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Abstrakti
Apendiciti akut është urgjenca kirurgjikale më e zakonshme. Rreth 8% e njerëzve kanë
apendicit në një moment të caktuar të jetës së tyre, me një incidencë që arrinë vlerën më të lartë
midis moshës 10 dhe 30 vjeçare.
Diagnoza e apendicitit mund të jetë e pakuptueshme, dhe një tregues i lartë dyshimi është i
rëndësishëm

për

parandalimin

e

komplikacioneve

serioze

të

kësaj

sëmundjeje.

Për realizimin e këtij punimi është përdorur metoda studim rasti në bashkëpunim me shqyrtimin
e literaturave të licensuara. Qëllimi i këtij punimi është të sqarohet niveli i kujdesi infermieror
në të sëmurët pas operimit, poashtu dhe synimi në zgjerimin e njohurive të apendicitit, trajtimin
e metutjeshëm dhe kujdesin post-operator. Nuk ka asnjë mënyrë për të parandaluar apendicitin.
Sidoqoftë, apendiciti është më pak i zakonshëm tek njerëzit që hanë ushqime me fibra të lartë,
siç janë perimet dhe frutat e freskëta.

Fjalët kyqe: Apendiciti, simptomat, komplikacionet, kujdesi.

8

Abstract
Acute appendicitis is the most common surgical emergency. About 8% of people have
appendicitis at a certain point in their life, with an incidence that reaches the highest value
between 10 and 30 years of age.
The appendicitis diagnosis may be incomprehensible, and a high doubtful indicator is important
for preventing serious complications of this disease. For the purpose of this paper, the literature
review method was used. The purpose of this diploma work is to clarify the level of nursing
care in the patients after the operation, as well as the intention of extending appendicitis,
treatment and postoperative care. There is no way to prevent appendicitis. However,
appendicitis is less common in people who feed on high fiber, such as fresh vegetables and
fruits.

Key words: Apendicitis, symptoms, complications, care.
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Hyrje
Apendiciti akut është urgjenca kirurgjikale më e zakonshme. Diagnostifikimi i hershëm mbetet
qëllimi klinik më i rëndësishëm tek personat me apendicit të dyshuar, dhe në shumicën e
rasteve, mund të bëhet kryesishtë mbi bazën e anamnezës dhe ekzaminimit fizik. Andaj një
tregues i lartë dyshimi është i rëndësishëm për parandalimin e komplikacioneve serioze të kësaj
sëmundjeje.
Nuk ka asnjë mënyrë për të parandaluar apendicitin. Nëse nuk trajtohet në kohë, ekziston
rreziku i peritonitit i cili është ndërlikimi kryesor i kësaj gjendjeje. Në vitin 1886, Reginald Fitz
në Boston, identifikoj saktë appendixin si shkakun kryesor të inflamacionit të kuadratit të
poshtëm të majtë. Ai e quajti apendicit dhe rekomandoi trajtim të shpejtë kirurgjikal të
sëmundjes. Richard Hall raportoi i pari mbijetesën e një pacienti pas heqjes së një apendiciti të
perforuar.Në vitin 1889 Chester McBurney përshkroj zhvendosjen karakteristike të dhimbjes,
si dhe lokalizimin e saj përgjatë një vije omblike nga spina iliake anterior superior drejt
umbilikusit. McBurney përshkroj një incision të muskujve të kuadratit të poshtëm të majtë për
heqjen e apendicitit. Përdorimi në masë i antibiotikëve me spektër të gjerë përmirësoi shkallën
e vdekshmërisë nga apendiciti.
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Qëllimi dhe objektivat
Qëllimi kryesorë është sqarimi i kujdesit infermieror pas operimit. Apendicitit është komplikim
i cili mund të përkeqësoj gjendjen shëndetësore nëse nuk trajtohet me kohë. Prandaj, ky punim
synon zgjerimin e njohurive, trajtimin e metutjeshëm dhe kujdesin post - operator.

Objektivat janë:


Zgjerimi i njohurive të sëmundjes së apendicitit



Kujdesi post – operator



Parandalimi i komplikacioneve



Edukimi shëndetësor

Metodologjia
Për realizimin e këtij punimi të diplomës është përdorur metoda e studimit rast, në bashkëpunim
me shënimet e shqyrtuara nga protokollet e repartit të kirurgjisë në Spitalin Rajonal të
Gjakovës. Po ashtu në këtë punim janë përdorur artikuj dhe literaturat e licensuara. I gjithë
materiali i përfshirë në punim është i cituar dhe i listuar në referenca.
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Kapitulli I
1. Embriologjia dhe Anatomia e appendixit
Appendixi, ileumi dhe koloni ngjitës rrjedhin të gjitha nga zorra e mesme. Fillimisht appendixi
shfaqet në javën e 8 të shtatëzanisë si një xhep që del nga cekumi dhe gradualisht rrotullohet në
një pozicion më medial, ndërsa zorra rrotullohet dhe cekumi fiksohet në kuadratin e poshtëm të
djathtë.
Arteria apendiceale, një degë e arteries ileokolike, furnizon appendixin. Ekzaminimi histologjik
i appendixit tregon që qelizat në formë kupe (caliciforme), që formojnë mukusin, janë të
shpërndara nëpër mukozë. Submukoza përmban folikuj limfoidë, duke çuar në spekulimin që
appendixi mund të ketë një funksion imunologjik të rëndësishëm, ende të papërcaktuar, gjatë
zhvillimit të hershëm. Tek të rriturit, appendixi nuk ka ndonjë funksion të njohur.

Ileum

Cekum
Pezmatimi i
appendixit

Fig. 1 (Paraqitja figurative e apendicitit, cekum, ileum).2
Gjatësia e tij varion nga 2 deri 20 cm, gjatësia mesatare është 9 cm tek të rriturit. Baza e
appendixit gjendet në bashkimin e tenieve përgjatë faqes inferior të cekumit.
Kjo marrëdhënie anatomike lehtëson identifikimin e appendixit gjatë operacionit. Maja e
appendixit mund të gjendet në disa pozicione. Vendndodhja më e zakonshme është retrocekale,
por brenda kavitetit peritoneal. Në 30% të popullatës ajo është pelvike, ndërsa në 7%
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retroperitoneale. Ka mundësi që vendndodhja e ndryshmet e majës së appendixit të shpjegojë
pafundësinë e simptomave të appendixit të pezmatuar.1

Fig. 2 Disa variante anatomike të ndryshme të majës së appendixit.3

1

Sabiston, Traktati i kirurgjisë. Bazat Biologjike të praktikave kirurgjikale moderne. John Maa, MD. Kimberly

S. Kirkëood, MD.Kapitulli 49, Appendixi, faqe 1333.
2

https://www.prevention.com/health/a20504478/5-warning-signs-your-appendix-might-burst/

3

https://posterng.netkey.at/esr/viewing/index.php?module=viewing_poster&doi=10.1594/ecr2017/C-2262
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1.1 Fiziopatologjia
Shkaku madhor i apendicitit akut mendohet se është obstruksioni i lumenit. Kjo mund të jetë
si pasojë e trashjes së përmbajtjes (fekalit ose apendikolit), hiperplazës limfoide, lëndëve ose
farave të perimeve, parazitëve ose një neoplazie. Lumeni i appendixit është i vogël, krahasuar
me gjatësinë e tij, dhe kjo trajtë mund të tentojë drejt obstuksioneve.
Bllokimi i lumenit të appendixit kontribuon në tejrritjen bakterore. Vazhdimi i sekretimit të
mukusit dërgon në fryrjen intraluminale dhe rritjen e presionit të mureve.
Fryrja luminale shkakton ndjesinë e dhimbjes viscerale, që nga pacienti përjetohet si dhimbje
periumbilikale. Përkeqësimi pasues i drenimit limfatik dhe venoz shpie në iskeminë e mukozës.
Kombinimi i këtyre karakteristikave nxit një proces inflamatorë lokal, që mund të përparojë
drejtë gangrenës dhe perforacionit. Inflamacioni i peritoneumit që ndodhet pranë shkakton
dhimbjen e kuadratit të poshtëm të djathtë.
Megjithëse ka një larmi të konsiderueshme, zakonisht perforacioni ndodh pas të paktën 48
orëve nga fillimi i simptomave dhe shoqërohet nga një kavitet me abces i rrethuar nga zorra e
hollë dhe omentumi.
Rrallë ndodh që perforacioni i lirë i appendixit në kavitetin peritoneal të shoqërohet me
peritonit dhe shok septik, dhe mund të ndërlikohet nga formimi pasues i absceseve të
shumëfishta intraperitoneale.4

4

Sabiston, Traktati i kirurgjisë. Bazat Biologjike të praktikave kirurgjikale moderne. John Maa, MD. Kimberly

