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Abstrakt
Kujdesi infermieror për fëmijën me sëmundje kërcenuese për jetën duhet të jetë holistik e
multidisiplinar dhe kërkon një seri shërbimesh dhe aftësive. Me qëllim që të jepet një mbështetje
fleksibële për të gjithë nxënësit në shkollë, shërbimet pergjegjese duhet të koordinohen në
mënyrë të tillë, që të ekzistojë një kontribut i vlefshëm.
Kujdesi infermieror i ofruar ka si qëllim që të përmbush nevojat e nxënësve dhe familjes, për të
mbajtur ekuilibrin e jetës sa më shumë të jetë e mundur. Infermierët duhet të punojnë në mënyrë
bashkëpunuese me prindërit dhe edukatoret, sepse kjo u ndihmon që t`i njohin më mirë fëmijët
(nxënësit) dhe të rrisin angazhimin e prindërve për plotësimin nevojave të tyre. Infermierët
duhet të kenë komunikim të shkëlqyer dhe aftësi të shkëlqyera dëgjimore, me qëllim që të futen
në biseda familjare të dobishme per femijen. Infermierët duhet të inkurajojnë dhe fuqizojnë
prindërit për të marrë vendime në emër të/ose me fëmijën e tyre, teksa janë gjithashtu në gjendje
të japin këshilla dhe mbështetje, kur ka nevoje. Një bashkpunim

fleksibël përfshine dëgjimin

me kujdes te nevojave të prindërve dhe ndihmën për të qenë të vendosur, me qëllim që të
komunikojnë idetë e tyre, nevojat dhe shqetësimet për të fituar kujdesin më të mirë për fëmijën e
tyre. Infermierët gjithashtu duhet të jenë komunikuese me kolegët nga brenda dhe jashtë
shërbimit të tyre, me qëllim që të veprojnë si avokat i familjes.
Kujdesi paliativ merret me kërkesat fizike, psikologjike, sociale dhe shpirtërore të fëmijëve në
kushte dhe jete te perditshme por edhe ne kuste te kufizuara dhe kërcënuese për jetën, si dhe
inkorporon kujdesin e familjes së fëmijës, si pjesë thelbësore ye përtëritjes. Edhe pse parimet e
kujdesit paliativ për nxënësit dhe të rriturit kane dallime thelbesore, ka shumë mënyra në të cilat
kujdesi paliativ është unik.
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Parathënie
Shëndeti i femijve r është një pjesë e rëndësishme e shëndetit në përgjithësi dhe shihet si një tipar
qëndror i zhvillimit njerëzor. Shëndeti fizik i individëve nuk është i ndarë nga shëndeti
emocional, psikologjik dhe social.
Qëllimi i këtij punimi është të shqyrtojë ndikimin e shërbimit psiko-social në ofrimin e
shërbimeve të shëndetit njerëzor në Kosovë si edhe identifikimin e nevojave për zhvillimin e
këtij shërbimi, përmes analizimit të përvojave të profesionistëve të shërbimeve të shëndetit
riprodhues. Metoda e përdorur për realizimin e këtij kërkimi është metoda cilësore.
Shërbimi njerëzor “vuan” nga mungesa e ambienteve, mjeteve dhe ekzaminimeve më të
rëndësishme. Integrimi dhe zhvillimi i shërbimit psiko-socail mbetet një sfidë për institucionet
shëndetësore. Një grup ligjesh të cilat i referohen shëndetit njerëzor parashikojnë ofrimin e
mbështetjes psikosociale për pacientët. Shërbimi psiko-social pothuajse mungon dhe në një pjesë
rastesh është mbuluar nga stafi shëndetësore, të cilët nuk kanë as kohë dhe as njohuri të
nevojshme për ta mbuluar atë. Shërbimi psiko-social perceptohet si një shërbim i rëndësishëm
për ofrimin e një shërbimi cilësor për popullatën, si në rastet kur ata ndiqen në qendrat
shëndetësore ashtu edhe në rastet kur paraqiten në spitale, gjatë dhe pas trajtimit mjekësor.
Zhvillimi i shërbimit psikosocial pengohet nga mungesa e theksuar e kulturës për këtë lloj
shërbmi, po edhe

