që në mënyrë teorike të kuptojmë sëmundjen e bronkitit,
përkatsisht të kemi më shumë dijeni rreth bronkitit obstruktiv te fëmijët.
Punimi në pjesën bazë ka strukturë që flet për bronkitin në përgjithësi, faktorët
që favorizojnë atë, manifestimet klinike, diagnostifikimin dhe trajtimin.
Një pjesë e punimit flet edhe për rolin që luajnë infermieret në kujdesin e
fëmijëve të sëmurë me bronkit obstruktiv.

Objektivat:
 Prezantimi i sëmundjës së bronkitit me rëndësi mjekësore, sociale dhe
shëndetësore.
 Roli i infermieres në kujdesin ndaj fëmijëve të sëmurë me bronkit.

4. MATRIALI DHE METODAT
Duke e konsultuar literaturën në mënyrë taksative e kam prezantuar sëmundjen e
bronkitit, simptomat, faktorët predispozues, diagnostifikimin dhe trajtimin e tij.
Po ashtu edhe rëndësinë e rolit infermieror te fëmijët e sëmurë me bronkit.
Në këtë punim është përdorur metoda e rishkimit të literaturës.

15

5. ROLI INFERMIEROR
Problemet më të shumta respiratore tek fëmijët japin simptoma të thjeshta të cilat
kalojnë për një periudhe të shkurtër dhe mund të trajtohen në kushte shtëpie.
Megjithatë problemet akute respiratore shkaktojnë sëmundje të cilat kërkojnë
hospitalizimin e fëmijëve nën moshën 15 vjeç. Problemet respiratore tek fëmijët
mund të jenë një problem primar ose një komplikacion i problemeve jo
respiratore. Këto problem mund të jenë kërcenuse për jetën e tyre.
Për këtë arsyje infermieri/ja duhet të dijnë të vlerësojnë statusin respirator në
vazhdimësi të fëmijës, të monitorojnë progresin dhe të parashikojnë mundësitë
për komplikacion.
Problemet respiratore mund të jenë rezultati i problemeve strukturale,
funksionale ose një kombinim i të dyjave. Në problemet strukturale përfshijmë
ndryshimet në madhësi dhe në formë të traktit respirator.
Problemet funksionale përfshijnë ndryshimin e shkëmbimit të gazrave dhe
rreziku i ndikimit të irritantëve të ndryshëm në këtë proces normal.
Ndryshimet në organet dhe në sistemet e tjera, si tek proceset immune, problemet
neurologjike të cilat mund të rrezikojnë procesin respirator.

5.1. Kujdesi infermieror
Kujdesi infermieror përfshin mbështetjen e funksionit respirator, përdorimi i
avujve për zbutjen e sekrecioneve, hidrimi dhe trajtimi simtomatik10. Në planin
e kujdesit infermieror pas daljes nga spitali duhet të theksohën kufizimet që
kërkon natyra e sëmundjes.
Tymi i duhanit si dhe inhalacionet jo sterile mund të kontribojnë në këthimin e
sëmundjes.
Prindërit të cilët pinë duhan duhet të këshillohen që të mos e praktikojnë këtë
vesë në presencë të fëmijëve të tyre të cilët janë me këtë sëmundje.

10

E.Peka, L.Neqaj, E.Bustami, D. Bega, A. Imami-Leqaj, M. Qela , A. Dervishi, V. Zanaj, V.Mane “INFERMISTIKA NË
SPECIALITETE” Universiteti I Tiranës-Fakulteti I Infermierisë
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5.2. Diagnoza infermierore
Diangnoza infermierore për bronkitin:
 Pastrimi i paefektshëm i rrugëve të frymëmarrjes / rrit prodhimin e
sekrecioneve.
 Shkëmbimi i zëvendësuar i gazit / pengimi i rrugëve ajrore nga sekrecionet ,
spazma e bronkeve.
 Modeli i paefektshëm i frymëmarrjes / bronkostruktura, mukusi
 Ushqimi jo i mirë, i balancuar më pak së kërkesat e trupit / dispne, anoreksi,
nauzeja, vjellja.
 Rreziku për infeksione / sekrecioneve, proceset e sëmundjës kronike.11