S. Kirkwood, MD. Kapitulli 46, Appendixi, faqe 1334.
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1.2 Bakteriologjia
Flora në appendixin normal është shumë e ngjashme me atë në kolon, me një larmi bakteresh
aerobe fakultative dhe anaerobe.
Natyra polimikrobike e appendixit të perforuar është e përcaktuar mirë. Escherichia coli,
Streptococcus viridans dhe llojet Bacteroides dhe Pseudomonas izolohen shpesh. Shumë
organizma të tjerë mund të kultivohen. Midis pacientëve me apendicit akut të paperforuar,
kulturat e lëngut peritoneal shpesh janë negative dhe kanë përdorim të kufizuar. Midis
pacientëve me apendicit të perforuar, kulturat e lëngut peritoneal ka me shumë gjasa të jenë
pozitive, duke zbuluar koloni bakteresh me ndjeshmëri të parashikuar.
Duke qenë se ndodhë rrallë që këto zbulime të ndyshojnë përzgjedhje ose kohëzgjatjen e
përdorimit të antibiotikëve, disa autorë e kanë sfiduar praktikën tradicionale të marrjes së
kulturave.5
Bakteret që izolohen zakonisht në apendicitin e perforuar
Anaerobe

Pacientë (%)

Bacteroides fragilis

80

Bacteroides thetaiotaomicron

61

Bilophila wadsworthia

55

Llojet e Peptostreptococcus

46

Aerobe

Pacientë (%)

Escherichia coli

77

Streptococcus viridans

43

Streptokoku i grupit D

27

Pseudomonas aeruginosa

18

Tabela 1: Bakteret që izolohen zakonisht në apendicitin e perforuar. 6

5

Sabiston. Traktati i Kirurgjisë, Bazat Biologjike të praktikave kirurgjikale moderne. John Maa, MD.

Kimberly S. Kirkwood, MD. Kapitulli 46, Appendixi, faqe 1334.
6

Përshtatur nga Bennion RS, Thompson JE: Appendicitis. Nw Fry (ed): Surgical Infections. Boston, Little,

Brown. 1995, faqe 241-250.

15

1.3 Simptomat
Apendiciti duhet konsideruar në diagnozat diferenciale të pothuajse çdo pacienti me dhimbje
abdominale akute.
Diagnostifikimi i hershëm mbetet qëllimi klinik më i rëndësishëm tek personat me apendicit
të dyshuar, dhe në shumicën e rasteve, mund të bëhet kryesishtë mbi bazën e anamnezës dhe
ekzaminimit fizik.
Simptoma tipike fillon me:
Dhimbje periumblikale (në saje të aktivizimit të neuroneve viscerale aferente), pasuar nga
anoreksia dhe nausea.
Pastaj dhimbja lokalizohet në kuadratin e poshtëm të djathtë, ndërkohë që procesi
inflamator përparon drejt peritoneumit parietal që vesh appendixin. Ky model klasik i
zhvendosjes së dhimbjes është simptoma më e besueshme e apendicitit akut.
Mund të ketë ndonjë të vjellë, ndryshe nga të vjellat periodike që shoqërojnë në mënyrë
tipike gastroenteritin viralose.
Temperaturë, pasuar nga zhvillimi i leukocitozës.
Këto tipare klinike mund të ndryshojnë. Për shembull, jo të gjithë pacientët bëhen anoreksikë.
Si rrjedhim, ndjenja e urisë tek një pacient i rritur i dyshuar për apendicit,
jodomosdoshmërisht mjafton për të penguar ndërhyrjen kirurgjikale.
Ndonjëherë pacientët kanë simptoma urinare ose hematuria mikroskopike, ndoshta si
pasojë e inflamacionit të indeve periappendiceale pranë uretrës ose fshikëzës së urinës, dhe
kjo mund të dërgoj në drejtime të gabuara.
Ndonjëherë pacientët mund të kenë konstipacion ose diarre. Të tjerë mund të paraqiten me
obstruksione të zorrëve të holla të lidhura me inflamacionin rajonal.
Ndaj, apendiciti duhet konsideruar si një shkak i mundshëm i obstuksionit të zorrëve të holla,
veçanërisht midis pacientëve pa ndërhyrje kirurgjikale abdominale të mëparshme.7

7

Sabiston. Traktati i Kirurgjisë. Bazat Biologjike të praktikave kirurgjikale moderne. John Maa, MD. Kimberly

S. Kirkwood, MD. Kapitulli 46, Appendixi, faqe 1334
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1.4 Ekzaminimi objektiv
Në mënyrë tipike, pacientët me apendicit akut duken të sëmurë dhe qëndrojn të shtrirë në shtrat.
Temperatura pak e lartë është e zakonshme. Zakonisht, ekzaminimi i abdomenit zbulon tinguj
të pakësuar të zorrëve dhe ndjeshmëri fokale me mbrojtje muskulore. Vendndodhja e saktë e
ndjeshmërisë është direkt mbi apendicit, i cili zakonisht gjendet në pikën e McBurney-t
(Fig.3).8

Fig. 3 Pika e McBurney-t, e gjendur në një të tretën e distancës përgjatë një vije të hequr nga
spina iliaka anteriore superior (shtyllës së shpinës iliake), drejt umblikusit (kërthizës).9
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Appendixi normal është i lëvizshëm, ndaj mund të pezmatohet në çdo pikë në një rreth 360
përreth bazës së cekumit. Prandaj, vendi i dhimbjes më të madhe dhe ndjeshmërisë më të lartë
mund të ndryshojë.
Irritimi peritoneal mund të zbulohet gjatë ekzaminimit fizik nga karakteristikat e mbrojtjes së
vullnetshme dhe të pavullnetshme, perkusionit ose testit Blumberg. Çdo lëvizje përfshirë të
kolliturën (shenja e Dumphy) mund të nxisë shtimin e dhimbjes. Tipare të tjera mund të
përfshijne dhimbjen në kuadratin e poshtëm të djathtë gjatë palpacionit të kuadratit të poshtëm
të majtë (shenja e Rovsing), dhimbje në rrotullim dhe dhimbje gjatë ekstensionit të legenit të
djathtë (shenja iliopsoas, tipike e një appendixi retrocekal).
Ekzaminimet rektale dhe pelvike ka shumë mundësi të jenë negative. Megjithatë, nëse
appendixi gjendet brenda pelvisit, ndjeshmëria në ekzaminimet abdominale mund të jetë
minimale, ndërsa mund të zbulohet ndjshmëria anteriore gjatë ekzaminimeve rektale, ndërkohë
që manipulohet peritoneumi pelvik. Në këtë kuadër, ekzaminimi pelvik me lëvizje cervikale,
gjithashtu mund të shkaktojë ndjeshmëri.
Nëse appendixi perforohet, dhimbja abdominale bëhet e fortë dhe më e përhapur, dhe spazmat
muskulore abdominale rriten, duke shkaktuar rigiditet. Rrahjet e zemrës shtohen, kurse
temperatura rritet mbi 39C. Pacienti mund të duket i sëmurë dhe të ketë nevojë për një
periudhë të shkurtër për zëvendësimin e lëngjëve dhe përdorimin e antibiotikëve, përpara
zbatimit të anestezisë. Herë pas here, dhimbja mund të shtohet pas rupturës, megjithëse një
periudhë e vërtetë kohore pa dhimbje nuk është e zakonshme.8
Vendi i dhimbjes mund të ndryshojë në varësi të moshës dhe pozicionit të appendixit. Tek
gratë shtatzënë, dhimbja duket sikur vjen nga barku i sipërm sepse appendixi është më lartë
gjatë shtatzënisë.
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1.5 Studimet laboratorike
Elementet e figuruara të gjakut janë të shtuara. Tek shumica e pacientëve më tepër se 75% janë
neutrofile. Në rreth 10% të pacientëve me apendicit akut gjendet një sasi totale dhe diferenciale
e leukociteve plotësishtë normale. Një numer i madhë i qelizave të bardha
(20 000/mL) sugjeron apendicit të ndërlikuar me gangrenë ose perforacion. Gjithashtu një
analizë kimike mund të jetë e dobishme për përjashtimin e pielonefritit ose nefrolitiasis.
Piuria minimale e parë shpesh tek gratë e mëdha në moshë, nuk e përjashton apendicitin nga
diagnozat diferenciale, sepse ureteri mund të jetë irrituar pranë appendixit të pezmatuar.
Megjithëse hematuria mikroskopike është e zakonshmë në apendicit, hematuria e dukshme me
sy është e pazakontë dhe mund të tregojë praninë e një guri në veshka. Teste të tjera të gjakut
në përgjithësi nuk janë të dobishme dhe nuk rekomandohen për pacientin e dyshuar për
apendicit.10
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1.6 Komplikimet e apendicitit akut
1. Peritoniti është komplikimi kryesor, kurse mund të jetë i lokalizuar apo difuz.
Peritoniti i lokalizuar manifestohet si:
a) Infiltrat peritifilik ose abcesi.
b) Pelviperitoniti është pezmatim i peritoneumit në regjionin e komblikut të vogël, i cili
paraqitet nëse appendixi i pezmatuar nuk është operuar në kohë të duhur. Gjendja e
përgjithshmë e të sëmurit është e rëndë.
Temperatura trupore është e rritur;
 Pulsi i shpejtuar;
 Numri i leukociteve i rritur (qelizat e bardha të gjakut).
Pjesa e poshtme e murit të abdomenti në palpacion është shumë e dhimbshme dhe mund të jetë
i shprehur edhe tkurrja e muskujve të abdomenit (defans muscularis). Është i nevojshëm
operacioni urgjent dhe doza të mëdha të antibiotikëve (cefalosporine dhe gentamicin). Nëse
mblidhet sasia e madhe e përmbajtjes së qelbit në komblikun e vogël, formohet abcesi në
hapsirën e Douglas-it.
c) Abcesi në komblikun e vogël (abscessus Douglasi) shkakton ngacmimin e vezikës urinare
dhe zorrës, prandaj paraqitet dizuria dhe jashtëqitjet me përmbajtje të mukusit. Masa e abcesit
mund të preket gjatë ekzaminimit digitorektal.
d) Abcesi subfrenik nga ana e djathtë formohet me zgjerimin intraperitoneal të infeksionit nga
ana laterale e kolonit ascendant.
Peritoniti difuz paraqitet për shkak të perforimit të apendicitit gangrenozë ose si pasojë e
përhapjes së infeksionit te ruptura e abcesit të lokalizuar (më së shpeshti peritiflik).
Gjendja e përgjithshme e të sëmurit është e rëndë (facies abdominalis). Dhimbjet përhapen
nëpër tërë abdomenin. Me palpim gjendet ndjeshmëri e dhimbshme e abdomenit dhe tkurrja e
muskujve të abdomenit (defans muscularis).
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2. Pileflebitis (pylephlebitis) është tromboflebit supurativ i venës porta me absces në mëlçi. Ai
është komplikim i rrallë, por shumë i rëndë vdekjeprurës. Pileflebiti është pasojë e përhapjes
së trombit të infektuar në venën porta përmes venës ileokolike. Për këtë komplikim duhet
menduar nëse pas apendicitit të perforuar paraqitet temperaturë septike, dridhje dhe ethe,
hepatomegalia dhe verdhëza. Jane të nevojshme doza të mëdha antibiotikësh dhe drenim i
abscesit.
3. Ileusi paralitik për shkak të peritonitit difuz.
4. Ileusi mekanik për shkak të ngjitjeve (aderencave - adhezioneve inflamatore), të cilat i
kanë shtypur dhe kompromuar anzat e zorrëve.
5. Infeksioni dhe qelbëzimi i plagës operatore. Nganjëherë mund të zhvillohet gangrenë
progresive bakteriale sinergiste e murit të abdomenit rreth plagës operatore (e ashtuquajtur
gangrenë e Meleney-ut).11