edhe nga mungesa e bashkëpunimit mes profesionistëve të shërbimeve

njerëzore dhe atyre të shërbimit psiko-social1. Aty ku ky sherbim egziston ka probleme të shumta
me funksionimin e tij. Në këtë kuadër, rekomandohet zhvillimi i protokolleve për shërbimin
psiko-social në mënyrë që të rritet koordinimi dhe bashkëpunimi.
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1. HYRJE
Një sëmundje që vë në rrezik jetën, ka ndikim shumë të madh në botën e fëmijës, në kohë kur
janë duke ndodhur ndryshime të gjera dhe të shpejta të zhvillimit dhe të rëndësishme, ne kohen
kur presim që fëmija të angazhohet përgjatë jetës se ardhshme. Përveç ndikimit në zhvillimin
fizik, social dhe emocional të fëmijës, ndikimi në familje dhe sistemet e tjera është shumë i
rëndësishëm dhe lë gjurmë të thella ne ardhmerine e femijes. Kur një anëtar i familjes vuan nga
një sëmundje kronike, dinamika e familjes mund të ndryshojë në mënyrë drastike.

Sëmundja

kronike ne familje ka një impakt qëndror dhe shumë domethënës jo vetëm në zvogelimin e
vuajtjeve tek individi, por, gjithashtu tek anëtarët e familjes dhe marrëdhëniet mes tyre. Në
mënyrë që familja të mund të kujdeset për një fëmijë me sëmundje terminale, duhet të ndryshojë
rolet dhe funksionet e saj për të lehtësuar sa më shumë procesin e hospitalizimit të fëmijës.
Situata e punës dhe marrëdhëniet e ndryshme sociale të prindërve mund të ndikohen nga rritja
afatshkurtër ose afatgjatë e stresit psikologjik, si dhe nga rritja e barrës për kujdes prindëror, që
duhet ofruar për fëmijën e sëmurë dhe për pjesën tjetër të familjes. Si pasojë e kësaj edhe të
ardhurat ekonomike mund të reduktohen dhe kjo mund të ndikoj negativisht në mirëqënien
ekonomike të familjes.
Nevojat e secilës familje janë individuale dhe ato ndryshojnë me kalimin e kohës. Prandaj, një
serii gjerë shërbimesh janë të domosdoshme për të dhënë kujdes fleksibël, që plotëson aftësitë e
çdo familje. Në shumë raste nevojat e fëmijëve, me kushte kërcënuese për jetën, janë njëlloj si
nevojat e familjeve me fëmijë me aftësi të kufizuar.
Fëmija i sëmurë në familje është stresues në çdo moment, posaqerisht nëse fëmija ndodh të
ketë një çrregullim i cili kërkon një kujdes të vazhdueshëm ose shtrime të përsëritura në spital.
Sëmundja e fëmijës prek gjithë familjen. Motrat dhe vëllezërit mund të ndihen konfuz, të
painformuar dhe të shqetësuar. Ata gjithashtu mund të shqetësohen për antarët e tjerë të familjes
dhe bashkëmoshatarët. Sëmundja e një fëmije mund të prekë funksionimin ekonomik të familjes,
meqë prek edhe punësimin e prindërve dhe perfitimet e tyre. Barra e lidhur me kujdesin ndaj
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fëmijës dhe shtrimin në spital rrit stresin psikologjik të prindërve në krahasim me familjet që
kanë fëmijë të shëndetshëm.
Studiuesit kane zbuluar se prindërit e fëmijëve me kushte me semundje kërcënuese për jetë
përdorin më shumë strategji të “mendimeve dëshiruese” se sa prindërit e tjerë. Kjo lloj strategjie
mund të përmbushë një funksion shumë të rëndësishëm në situata ku trajtimet nuk janë të
mundura për të kuruar fëmijën. Prindërit dhe fëmijët, të cilët bënë atribute të jashtme rreth
duhanpirjes (p.sh. besonin se ishte shkaktuar nga faktorë mjedisorë, fati apo traumat fizike),
bashkëpunuan më mirë se sa ata të cilët kishin atribute të brendshme (p.sh. besonin se sëmundja
ishte e trashëguar ose shkaktuar nga sjelljet e këqija personale), ose nuk kishin fare atribute.
Diagnoza e sëmundjes kërcënuese për jetë mund të sfidojë idetë prindërore të të ushqyerit dhe
mbrojtjes së fëmijëve të tyre. Mbështetja sociale dhe marrëdhëniet familjare janë shfaqur
veçanërisht të rëndësishme për prindërit me fëmijë me kushte kërcënuese për jetën. Megjithatë,
shqetësimi prindëror dhe stresi mund të rezultojnë në acarim dhe tension, gjë që më pas, mund të
reduktojë mbështetjen e mundshme nga familja dhe miqtë.
Olverholser dhe Fritz (1999) besojnë se kujdesi për një fëmijë të sëmurë mund të luhasë
stabilitetin e familjes. Pashmangshmërisht, fokusi brenda familjes, në mënyrë të veçantë rreth
përiudhave të sëmundjes, do të jetë fëmija i sëmurë. Cooper (1999) argumenton se bashkëpunimi
i mirë i familjeve do të ndikohet nga kërkesat si punësimi (apo mungesa e tij), problemet
familjare, prania e fëmijëve të tjerë, dhe cilësia e mbështetjes nga partnerët dhe anëtarët e tjerë të
familjes.
Fëmijët kalojnë përvoja të ndryshme rreth sëmundjes dhe kjo lidhet me fazën e tyre të zhvillimit.
Përpunimi i informacioneve, vlerësimi dhe menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera,
aftësia e fëmijëve dhe të rinjve për të marrë pjesë në vendim – marrje, ndikohen të gjitha nga
sëmundja. Të flasësh me fëmijët rreth sëmundjes dhe vdekjes është e vështirë dhe kërkon
vëmendje dhe kujdes, për çështjet e zhvillimit të fëmijës. Në mënyrë të veçantë në Kosovë,
prindërit në përgjithësi nuk kanë dëshirë që ta ndajnë këtë informacion me fëmijët, sidomos në
fazat e para kur edhe ata vet e kanë të vështirë që ta pranojnë.
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1.1.