6. BRONKITI OBSTRUKTIV TEK FËMIJËT
Bronkiti obstruktiv është më i zakonshëm tek fëmijët nën moshën tre vjeçare. I
lidhur me infeksionin e traktit respirator, mukusi grumbullohet në bronket e
fëmijës, mukoza bronkiale shtohet dhe muskujt mund të lidhen duke shkaktuar
vështirësi të frymëmarrjes të ngjajshme me një sulm të astmës.
Ashpërsia e simptomave varet nga pacienti.
Fëmijët zakonisht rritin tendencën për të zhvilluar bronkit obstruktiv kur bëhen
më të vjetër.

Simptomat:
 Kollë
 Frymëmarrje që tingëllon si fishkëllimë
 Vështirësi në marrjen e ajrit

11

https://nursing-care-plan.blogspot.com/2014/03/nursing-care-plan-and-5-diagnosis-for.html
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Trajtimi

Bronkiti zakonisht shkaktohet nga një virus dhe nuk mund të trajtohet me
antibiotikë. Në shumicën e rasteve, bronkiti kalon pa ndonjë trajtim specifik në javën
e parë eventualishtë të dytën12.
Nëse gjendja vazhdon dhe fëmija është i përgjumur dhe ka temperature të lartë, një
infeksion viral mund të ketë pasuar nga infeksioni bakterial i cili duhet të trajtohet
me antibiotikë.

6.1. Bronkiti obstruktiv akut dhe recidivues
Bronkiti obstruktiv akut dhe recidivues paraqet çdo infeksion të bronkeve, ku
ekzistojnë edhe manifestimet klinike të bronkoobstruksionit (ekspirium i zgjatur dhe
fishkëllima me tonalitet të lartë, apo të ulët). Ekzistojnë sinonime të shumta për këtë
sëmundje, si bronkiti astmatik, bronkiti spastik etj.
Bronkiti obstruktiv paraqet një gjendje të shpeshtë të fëmijët, sidomos në 2-3 vitet e
para të jetës.
Karakteristika kryesore patofiziologjike në tri vitet e para të jetës të
bronkoobstruksionit është edema (kongjestioni), hipersekretimi dhe eksudati i
mukozës së bronkeve, ndërsa më pak është prezent spazmi i muskulaturës së lëmuar
të bronkeve. Po ashtu mendohet se ka rëndësi diametri i bronkeve që te fëmijët gjer
në moshën 3 vjeçare është më i vogël dhe më lehtë bëhet mbyllja e tyre.

12

https://www.hus.fi/en/medicalcare/Children_and_adolescents/When_a_Child_Falls_Ill/Obstructive_Bronchitis/Pages/default.aspx
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6.2. Etiologjia
Mendohet se në paraqitjen e bronkitit obstruktiv kanë rëndësi dy faktorë: faktori
gjenetik dhe indukatorët e jashtëm.
Faktori gjenetik është kompleks dhe poligjenetik që së bashku me faktorët e jashtëm
mund të shkaktojnë bronkitin obstruktiv. Nuk do të paraqitet bronkiti obstruktiv, me
gjithë predispozicionin gjenetik nëse nuk provokohet nga faktorët e jashtëm.
Sa u përket faktorëve të jashtëm, në radhë të parë ndikojnë infeksionet virusale me
ndonjë nga viruset respiratore, të cilat fillojnë me të gjitha karakteristikat e njohura
(rrjedhje e sekretit nga hunda, kollë etj).
Çdo recidiv i infeksionit do të shkaktojë bronkit obstruktiv pa marrë parasysh llojin
e virusit që e shkakton.13
Pastaj ekspozimi ndaj ngacmimeve të ndryshme me natyrë alergjike, klimatike,
toksike ose i panjohur.
Rëndësi të madhe ka ekspozimi i fëmijës ndaj tymosjes së duhanit sidomos nëse
nëna tymos duhan.