8. 10

Sabiston. Traktati i Kirurgjisë. Bazat Biologjike të praktikave kirurgjikale moderne. John Maa, MD. Kimberly
S. Kirkwood, MD. Kapitulli 46, Appendixi, faqe 1335.
9

https://medizzy.com/feed/125426

11

Ivan Prpić. Kirurgjia për studentet e mjekësisë. Kapitulli 11, Kirurgjia abdominale, faqe 559.
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1.7 Lokalizimi anatomik
Nëse appendixi nuk gjendet në pozitën e zakonshme në fosën iliake të djathtë, apendiciti
shkakton simptomatologji të ndryshme. Variacionet më të shpeshta të apendicitit në poziten
anatomike janë:
Appendixi në komblikun e vogël. Simptomet abdominale janë të parëndësishme, kurse
ndjeshmëria më e fortë e dhimbjes haset te ekzaminimi digitorektal.
Appendixi mbrapa cekumit (retrocekal). Dhimbjet nuk janë saktësisht të lokalizuara në
kuadratin e poshtëm të abdomenit të djathtë, por më lartë në regjionin lumbal dhe janë të
shoqëruara me vështirësi dizurike, mikrohematuri dhe piuri.
Te lokalizimi retrocekal i appendixit si rregull nuk ka reaksion inflamator të peritoneumit
parietal, dhe nuk është as i theksuar defansi i murit abdominal në regjionin ileocekal.
Te situs inversus appendixi është i vendosur në fosën iliake të majtë, dhe se dhimbjet paraqiten
në atë regjion (i ashtuquajturi apendiciti i anës së majtë). Lokalizimi i ndryshëm i apendicitit
te cekumi i lëvizshëm ose te cekumi i vendosur lartë, është shkaktar i dhimbjeve në kuadratin
e sipërm të djathtë të abdomenit ose edhe në anën e majtë. Kur appendixi është i vendosur
thellë pranë musculus psoas ose opturatorius, mund të ndihmojnë dy teste karakteristike të
përshtatëshme:
Testi i psoas-it. Nëse i sëmuri shtrihet në anën e majtë, hiperekstenzioni i këmbës së djathtë në
kuk shkakon dhimbje.
Testi opturatorius. Fleksioni i këmbës së djathtë në kuk dhe rotacion i brendshëm shkaktojnë
dhimbje në hypogastrium.
Shpeshherë është pozitiv simptomi i Kruger-it: mjeku e mbanë shuplakën e shtrirë me
gishtërinjë në murin e abdomenit në regjionin ileocekal, kurse i sëmuri ngritë këmbën e
drejtuar. Gjatë ngritjes së këmbës dhimbjet shtohen, sepse apendiciti i pezmatuar është i
shtypur në mes të murit të abdomenit, aty ku mjeku e mbanë shuplakën e shtrirë, dhe të
muskulit psoas, i cili kontraktohet gjatë ngritjes së këmbës.12
12

Ivan Prpić. Kirurgjia për studentet e mjekësisë. Kapitulli 11, Kirurgjia abdominale, faqe 560, 561
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1.8 Ekzaminimet radiologjike
Megjithëse zakonisht kryhen përdorimi pa dallim i radiografive plane abdominale, në
vlerësimin e pacientëve me dhimbje abdominale akute është i pajustifikuar. Një apendikolit i
kalcifikuar është i dukshëm në pamjet plane në vetëm 10-15% të pacientëve me apendicit akut.
Megjithatë, prania e tij mbështetë fuqishëm diagnozën me dhimbje abdominale. Pamjet plane
të abdomenit mund të jenë të dobishme për zbulimin e gurëve të ureterëve, obstruksioneve të
zorrëve të holla ose ulçerës perforuese, por kushte të tilla rallë ngatërrohen me apendicitin.
Pamundësia e appendixit për tu mbushur gjatë një klizme me barium është shoqëruar me
apendicit, por kjo karakteristikë nuk ka as ndjeshmëri e as specificitet, sepse rreth 20% e
appendixeve normale nuk mbushen.
Midis pacientëve me dhimbje abdominale, ultrasonografia ka një ndjeshmëri rreth 85% dhe
një specificitet më tepër se 90% për diagnozën e apendicitit akut.13

Fig.4 Ultrasonografia e një appendixi normal që ilustron murin e hollë në planin transversal.14
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Fig. 5 Ultrasonografia e një appendixi normal në planin longitudinal.
Tiparet monografike që shfaqen gjatë këtij apendiciti akut, përfshijnë një appendix me diameter
3 mm.15
Ultrasonografia ka avantazhet e të qenurit një mjetë joinvaziv që nuk kërkon përgaditjen e
pacientit, dhe që gjithashtu, shmang ekspozimin ndaj rrezatimit jonizues. Për këtë arsye,
përdoret zakonisht tek fëmijet dhe tek pacientet shtatzëna me karakteristika klinike të dyshimta
që sugjerojnë apendicitin akut.

13

Sabiston. Traktati i Kirurgjisë. Bazat Biologjike të praktikave kirurgjikale moderne. John Maa, MD. Kimberly
S. Kirkwood, MD. Kapitulli 46, Appendixi, faqe 1335.
14

https://www.ultrasoundpaedia.com/normal-appendix/

15

http://brownemblog.com/blog-1/2017/3/3/pocus-for-appendicitis
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Tomografia e kompjuterzuar (CT) përdoret rëndom në vlersimin e pacientëve të rritur të
dyshuar për apendicit akut. Teknikat imazherike të përmisuara, përfshinë përdorimin e prerjeve
5 mm, që kanë rezultuar në rritjen e saktësisë së skanimit CT, i cili ka një ndjeshmëri rreth 90%
dhe një specificitet 80-90% për diagnozen e apendicitit akut, mes pacientëve me dhimbje
abdominale. Në përgjithësi karakteristikat në CT të apendicitit shtohen paralel me gradën e
sëmundjes.16