Kujdesi infermieror – paliativ në vendin tonë

a. Mbrojtja e dinjitetit dhe autonomisë së pacientit pa asnjë diskriminim;
b. Mbrojtja dhe promovimi i cilësisë së jetës deri në fund të saj;
c. Sigurimi i një jetese pa dhimbje deri në fund të saj;
d. Mbështetja e duhur mjekësore e psikosociale për përsonin e sëmurë dhe familjen e tij;
e. Mos shpejtimi ose mos provokimi i vdekjes.
Kujdesi paliativ është elementi kryesor që ndikon në cilësinë e jetës, që personeli shëndetësor
sjell tek pacienti, është mënyra e të kujdesurit që bën të mundur dallimin e nevojave të
vazhdueshme të pacientit dhe familjes, nevoja këto që zhvillohen në kohë, gjithashtu është dhe
përkushtimi që ata kërkojnë.
Shërbimi psiko – social në QKUK-Prishtinë, përbëhet nga psikologë dhe punonjës socialë dhe
trajton problematikat psikosociale të pacientëve të shtruar në shërbimet mjekësore dhe
familjarëve të tyre. Roli i psikologut/punonjësit social në Institucionet arsimore është në
mbështetje të stafit mjekësor dhe ka si qëllim primar shëndetin mendor të pacientit si pjesë e
pandashme e mirëqenies së tij fizike.

1.2.

Qëllimi dhe objektivat e studimit

Qëllimi i këtij studimi është që të eksplorojë, të përshkruajë dhe të interpretojë eksperiencat e
kujdesit infermieror, që prindërit dhe stafi mjekësor ofrojnë për fëmijët në shkolla dhe të
vlerësojnë nevojat e tyre me reduktimin e pirjes se duhanit. Studimi synon të profilizojë jo
vetëm fushat kryesore në lidhje me nevojat shëndetësore, psikosociale dhe emocionale të
fëmijëve në shkolla, por dhe të pasqyrojë procesin e shtrimit, të qëndruarit në shkollë dhe
marrjen e shërbimeve mjeksore dhe psikosociale të ofruara për fëmijët me reduktimin e duhanit
dhe prindërit/kujdestarët e tyre gjatë gjithë këtij procesi.
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• Punimi synon përcaktimin e prevalencës totale të konsumit të duhanit gjatë gjithë jetës dhe
gjatë muajit të fundit midis të rinjve të moshës 13-34 vjeç në Kosovë. Analiza e prevalencës
totale të konsumit të duhanit do të arrihet duke u mbështetur tek treguesit e faktorëve
sociodemografikë dhe ekonomikë, si: gjinia, grup-mosha, lloji i vendbanimit, tipi i shkollës, të
ardhurat mujore dhe vendeve ku konsumohet më shpesh duhani.
• Vlerësimi i shpeshtësisë dhe sasisë së konsumimit të duhanit gjatë muajit të fundit sipas
faktorëve sociodemografikë dhe ekonomikë: gjinia, grup-mosha, vendbanimi, tipi i shkollës dhe
të ardhurat mujore.
• Përcaktimi i moshës së konsumit për herë të parë të produkteve të duhanit sipas faktorëve
sociodemografikë dhe ekonomikë: gjinia, grup-mosha,

vendbanimi, tipi i shkollës dhe të

ardhurat mujore.
• Vlerësimi i lidhjes (shoqërimit) të konsumit të duhanit me karakteristikat sociodemografike dhe
ekonomike të subjekteve në studim (gjinia, grup-mosha, tipi i strehës, numri i viteve dhe
shkallëve të arsimimit të përfunduara, vendbanimi dhe të ardhurat mujore).
1.3.