6.3. Manifestimet klinike
Fillon me sekrecion nga hunda, kollë e thatë dhe ngacmues, plogështi, zbehje mund
të ketë edhe temperaturë të ngritur trupore, për disa orë, në disa raste pason takipneja,
shenjat e dispensë ekspiratore dhe shpesh fishkëllima që dëgjohet nga rrethi.
Në ekzaminim mund të paraqitet skuqja e grykës dhe sekretimi nga hunda.
Në auskultim dëgjohet frymëmarrje e dobësuar, inspiriumi i shkurtuar, ndërsa
ekspiriumi i zgjatur dhe fishkëllima polifonike kryesisht në ekspirium.

13

Mehmedali Azemi& Mujë Shala me bashkëpuntorë”PEDIATRIA” ,Prishtinë 2010
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Në radiografi të mushkërive ekzistojnë shenjat e mbiajrimit të fushave mushkërore,
brinjët janë horizontalisht të zgjatura, diafragma e lëshuar poshtë, mediastinumi i
ngushtuar, rritje e transparencës së indit mushkërorë etj.

14

Figura.2. Radiografia e kraharorit te fëmija me bronkit akut obstruktiv

6.4. Diagnoza diferenciale
Astma, bronkioliti akut, fibroza cistike, trupat e huaj në rrugët e frymëmarrjes etj.,
mund të paraqesin vështirësi në diagnozën diferenciale me bronkitin obstruktiv.

14

Mehmedali Azemi& Mujë Shala me bashkëpuntorë”PEDIATRIA” ,Prishtinë 2010
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6.5. Mjekimi
Dhënja e ß-2 agonistëve me veprim të shkurtër në formë të inhalimit është zgjedhja
e parë te mjekimi i bronkitit obstruktiv.
Doza është 0.05-0.15mg/kg të masës trupore. Solocioni hollohet me tretje
fiziologjike 2-3 ml. Ky bar mund të kombinohet me antikoligjenikë, siç është
ipratropium bromidi.
Nëse dispneja është shumë e shprehur, atëherë përferohet dhënja e kortikosteroideve
(metilprednizoloni, pronisonit) në dozë1-2mg/kg të masës trupore. Fëmija duhet të
largohet nga ambienti ku mendohet se ka pasur faktorë provokues të jashtëm, të cilët
e kanë provokuar bronkoobstruksionin.
Dhënja e antimikrobikëve duhet të bëhet vetëm nëse paraqiten infeksionet dytësore
bakterore.

6.6. Prognoza
Bronkiti obstruktiv ka prognozë të mirë, sepse të numri më i madh i fëmijëve gjatë
vitit të dytë dhe të tretë të jetës episodet rrallohen deri te zhdukja e tyre (95-98 % të
rasteve).
Nëse episodet e bronkitit obstruktiv fillojnë prej moshës tre vjeçare ose më vonë, pa
shenja të infeksionit, por si pasojë e provokimeve të tjera, atëherë prognoza nuk është
e mirë dhe pritet që te këta fëmijë me bronkit obstruktiv të zhvillohet astma.
Që të bëhet një seleksionim i përafërt se kur mund të pritet që një fëmijë të zhvilloj
astmë, ekzistojnë disa parametra siç janë:







15

Konstitucioni atopik i fëmijës ose në anamnezën familjare,
Përqendrimet e IgE janë të larta në vitin e parë të jetës,
Eozinofilia në strishon e hundës,
Enzinofilia në gjakun periferik,
Ekspozimi në tym të duhanit,
Episode të bronkoobstruksionit pa shenja të infeksionit virusal,
Prezenca e dermatitit atopik te fëmija.15