Fig. 6 Skaneri CT i abdomenit ose pelvisit tek një pacientë me apendicit akut mund të zbulojë
një apendikolit (shigjeta).17
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Fig. 7 Në mënyrë tipike, CT tregon një appendix të fryrë (shigjeta poshtë) me trashje difuze të
murëve dhe lëng periapendiceal (shigjeta lartë).18
CT zbulon apendikolit në rreth 50% të pacientëve me apendicit, dhe gjithashtu, në një përqindje
të vogël të njerëzve pa apendicit. Mes pacientëve me dhimbje abdominale, vlera pozitive e
parashikuar për gjetjen e një apendikoliti në CT mbetet e lartë gati 75%.
CT nuk është e nevojshme të përdoret rutinë në vlerësimin diagnostik të pacientëve të dyshuar
për apendicit.
Në kuadër të dhimbjes së kuadratit të poshtëm të djathtë dhe ndjeshmërisë me shenja të
inflamacionit tek një pacientë i ri, një skaner CT është i panevojshëm, harxhon kohë dhe e
ekspozon pacientin ndaj rrezikut për reaksione alergjike ndaj lëndës së kontrastit, nefropati,
pneumoni aspirative dhe rrezatim jonizues. Ky i fundit mbartë një rrezik të rritur tek fëmijët.
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Për më shumë, një rezultat negative mund të dërgoj në drejtim të gabuar, veçanërisht në fillim
të procesit inflamator. CT është provuar se është më i vlefshëm tek pacientët më të moshuar,
tek të cilët diagnoza diferenciale është e tejzgjatur, karakteristikat klinike mund të jenë të
paqarta dhe apendektomia mbartë rrezik të rritur. Mes pacientëve me simptoma atipike, skaneri
CT mund të reduktojë shkallën e apendektomisë negative (dmth pjesën e appendixeve të hequra
që kanë qenë normale nga ana patologjike).
Sëmundshmëria e apendicitëve të perforuara është shumë më e madhe se ajo e apendektomisë
negative. Me rritjen e përdorimit të skanerave CT, shpeshtësia e zbulimeve negative ka rënë
vitet e fundit, pa u shoqëruar nga rritja e numrit të perforacioneve.19

1.9 Laparaskopia diagnostike
Megjithëse shumica e pacientëve me apendicit diagnostikohen saktë bazuar në anamnezën,
egzaminimin fizik, egzaminimet laboratorike dhe nëse është e nevojshme teknikat imazherike,
ka një numër të vogël tek të cilat diagnoza mbetet e dyshimtë. Për këta pacient, laparaskopia
diagnostike mund të sigurojë një ekzaminim të drejtëpërdrejtë të appendixit, si dhe një vëzhgim
të kavitetit abdominal për shkaqe të tjera të mundshme të dhimbjes. Kjo teknikë kryesisht
përdoret për gratë në moshën riprodhuese tek të cilat ultratingulli ose skaneri CT preoperative
nuk mund të arrijë përcaktimin e diagnozës.20

16, 19, 20

Sabiston. Traktati i Kirurgjisë. Bazat Biologjike të praktikave kirurgjikale moderne. John Maa, MD.

Kimberly S. Kirkwood, MD. Kapitulli 46, Appendixi, faqe 1335, 1336,1337.
17, 18

http://onradiology.blogspot.com/2010/12/appendicitis-in-ct.html
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1.10 Trajtimi
Pjesa më e madhe e pacientëve me apendicit akut trajtohen me anë të heqjes së
menjëhershme kirurgjikale të appendixit. Zakonisht, një periudhë e shkurtër e zëvendësimit
të lëngjeve është e mjaftueshme për të siguruar zbatimin e sigurt të anestezisë së përgjithshme.
Antibiotikët preoperativë luftojnë florën aerobe dhe anaerobe. Për pacientët me apendicit jo të
perforuar, një dozë e vetme preoperative antibiotikësh redukton infeksionet postoperative të
plagës dhe formimin e abceseve intraabdominale.
Antibiotikët oralë postoperativë nuk reduktojnë më shumë incidencën e komplikacioneve
infektive tek këta pacient. Për pacientët me apendicit të perforuar ose gangrenoz, duhet
vazhduar antibiotikët intravenozë postoperativë deri sa pacienti të jetë afebril.21
Së pari jepen cefalosporinet dhe gentamicina, kurse zgjedhja e mëvonshme e antibiotikëve
varet nga rezultati bakteriologjik.22
Disa studime prospektive rastësore kanë krahasuar apendektominë laparoskopike me atë të
hapur. Përqindja e apendektomive të kryera me anë te laparoskopisë vazhdon të rritet. Pacientët
obezë kishin më pak dhimbje dhe qëndrime më të shkurta spitalore pas kirurgjisë
laparaskopike, krahasuar me apendektominë e hapur.23
Apendektomia e hapur do të realizohet nëse:
Appendixi është perforuar dhe infeksioni është përhapur;
Appendixi ka shkaktuar absces;
Pacienti ka tumore në sistemin e tretjes;
Pacienti është një grua në tremujorin e saj të shtatzënisë;
Pacienti ka pasur shumë operacione abdominale më pare.
Pas operacionit, pacientit do ti jepet antibiotikë intravenoz.24
21, 23

Sabiston. Traktati i Kirurgjisë. Bazat Biologjike të praktikave kirurgjikale moderne. John Maa, MD. Kimberly
S. Kirkwood, MD. Kapitulli 46, Appendixi, 1339.
22

Ivan Prpić. Kirurgjia për studentet e mjekësisë. Kapitulli 11, faqe 558.
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https://www.medicalnewstoday.com/articles/158806.php
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Kapitulli II – Kujdesi infermieror tek pacientët pas
apendektomisë
"Çdo herë që buzëqesh me dikë, është një veprim i dashurisë, një dhuratë për atë person, një
gjë e bukur". (Shën Nënë Tereza).

Infermieria si një shkencë e kujdesit shëndetësor, përqëndrohet në shërbimin e nevojave të
njeriut si në gjendjen fizike dhe atë shpirtërore. Komunikimi është një komponent kritik në të
gjitha fushat e kujdesit infermieror, konsiderohet si një detyrë e rëndësishme e infermierëve
për të ofruar kujdes të lartë dhe kujdes holistik. Pra, është një element jetësor në infermieri në
të gjitha fushat e veprimtarisë dhe në të gjitha ndërhyrjet e saj si: parandalimi, trajtimi, terapia,
rehabilitimi, edukimi dhe promovimi i shëndetit. 25

25

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3990376/

29

2.1 Menaxhimi infermieror post – operator
 Monitorimi i shenjave vitale
 Inkurajimi ndaj pacientit ne reduktimin e shqetësimeve
 Vlerësimi i nivelit të vetëdijes
 Vlerësimi i gjakderdhjes në vendin e plagës
 Monitorimi i ndonjë infeksioni apo ndonjë komplikimi në plagë
 Aplikimi intravenoz i antibiotikëve siç është përshkruar
 Mbajtja e teknikes aseptike
 Rekomandimi i bërjes së ushtrimeve pas përmisimit të gjendjes
 Parandalimi i komplikacioneve

Pas operacionit, koha e rimëkëmbjes ndryshon në varësi të ashpërsisë së infeksionit dhe nëse
appendixi ka qenë i perforuar para operimit apo jo. Nëse appendixi nuk ka qenë i perforuar,
pacienti zakonisht mund të shkojë në shtëpi pas 1 ose 2 ditësh qëndrimi në spital. Pacienti do
të duhet të qëndrojë më gjatë në spital nëse appendixi i tyre ka pasur ruptur apo është formuar
abcesi. Këtu, ata do të marrin antibiotikët dhe do të mbahen nën vëzhgim për çdo shenjë të
komplikimeve.

Pacientë duhet të shmangin ngasjen e automjeteve, pirjen e alkoolit, ngarkesat fizike deri në
disa ditë apo javë. Kufizimet e aktiviteteve zakonisht do të zbatohen deri në 14 ditë pas
operimit.27
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2.2 Kujdesi POST – OPERATOR
Faza postoperatore është faza e tretë dhe finale e eksperiencës kirurgjikale. Ajo fillon me
pranimin e pacientit në dhomën e zgjimit, mbaron me një vlerësim apo sugjerim i qëndrimit
me gjatë apo jo në spital, varësishtë nga gjendja e pacientit. Hapësira e veprimeve të kujdesit
është e gjerë duke përfshirë edhe vlerësimin e gjendjes post - operatore të pacientit në termat e
efekteve të agjentëve anestezik dhe të përpjekjeve për ruajtjen e imazhit trupor. Periudha post
- operative mund të ndahet në dy faza:
Faza e pare - është periudha e menjëhershme post - operatore. Kjo është periudha e orëve të
para mbas operacionit, ku pacienti është i mbuluar nga efektet e anestezisë.
Faza e dytë ose faza post - operatore e vonshme, është koha për shërimin dhe parandalimin e
komplikacioneve. Kjo periudhë mund të zgjasë disa ditë, javë, apo muaj mbas operacionit.
Proceset e kujdesit në periudhën post - operative kanë si qëllim: rivendosjen e ekulibrit psiqik
të pacientit, parandalimin e komplikacioneve dhe dhimbjeve, kthimin e pacientit në funksion
normal.27
Përpara arritjes së çdo pacienti nga salla e operacionit, infermierja duhet të kontrollojë që
pajisjet dhe mjetet e mëposhtme të funksionojnë dhe të jenë gati për përdorimi si:
 Sfigmomanometri ose monitori automatik i persionit te gjakut;
 Stetoskopi për të degjuar zhurmat e frymëmarrjes dhe presionin e gjakut;
 Monitorin kardiak dhe elektrodat;
 Paisjet intravenoze të tilla si: likidet, tubat, kanjulat etj.
 Pajisjet për aspirim si kateterët, solucione dhe dorëza sterile;
 Medikamentet e nevojshme;
 Termometer për matjen orale, rektale, aksilare.
Një pozicion i përhershëm për një pacient të pavetdijeshëm ose gjysmë të vetdijeshëm, siguron
mbarëvajtjen e rrugëve të frymëmarrjes. Koka e një pacienti të rritur mbahet e kthyer anash
dhe mjekra e tij e shtrirë përpara. Pozicioni i Sims lateral, lejon që gjuha e pacientit të qëndroj
përpara, kështu që mukusi apo të vjellat mund të drenohen. Ndonjëherë për arsyje kirurgjikale
apo anatomike, pacienti mund të mbahet mbas operacionit i shtirirë me kurriz. Në këtë rast do
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të monitorizohet në mënyrë shumë të kujdesëshme gjendja e tij respiratore dhe për çdo moment
aspiratori duhet të jetë gati për të aspiruar të vjellat apo sekrecionet orale.
Kujdesi infermieror për pacientin post - operator renditet e dyta për nga rëndesia, pas
operacionit.28

2.3 Vlersimi bazë infermieror
Me pranimin e pacientit pas operacionit, infermieria vlerëson: lirimin e rrugëve të frymëmarrjës
dhe ndihmon në lërimin e tyre nëse është e nevojshme. Ajo vlerëson pranin e ngjirjes së zërit,
bllokim të rrugëve të frymëmarrjes, frymëmarrjes fishkëlluese apo gulçuese dhe pakësimin e
zhurmave të frymëmarrjes.
Aplikon oksigjen të lagështuar duke përdorur kanjulë nazale apo maskë. Kontrollon shenjat
jetësore (presionin e gjakut, ritmin e zemrës, thellësin dhe ritmin respirator, oksigjenimin,
ngjyrën e lëkurës dhe temperaturën).
Vlerëson nivelin e vetëdijes së pacientit, fortësinë e muskujve dhe mundësinë për të ndjekur
atë që i ordinohet. Observon infuzionet intravenoze dhe pajisjet e veçanta.
Qëndron pranë shtratit të pacientit duke vazhduar të observojë për çdo moment gjendjen e tij.29

2.4 Vlerësimet e menjëherëshme post - operatore
1. Diagnoza mjekësore
2. Gjendja e përgjithshme e pacientit
3. Problemet nëse kanë ndodhur gjatë operacionit (shok, hemoragji, arrest kardiak)
4. Anestezikët dhe medikamentët e përdoruara, narkotikët, relaksantët e muskujve,
antibiotikët etj
5. Likidet e dhëna, gjak i humbur dhe zëvendësimi i tij
6. Tubat, kateterët dhe ndihmat e tjera përkatëse
7. Informacion specifik rreth të cilit kirurgu apo anestezisti sugjeron që të shënohet 30

32

2.5 Vlerësimet e funksionit respiratorë
Një infermiere duhet të vlerësoj ritmin, thellësinë dhe cilësinë respiratore, po aq mirë sa dhe
lëvizjet e krahërorit të pacientit. Nëse respiracionet shfaqen shumë të dobësuara (të cekëta apo
sipërfaqësore), e vetmja rrugë e sigurtë për të siguruar që një pacient merrë frymë apo jo, është
vendosja e dorës mbi gojën dhe hundën e pacientit, në mënyrë që të ndihet shkëmbimi i ajrit.
Është shumë e rëndësishme për shenjat e pengesës respiratore.
Pengesa respiratore mund të ndodhë si pasojë e:
Relaksimit të muskujve të faringisit;
Bllokimit të rrugëve të frymëmarrjes dhe rënia e gjuhës poshtë;
Spazmave apo edemave të rrugëve të frymëmarrjes;
Grumbullimit të sekrecioneve në rrugët e frymëmarrjes (pamundësia e individit për ti
nxjerrë ato)
Aspirimit të të vjellurave.
Shenjat e pengesës respiratore përfshijnë:
Shqetësimi (shenja e parë)
Pulsi i dobët dhe i parregullt
Respiracion i zhurmshëm dhe i parregullt
Frikë ose ankth
Përpjekje për tu ngritur
Zbehje apo cianozë (shenjë e vonëshme)
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Pengesat respiratore mund të parandalohen nëpërmjet: observimit të shpeshtë të shenjave
jetësore, obervimit të krahërorit për zhurmat e papritura ose për pengesat që ndodhen në rrugët
e frymëmarrjes, aspirimit të shpeshtë të gojës ose orofaringsit.
Trajtimi i pengesës hypofaringeale bëhet duke ngritur pjerrët pjesen e pasme të kokës dhe duke
shtypur përpara mbi këndin e nofullës së poshtme. Kjo mënyrë sjellë tërheqjen e gjuhës përpara
dhe liron rrugët e frymëmarrjes. Ndonjëherë nevoitet kapja dhe tërheqja e gjuhës me anën e një
gazre. Trajtimi i pengesës hypofaringeale do të vazhdojë derisa pacientit ti rikthehet funksioni
normal i frymëmarrjes.31