Mehmedali Azemi& Mujë Shala me bashkëpuntorë”PEDIATRIA” ,Prishtinë 2010
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7. DISKUTIM
Bronkiti obstruktiv është sëmundje që paraqitet më së shpeshti tek fëmijët e
moshës 2-3 vjeç, shoqërohet me sindroma të obstruksionit bronkial.
Infeksionet virusale së bashku me ekspozimin e fëmijës ndaj ngacmimeve me
natyre alergjike, klimatike, toksike, dhe tymit të duhanit janë faktorët më të
rëndësishëm ne paraqitjen e bronkitit obstruktiv.
Faktori gjenetik ka pak rëndësi në paraqitjen e këtij llojit të bronkitit.
Obstruksionet e shpeshta çojnë në fillimin e astmës bronkiale, prandaj duhet ti
kushtohet rëndësi dhe kujdes të veçant kësaj sëmundje.
Tek pacientet me bronkoobstruksion trajtimi dhe ofrimi i kujdesit dhe këshillave
nga ana e infermiereve tek prindërit për mos ekspozimin e fëmijës ndaj faktorëve
të jashtëm siç është tymi i duhanit luan rol të madh në shërimin dhe mirëqenjën
e fëmijës.
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8. PËRFUNDIMI
Sëmundja e bronkitit obstruktiv është një sëmundje që atakon fëmijët të moshës
më të vogël, për shkak të lumenit mjaftë të ngushtë të bronkeve, tek fëmijët me pak
se 3 vjeç. Pothuajse gjithmonë sëmundja shoqërohet me një infeksion viral.
Përveq karakteristikave fiziologjike, parakushtet për formimin e një sëmundje të tillë
është edhe tendenca nga reaksionet alergjike, një faktorë predispozues është
duhanpirja pasive.
Një rol të rëndësishëm si në të gjitha sëmundjet luan kujdesi i duhur nga ana e
infermierëve.
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9. REZYME
Hyrje: bronkiti është një sëmundje e rrugëve të frymëmarrjes e cila shkakton
inflamim (pezmatim) të membranes së mukozës së rrugëve bronkiale në mushkëri.
Bronkiti obstruktiv është sëmundje që shoqërohet nga një ngushtim i lumenit të
bronkeve dhe spazmave të tyre. Është sëmundje mjaft e zakonshme tek fëmijët e
vegjël për shkak të lumenit të ngushtë të bronkeve të fëmijët me pak se 3 vjeç.
Pothuajse gjithmon sëmundja shoqërohet nga një infeksion viral, një faktor mjaftë
predispozues është duhanpirja pasive.
Qëllimi i punimit: Qëllimi i punimit të diplomës është që në mënyrë teorike të
zgjerohen njohurit në lidhje me sëmundjen e bronkitit, përkatësisht te fëmijët e
sëmurë nga bronkiti obstruktiv.
Metodologjia: Në realizimin e këtijë punimit është përdorur metoda e rishikimit të
literaturës.
Përfundimi: Sëmundja e bronkitit obstruktiv është një sëmundje që atakon fëmijët
të moshës më të vogël, për shkak të lumenit mjaftë të ngushtë të bronkeve tek fëmijët
me pak se 3 vjeç. Pothuajse gjithmonë sëmundja shoqërohet me një infeksion viral.
Përveç karakteristikave fiziologjike, parakushtet për formimin e një sëmundje të tillë
është edhe tendenca nga reaksionet alergjike, një faktorë predispozues është
duhanpirja pasive. Një rol të rëndësishëm luan kujdesi i infermierëve.
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9.1. Summary
Introduction: Bronchitis is a respiratory disease that causes inflammation of the
bronchial airways into the lungs.
Ostructive bronchitis is a disease associated with a narrowing of the bronchus lumen
and their spasms. It is a common disease in young children because of the narrow
bronchial lumen in children under 3 years old. Almost always the disease is
accompanied by a viral infection, a highly predisposing factor is passive smoking.
The aim: the aim of the work is to theoretically extend our knowledge about
bronchitis, respectively the children with obstructive bronchitis.
Methodology: In the realization of this paper is used method of literature review.
Conclusion: Obstructive bronchitis is a disease that affects children of the youngest
age, because of the very narrow lumen of bronchi in children less than 3 years old.
Almost always the disease is accompanied by a viral infection.
Apart from the physiological characteristics, the preconditions for forming such a
disease are the tendency of allergic reactions, a highly predisposing factor is passive
smoking. An important role plays the nursing care.
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