2.6 Vlerësimi i funksionit kardiovaskular
Komplikacionet më të shpeshta kardiake përfshijnë artiminë kardiake, hypertensionin dhe
hypotensionin. Kur infermieria bënë vlerësimin për komplikacionet kardiovaskulare duhet të
ketë parasysh që një rritje e lehtë i ritmit të zemrës së pacientit mbas operacionit mund të jetë
normale. Megjithatë një shtimë apo pakësim i ritmit të zemrës, apo zhvillimi i një disaritmie
pre - operatore kërkon një observim të shpeshtë të pacientit.
Shkaqet e disaritmisë post - operatore të pacientit përfshijne: hypovoleminë, dhimbjen,
çrregullimin e lëngjeve dhe elektroliteve, hypokseminë dhe acidozën. Ku zhvillohet acidoza
infermieria monitoron presionin e gjakut, oksigjenimin dhe ventilimin e pacientit.
Hypotensioni post - operator mund të shkaktohet nga shkaqe të ndryshme dhe të shumta si:
ventilimi i pamjaftueshëm, efektet e agjentëve anestezikë ose i medikamenteve pre - operatore,
ndryshimi i shpejtë i pozicionit, dhimbja, humbja e gjakut dhe lëngjeve, pakësim të gjakut
periferik mbasë anestezisë regjionale.
Një ulje e lehtë e presionit të gjakut, në krahësim me periudhën pre - operatore, është e shpeshtë
mbasë operacionit. Megjithatë një rënie e konsiderueshme e presionit të gjakut e shoqëruar me
rritjen apo ulje të ritmit të zemrës janë indikatorë të hemoragjisë, pamjaftueshmërisë së
qarkullimit apo ndryshimit në perfuzione.
Përveç hypotensionit, mund të kemi edhe gjendje shoku, simptomat e shokut përfshijnë një
puls të shpejtë ose të dobët, lëkurë të lagësht të ftohtë, të zbehtë apo cianotike, frikë dhe
shqetësim të shtuar. Kur pacienti paraqet shenjat e një shoku, infermieria aplikon oksigjenim
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ose shton sasinë e tij, e vendos pacientin në pozicion trendelenburg (këmbët më lartë se koka),
dhe aplikon antishok terapinë.
Një tjetër fenomen që haset tek pacientët post - operator është edhe hipertensioni. Pacientët e
moshuar me një histori hipertensioni mund të paraqesin episode të tij si pasojë e stresit të
operacionit. Nëse ndodh hipertension te një pacient, infermieria duhet të konsultohet me
anestezistin ose kirurgun, dhe jep medikamente antihipertensive sipas rekomandimit të tyre.
Konsiderimi bazë për vlerësimin e funksionit kardiovaskular është shfaqja e shenjave të shokut
dhe hemoragjisë tek pacienti. Shoku mund të vijë si pasojë e një hemoragjie masive, mbyllje
vaskulare periferike dhe insuficencës kardiake.
Infermieria duhet të dijë që drejtimet kryesore në vlerësimet e funksionit kardiovaskular janë:
përcaktimi i pulsit, respiracionit, persionit të gjakut, presionit venoz qendror (PVC), gazrave
në gjak dhe temperaturës trupore të pacientit.
Kujdesi për gojën
Goja e pacientit pas operacionit duhet të mbahet e pastër. Kjo është e rëndësishmë veçanarisht
për ata të sëmurë të cilët nuk ushqehen në mënyrë normale nga goja. Goja duhet të shpërlahet
me bikarbonat natriumi, ndërsa buzët lyhen me glicerinë të holluar.
Nauzet dhe të vjellat
Nauzet dhe të vjellat janë fenomene post - operatore që shfaqen si pasojë e veprimit të agjentëve
anestezikë. Gjithashtu ato mund të shkaktohen nga akumulimi i lëngjëve në stomak, nga kalimi
i ushqimit dhe lëngjeve në stomak përpara rifillimit të peristaltikës nga destinacioni i stomakut,
dhe nga fakorët psikologjik. Në rastë se të vjellat janë të vazhdueshme dhe nuk ndalojn, i sëmuri
do të trajtohet me likide I/V, injektohet 25 mg klorpromazinë ose primperan dhe i vendoset një
sondë nazo-gastrike për drenimin e lëngjeve të stomakut. Duhet të kemi kujdes sepse të vjellat
mund të shkaktojnë tek i sëmuri post - operator, aspirimin e përmbajtes së tyre si dhe hapjen e
incizionit të plagës.32
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2.7 Paraqitja e infeksionit, parandalimi i tij dhe ruajtja e integritetit të
lëkurës
Pas operacionit, infermieria një nga gjërat më të rëndësishme që duhet të bëjë është parandalimi
i një infeksioni. Një infeksion mund të ngadalësojë procesin e shërimit, bënë të ndihen pacientët
shumë keq, dhe mund, në disa raste, të krijoj disa komplikime serioze.
Pacienti post - operator mund të përjetojë një temperaturë trupore të ulët pas operacionit. Kjo
temperaturë e ulët shkaktohet nga sistemi nervor qendror (SNQ), shtypja hipotalamike dhe nga
disa vazokonstruksione periferike. Nëse temperatura do të vazhdoj për shumë ditë dhe do të
arrijë deri 39C ose më shumë, atëherë bëhet fjalë për një infeksion të plagës. Por ka raste që
një infeksion mund të fillojë në plagë, në gjak ose në zonën që rrethon plagën. Është gjithashtu
e mundur që të ketë një infeksion në traktin urinar (UTI) pas operacionit. Kjo është për shkak
se shumë operacione kërkojnë që pacienti të ketë një kateter urinar gjatë procedurës.
Zakonishtë infeksionet spitalore (nosokomiale) prekin 10 - 15 % të pacientëve të operuar. Këto
prekin më shpesh plagën kirurgjikale, aparatin urinar respirator dhe sistemin e qarkullimit.
Infeksionet ndodhin poashtu edhe për shkaqe të tjera të shumta: si mjedisi që rrethon pacientin
duke përfshirë personat e tjerë me komplikacione dhe probleme kronike mjekësore, pra si
rrjedhojë ky pacient është i ekspozuar ndaj infeksionit. Pastaj organizmat që gjendet në
infeksionet spitalore të tilla si: escherichia coli, pseudomonas aeruginosa etj.
Duart e palara dhe ulja e mos zbatimit të kujdesit ndaj pacientit. Kur ndodhë infeksioni post operator, shërimi i pacientit bëhet më i ngadaltë, përmisimi zgjat, mbrojtja funksionale mund
të dëmtohet dhe si rrjedhim mund të dërgoj deri tek vdekja.
Parandalimi
 Larja e duarve
 Marrja e antibiotikëve siç janë përshkruar
 Mbajtja e plagës pastër
 Larja e duarve para dhe pas pastrimit të plagës
 Mos konsumimi i duhanit dhe alkoolit
 Nëse largoheni nga shtëpia, përdorni një pastrues antibakterial të duarve
 Mos përdorimi i kremrave, vajra peroksid, alkool dhe sapun të ashpër në plagën
tuajshëruese.33
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2.8 Edukimi Shëndetësor
Komunikimi i mirë midis infermierëve dhe pacientëve është thelbësor për rezultatin e
suksesshëm të kujdesit individual të çdo pacienti. Për të arritur këtë, infermierët duhet të
kuptojnë dhe të ndihmojnë pacientët e tyre, duke treguar mirësjellje, mirësi dhe sinqeritet.
Infermieria pas operacionit dhe përmisimit të gjendjes së pacientit, këshillon pacientin dhe
familjarët e tij për masat parandaluese të përkeqësimit të gjendjes që duhet aplikuar pas lëshimit
nga spitali, pushimin fizik dhe psiqik, si dhe dieten e rekomanduar nga mjeku.
Tab 2. Edukimi shëndetësor post - operativ

Edukimi shëndetësor post - operativ
1 - Mbaje plagën tuaj të pastër dhe të thatë
2 - Marrja e medikamenteve të përshkruara nga mjeku në
kohë dhe mënyrë te duhur
3 - Mos i hiqni shiritat që mbulojnë plagën tuaj. Ata duhet të
bien vetë në një javë apo më shumë
4 - Vishni rroba të lirshme. Kjo do të ndihmojë të shkaktojë
më pak irritim rreth plagës tuaj
5 - Ju mund të fleni si zakonisht. Mos merrni një dush derisa
plaga juaj është shëruar plotësisht
6 - Mos ngisni makinën derisa të jeni në gjendje të mire
shëndetësore
7 - Shmangni ngritjen e objekteve të rënda dhe ngjitjen në
shkallë, në mënyrë që të mos shtypni muskujt e barkut
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8 - Limit i sporteve dhe aktiviteteve të fuqishme për disa javë
9 - Rifilloni aktivitete të lehta sa më shpejt të ndiheni të qetë,
dhe ndiheni mirë rreth gjendjes tuaj shëndetësore
10 - Ndiqni këshillat dietike që ju janë dhënë
11 - Sigurohuni që të keni pushim të mjaftueshëm
12 - Një mënyrë jetese e ngarkuar në mënyrë psiqike dhe
fizke, me dietë të papërshtatshme, do të ngadalësojë shërimin
tuaj
13 - Konsumoni shumë ujë çdo ditë për të ndihmuar në
parandalimin e konstipacionit
14 - Pas disa ditësh, ngadalë rifilloni aktivitetet tuaja normale

28, 29, 30, 31, 32, 33

“Infermieristika në specialitete” E. Peka, L. Neçaj, E. Rrustemi, D. Bego, A. Imami - Lejçaj, M.

Cela, A. Dervishi, V. Zanaj, V. Mane, Tiranë. Kapitulli 19, faqe 379, 380, 382, 383, 384
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Kapitulli III
Studimi i rastit
3.1 Vlerësimi fillestar
Emri dhe mbiemri: N.N
Adresa: Gjakovë
Mosha: 54 v
Pesha: 82 kg
Gjatësia: 1.80 cm
Grupi i gjakut: 0, Rh pozitiv
Profesioni: Bukëpjekës
Data e pranimit: 03.05.2019
Gjendja socio - ekonomike: Mesatare

3.2 Të dhënat objective
Në spitalin rajonal të Gjakovës, në repartin e Emergjencës është paraqitur një pacient mashkull
i moshës 54 vjeçare, me peshë 82 kg. Pacienti në fjalë në repartin e emergjencës,
paraqitet si pasojë e dhimbjeve të rënda në kuadratin e poshtëm të djathtë, të shoqëruara me
ethe dhe temperaturë të lartë.

3.3 Të dhënat subjective
Pacienti tregon se 3 ditë para operimit ka pasur dhimbje të vogla të abdomenit, dhe kohë pas
kohe kishte vështirësi në frymëmarrje. Pacienti tregon që gjatë asaj periudhe, përdorte
medikamente kundër dhimbjeve. Ai tregon se pas 3 ditëve ka përjetuar dhimbje shumë të
mëdha të abdomenit në kuadratin e poshtëm të djathtë, pasuar nga anoreksia dhe temperatura
e lartë trupore. Pacienti tregon se është dërguar në spital në gjendje shumë të rëndë
shëndetësore, i shoqëruar nga bashkëshortja dhe djali i tij.
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Së pari është orientuar në emergjencë, më pas i është bërë ekzaminimi radiologjik i abdomenit
dhe analizat Hematologjike, pastaj pas konstatimit të mjekëve, është dërguar menjëherë në
sallën e operimit, ku pastaj ju kishte nënshtruar një operacioni urgjent. Operacioni i pacientit
të lartë cekuri kishe filluar në orën 23:30 dhe kishte zgjatur deri në orën 01:00 të mëngjesit.
Pacienti në rast ishte diagnostifikuar me appendix të perforuar.
Pacienti tregon se nuk është ushqyer në mënyrë orale pas operimit, deri me datën 05.03.2019.
Pra, pacientit me appendix të perforuar, gjatë 48 orëve të para, i bëhet zëvendësimi i lëngjeve
në mënyrë intravenoze. Pas 48 orëve rekomandohen ushqime të lehta në mënyrë orale.
Pacienti pas operacionit në këtë rast trajtohet me: antibiotik, analgjetik, antipiretik,
antikoagulant.
Ai tregon që tani është në gjendje të mirë shëndetësore, si dhe kujdesi i personelit shëndetësor
është në nivel të duhur.

3.4 Të dhënat historike
Pacienti tregon se nuk kishte pasur asnjëherë operacione të mëparshme apo ndonjë
hospitalizim. Ai tregon që kishte probleme me lukth disa herë, por jo ndonjë ndërlikim të
madhë shëndetësor.

3.4 Të dhënat aktuale
Frekuenca respiratore: Normale 18-20
Frekuenca e zemrës: Puls normal 60-80
Tensioni Arterial: 125/75 mmHg
Elektrolitet: Në kufi me vlerat normale
WBC: Përmisim i zvoglimit të vlerave
Abdomeni: Plaga është në rregull, pacienti pas operacionit ndjenë lëvizëshmëri të zorrëve e
cila është më rëndësi, sepse tregon që funksionimi i organizmit është në gjendje të rregullt.
Grupi i gjakut: 0, Rh pozitiv
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3.5 Planifikimet infermierore
Të përcjellet gjendja e pacientit gjatë qëndrimit në spital dhe pas lëshimit nga spitali.
Të monitorohen shenjat vitale, të aplikohet oksigjenimi duke përdorur kanjul nazale apo
maskë oksigjenuese dhe të administohet terapia e shënuar në kohë dhe mënyrë të duhur.
Të mbahet higjena trupore, sidomos pjesa e intervenimit operativ.
Të mbështetet pacienti në mënyrë psiqike.
Të bëhet parandalimi i infeksionit, komplikimeve fiziologjike dhe përkeqësimit të gjendjes
shëndetësore.
Të bëhet kateterizimi në mënyrë aseptike.
Nëse pacienti ka alergji në disa medikamente, të bëhet zëvendësimi i tyre.
Të mbahet evidencë e çdo komplikimi të pacientit, intervenimi dhe trajtimi ndaj tij, si dhe
medikamentet e administruara.
Edukimi shëndetësor ndaj pacientit dhe familjarëve.

3.6 Zbatimi i planifikimit infermieror
 Monitorimi i shenjave vitale
 Aplikimi oksigjenimit
 Kontrollimi i kaniles
 Administrimi i analgjetikëve, antikoagulantëve, antiperitikëve, antibiotikëve
 Aplikimi i dozave të plazmës sipas nevojës dhe mbajtja e lëngjeve trupore duke aplikuar:
sedativët, fluidët I/V
 Ndërrimi i diurezës sipas nevojës
 Analizat laboratorike: hematologjike dhe elektrolite
 Reduktimi i humbjes së peshës trupore dhe shqetësimeve
 Mbajtja e higjenës
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3.7 Të dhënat laboratorike për studimin e rastit
Te pacientët të dyshuar për apendicit, së pari vlerësohen simptomat objektive, pastaj bëhen
analizat hematologjike, ku personeli mjekësor fokusohet më shumë te vlerat leukocitare. Teste
të tjera të gjakut në përgjithësi nuk janë të dobishme dhe nuk rekomandohen për pacientin e
dyshuar për apendicit.
Tab. 3 Të dhënat laboratorike para operacionit me datë: 03.05.2019
DATE: 03/05/2019
RUN#

:

3

SEQ.#

:

90

T:

Deg C

22.6

WBC : 15.9 H 103/mm3
RBC : 4.43

106/mm3

HGB : 12.9

g/dl

HCT :

%

39.5

Raporti i analizave të para hematologjike të pacientit N. N para operacionit
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Leukocitet janë një ndër simptomat të cilat e diagnostifikojn apendicitin.
Në analizat e para hematologjike të pacientit para operacionit, vërehet WBC (leukocitet) me
numër të rritur: 15.9 H 103/mm3, ku vlerat normale të leukociteve në gjakun e njeriut të rritur
janë: 4 - 10 H 109/mm3. Pacienti para nënshtrimit të operacionit ishte në gjendje të rëndë, i
shoqëruar me dhimbje abdominale dhe temperaturë të lartë pasuar nga zhvillimi i leukocitozës.

Tab. 4 Të dhënat laboratorike në analizat e dyta të pacientit pas operacionit me datë: 05.05.2019
Analiza

Rezultati

Njësitë

Vlerat referente

Glikemia

7.9

mmol/l

3.0 - 6.0

Natriumi

132

mmol/L

135 – 148

Kaliumi

3.7

mmol/L

3.8 - 5.3

Kalciumi total

2.0

mmol/l

2.15 - 2.7

Pas 2 dite nga operimi i appendixit, mjeku preferon të bëjë analizën e elektroliteve për të
vëzhguar lëvizëshmërin apo funksionin e zorrëve në organizmin e pacientit. Nëse vlerat e
elektoliteve janë të ulëta, siç janë në këtë rast natriumi dhe kaliumi, rekomandohet dhe
aplikohet terapia e duhur. Ndërsa në rastin e glukozës së rritur mbi vleren normale,
administrohen medikamentet të përshkruara po ashtu nga mjeku.

Raporti i analizave të elektroliteve pas operacionit të pacientit N.N me datë: 05.05.2019
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Tab. 5 Të dhënat laboratorike nga analizat e fundit të elektroliteve me datë: 06.05.2019
ELEKTROLITET

Konstatimi

Vlerat Normale

Natriumi

136

135-148 mmol/L

Kaliumi

3.8

3.8-5.3 mmol/L

Kalciumi

2.0

2.0-2.6 mmol/L

Fosfori

1.1

0.7-1.6 mmol/L

Hekuri

11

11-25 umol/L

Me datën: 06.05.2019, vërehen vlerat e elektoliteve në kufi me vlerat normale,
për dallim nga analizat e para të elektroliteve ku vlerat e natriumi dhe kalumit ishin më të ulëta
(Natriumi - 132), ( Kalium - 3.7), ky konstatim tregon që funksionimi i zorrëve është në gjendje
të rregullt.

Raporti i fundit i analizave të elektoliteve të pacientit N.N
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Tab. 6 Të dhënat laboratorike hematologjike nga analizat e fundit me datë: 07.05.2019.
DATE: 07/05/2019
RUN#

:

35

SEQ.#

:

38

T:

Deg C

21.6

WBC : 14.1 H 103/mm3
RBC : 4.57

106/mm3

HGB : 13.5

g/dl

HCT :

%

40.7

Në analizat laboratorike hematologjike të fundit me datën: 07.05.2019, vërejmë uljen e vlerave
leukocitare, për dallim nga analizat e para të pacientit para operimit, WBC - 15.9 H 103/mm3,
tashmë vërehet përmisimi i pacientit gradulisht WBC – 14.1 H 103/mm3.
Po ashtu konstatohet përmirësimi HGB – 13.5 g/dl në krahasim me analizat e para, HBG - 12.9
g/dl. Vlerat e hemoglobinës (HGB) te meshkujt e rritur qëndrojnë 13.5 - 17.5 g/dl, ndërsa
femrat 12.0 - 15.5 g/dl.

Raporti i analizave hematologjike të fundit të pacientit N.N
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3.7 Vlersimi lidhur me rastin
✔ Mjeku tregon se gjendja e pacientit para operimit ishte shumë e rëndë për shkak të appendixit
të perforuar. Tani gjendja shëndetësore e pacientit pas operimit është përmirësuar dhe është
stabile. Pacienti është në kujdesin e personelit shëndetësor.
✔ Shenjat vitale të pacientit janë përmirësuar.
✔ Pacienti ndjenë lëvizëshmëri të zorrëve, që tregon funksionimin e organizmit në gjendje të
rregullt.
✔ Leukocitet janë duke u stabilizuar.
✔ Plaga nuk ka infeksione.
✔ Pacienti pas 48 orëve është ushqyer në mënyrë orale me ushqime të lehta, konsumon ujë në
të njejtën kohë dhe ka kufizime diete të konsiderueshme.
✔ Pacienti nuk ka problem në periudhat e pushimit.
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Kapitulli IV
Të dhënat statistikore të pacientëve pas apendektomisë në Spitalin Rajonal
të Gjakovës në periudhën 2017 – 2018
Rezultatet janë nxjerrur nga portokollet me regjistra të të sëmurëve të operuar nga appendixi
në Repartin e Kirurgjisë në spitalin rajonal të Gjakovës, për periudhën 2017 – 2018. Të gjitha
rezultatet e nxjerrura janë të figuruara në tabelat si vijojn:
Tab. 7 Paraqitja në tabelë sipas moshës së pacientëve të operuar nga appendixi në vitin 2017
Mosha

1-19

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70-79

80-89

Gjithsejt

Meshkuj 21

20

6

1

2

1

1

0

52

Femra

18

9

4

1

2

1

1

69

33

Në këtë tabelë janë paraqitur rastet sipas moshës së pacientëve të operuar nga appendixi në
vitin 2017, ku vërejm se apendiciti paraqitet më shumë te pacientët nën moshën 30 vjeçare.
Graf. 1 Paraqitja sipas gjinisë së pacientëve të operuar nga appendixi në vitin 2017

44%

Meshkuj
Femra

56%

Në grafikonin e parë sipas statistikave të nxjerra nga protokollet e Spitalit Rajonal të
Gjakovës
në periudhën e vitit 2017, paraprinë gjinia femërore me 56%.
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Tab. 8 Paraqitja në tabelë sipas moshës së pacientëve të operuar nga appendixi në vitin 2018

Mosha

1-19

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70-79

Gjithsejt

Meshkuj 32

16

7

3

3

2

1

64

Femra

22

7

14

4

4

0

103
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Në tabelën e dytë janë paraqitur rastet sipas moshës së pacientëve të operuar nga appendixi
në vitin 2018, ku konstatoj se apendiciti paraqitet më shumë te pacientët nën moshën 30
vjeçare. Gjatë vitit 2018 në Spitalin Rajonal të Gjakovës numri i pacientëve të operuar nga
apendiciti ishte me i lartë në krahasim me vitin 2017.
Graf.2 Paraqitja sipas gjinisë së pacientëve të operuar nga appendixi në vitin 2018

38%
Meshkuj
Femra
62%

Në këtë grafikon të periudhës së vitit 2018, përseri parapriu gjinia femërore në ndërhyrjen
operative të appendixit me 62 %.
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Diskutime
Duke u bazuar në të dhënat, analizat dhe statistikat e vitit 2017 / 2018, erdha në konkluzion se
numri i pacientëve pas operimit të apendicitit, është më i lartë te gjinia femërore, ndërsa moshat
të cilat kanë pasur më shumë ndërhyrje kirurgjikale janë moshat nën 30 vjeçare.
Në Spitalin Rajonal të Gjakovës duke u bazuar në regjistrimin e protokolleve përgjatë vitit
2017 / 2018 numri i pacientëve me ndërhyrje kirurgjikale të appendixit ishte gjithsej 288.
Krahasimi sipas viteve 2017 / 2018, vërehet se në vitin 2017 numri i operimeve të appendixit
ishte me i ulët për dallim nga viti 2018. Sipas të dhënave në vitin 2017 ishin operuar 52 pacient
të gjinisë mashkullore dhe 69 paciente të gjinis femërore. Ndërsa në vitin 2018 ishin operuar
64 pacient të gjinisë mashkullore dhe 103 paciente të gjinisë femërore.
Sipas hulumtimit të mësipërm të viteve 2017 / 2018, gjinia femërore ishtë më e atakuar sa i
përketë ndërhyrjes kirurgjikale 60 %, ndërsa gjinia mashkullore 40 %.
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Përfundimet
Duke u bazuar në komplikimet që mund të shkaktojë apendiciti te gjendja shëndetësore e
pacientit, ky punim ka për qëllim të tregoj kujdesin infermieror te pacientët të operuar nga
appendixi, patologjinë e appendixit, rëndësinë e ndërhyrjes kirurgjikale, trajtimin dhe
parandalimin e komplikacioneve.
Apendiciti akut është urgjenca kirurgjikale më e zakonshmë. Nganjëherë mund të jetë e
vështirë të diagnostifikohet apendiciti, veçanërisht te fëmijët e vegjël. Testet laboratorike,
ultratingujt dhe skanimet CT, së bashku me historinë dhe ekzaminimin fizik, përdoren për të
vendosur diagnozen. Nëse nuk trajtohet në kohë, ekziston rreziku i peritonitit i cili është
ndërlikimi kryesor i kësaj gjendjeje.
Shkalla e vdekshmërisë pas operimit është më pak se 1 %. Sëmundshmëria e apendicitit të
perforuar është më e lartë se ajo e rasteve jo të perforuara dhe lidhet me shkallët e larta të
infeksionit të plagëve, formimin e abceseve intraabdominale, qëndrimit më të gjatë në spital
dhe vonesën në rikthimin e aktivitetit të plotë.
Nuk ka asnjë mënyrë për të parandaluar apendicitin. Sidoqoftë, apendiciti është më pak i
zakonshëm te njerëzit që hanë ushqime me fibra të lartë, siç janë perimet dhe frutat e freskëta.
Gjithashtu në të dhënat statistikore sa i përketë pacientëve të hospitalizuar pas ndërhyrjes
kirurgjikale, konstatohet se në vitin 2018 ka pasur rritje të operacioneve ndaj pacientëve që
ishin diagnostifikuar me apendicit, për dallim nga të dhënat statistikore të vitit 2017 ku vërehet
numri më i ulët.
Ndërsa gjinia më e atakuar gjatë periudhës së viteve 2017 / 2018 ndaj sëmundjes së appendixit
ishte gjinia femërore. Në Spitalin Rajonal të Gjakovës – Isa Grezda në periudhën e viteve
2017 / 2018, ka pasur 288 operacione të appendixit, gjerësisht 121 operime në vitin 2017 dhe
167 në vitin 2018. Pra, personat midis moshës 10 dhe 30 vjeçare kanë incidencë më të lartë të
rrezikshmërisë nga apendiciti.
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Rekomandimet
Komunikimi i duhur rreth gjendjes shëndetësore ndërmjet personelit shëndetësor dhe pacientit
është i rëndësishëm, përmirëson cilësinë e kujdesit që u ofrohet pacientëve, gjë që vërehet në
rezultate.
Pacientët të bërë operacion nga appendixi, si të gjitha anomalitë tjera, kërkojnë kujdes të
veçantë shëndetësor. Për këtë arsyje rekomandohet:
 Edukimi shëndetësor ndaj pacientit dhe familjarëve.
Ordinimi i marrjes së medikamenteve në kohë dhe mënyrë të duhur.
Kujdesi ndaj higjenës.
Shmangia e ngritjeve të objekteve të rënda dhe ecja në shkallë, në mënyrë që të mos shtypni
muskujt e barkut.
Pas përmisimit të gjendjes, rekomandohet që pacienti të mos jetë pasiv, pra të bëhen aktivitete
të lehta. Kjo do të ndihmojë muskujt të qëndrojnë të fortë dhe do të ketë shërim më të shpejtë.
Konsumoni më shumë ujë dhe lëngje, përfshini fibrat në dietën tuaj, siç janë pemët e freskëta,
perimet dhe drithërat. Ushqimi i këtyre ushqimeve dhe pirja e shumë lëngjeve do të ndihmojë
në parandalimin e konstipacionit.
Pas lëshimit nga spitali, nëse pacienti ndjenë ndonjë komplikim të gjendjes, të ordinohet me
kohë te personeli shëndetësor.
 Limit i sporteve dhe aktiviteteve të fuqishme për disa javë.

51

Rezyme
Hyrje - Apendiciti akut është urgjenca kirurgjikale më e zakonshmë. Nganjëherë mund të jetë
e vështirë të diagnostifikohet apendiciti, veçanërisht te fëmijët e vegjël. Testet laboratorike,
ultratingujt dhe skanimet CT, së bashku me historinë dhe ekzaminimin fizik, përdoren për të
vendosur diagnozen. Më të rrezikuar ndaj apendicitit janë moshat nën 30 vjeçare. Nëse nuk
trajtohet në kohë, ekziston rreziku i peritonitit i cili është ndërlikimi kryesor i kësaj gjendjeje.
Qëllimi - Qëllimi kryesorë është të sqarohet niveli i kujdesi infermieror në të sëmurët pas
operimit. Apendiciti është komplikim i cili mund të përkeqësoj gjendjen shëndetësore nëse nuk
trajohet me kohë. Prandaj, ky punim synon zgjerimin e njohurive dhe trajtimin e metutjeshëm.
Metodologjia - Për realizimin e këtij punimi të diplomës është përdorur metoda e studimit rast,
në bashkëpunim me shënimet e shqyrtuara nga protokollet e repartit të kirurgjisë në Spitalin
Rajonal të Gjakovës. Po ashtu në këtë punim janë përdorur artikuj dhe literaturat e licensuara.
Rezultatet - Në vitin 2017 janë operuar 121 raste, kurse në vitin 2018 janë operuar 167 raste.
Rezultatet e vitit 2017/2018 tregojnë se gjinia femrore ishte më e rrezikuar nga apendiciti, dhe
mosha më e atakuar është mosha nën 30 vjeçare.
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Summary
Introduction - Acute appendicitis is the most common surgical emergency. Sometimes it may
be difficult to diagnose appendicitis, especially to young children. Laboratory tests, ultrasound
and CT scans, along with history and physical examination, are used to diagnose. The most
vulnerable to appendicitis are under 30 years of age. If not treated in time, there is a danger of
peritonitis, which is the main complication of this condition.
Purpose - The main purpose of this paper is to clarify the level of nursing care in the patients
after the operation. Apendicitis is a complication that can worsen your health condition if not
treated in time. Therefore, the purpose of this paper is to expand knowledge and to deal with it
further.
Methodology - In the realization of this diploma work was used the case study method, in
conjunction with the data reviewed by the surgical protocols at the Gjakova Regional Hospital.
Also in this paper are used articles and literature licensed.
Results - In 2017, 121 cases were operated, whereas in 2018, 167 cases were operated. The
results of 2017/2018 show that female gender is most at risk of appendicitis, and the age most
affected is under 30 years of age.
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