Metodologjia

Për punimin e kësaj teme është përdorur metoda e hulumtimit, dhe me anë të kësaj metode të
hulumtimit me ndihmën e pyetësorëve (anketimit) kemi arritur rezultate lidhur me nivelin e
duhanpirjës tek adoleshentët .
Gjithsejtë kanë qenë 200 të anketuar nga mosha 12 deri 14 vjeçare. Hulumtimi është
kryer në Komunën e Gjakovës, në Shtator të vitit 2017.
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2. SFONDI HISTORIK
Prania dhe përdorimi i duhanit është i njohur prej shumë kohësh për njerëzimin. Duhani ka
filluar të përdoret rreth dymbëdhjetë mijë vjet më parë. Që atëherë, ai e ka shoqëruar njerëzimin
duke u kthyer në një tipar të ekzistencës së tij. Prandaj nuk është rastësi që duhani ka zënë vend
dhe në literaturë. Për të përmendur vetëm disa prej figurave të së shkuarës si: Homeri, Aristofani,
Platoni dhe shkrimtarë të tjerë të antikitetit grek dhe romak kanë folur për duhanin në shkrimet e
tyre. Mbretër dhe njerëz të shquar zotëronin vreshtat e tyre, ndërsa popullata e zakonshme
konsumonte duhan në dyqanet e tyre. Përshkrime të duhanit dhe ndalimit të përdorimit të tij
mund të gjenden në traditen islame. Përrallat dhe legjendat popullore janë të mbushura me
gjithfarëlloj dragonjsh dhe krijesash të çuditshme po edhe në folklorin e Wellsit dhe Japonisë
duhani zë vendin e tij gjithashtu. Pra historia e duhanit është më e lashta. Amerikanët vendas e
përdornin duhanin shumë përpara arritjes së evropianëve. Duhani filloi të përhapej në Europë
rreth mesit të shekullit XVI duke e “pushtuar” atë në fund të këtij shekulli dhe duke marrë famë
pikësëpari për përdorimin e tij të gjerë “mjekësor” për disa trajtime, duke filluar nga ftohja e deri
tek plasja, madje duke u përmendur dhe në manualet mjekësore të Lindjes së Mesme. Në fillim
të shekullit XVIII duhani “pushtoi” dhe Azinë. Gjatë kësaj kohe, duhani shumë shpejt u bë
popullor në Perandorinë Osmane, ku jo vetëm burrat por edhe gratë u bene konsumatorë të tij.
Kjo përhapje masive në të gjithë Perandorinë Osmane u favorizua nga çmimi i lirë i duhanit në
këtë rajon krahasuar me Europën, ku monopolet dhe taksat e larta reduktonin blerjen e tij nga
masat e gjera. Përveç kësaj, vetë akti i duhanpirjes solli diçka të re për kulturën dhe mentalitetin
e kohës. Ai favorizoi ndërveprime më të çlirëta sociale, qëndrime më liberale kundrejt
kënaqësisë, si dhe mundësi të reja për të shijuar kohën e lirë. Pothuajse çdo qeveri në rajonin e
Euro-Azisë, e kryqëzuar nga përfaqësuesit fetarë dhe moralistët, u përpoqen ta ndalojne
përdorimin e duhanit në periudha të ndryshme. Në fund të shekullit XVII duhanpirja u be në një
akt gjithnjë e më i pranuar në shoqëri.1

1

Abramson, LY. et.al., Learned helplessness in humans: critique and reformulation: Journal of Abnormal
Psychology; 1978, 87, 49-74
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2.1.

Shqetësimet e sotme lidhur me konsumin e duhanit

Që nga koha kur duhanit ka filluar të përdoret nga njerëzimi dhe deri në ditët e sotme, situata
është disi e ndryshme. Avancimi i teknologjisë ka bërë të mundur prodhimin e shumë llojeve dhe
shumë produktev te duhanit. Aktualisht, produktet e duhanit mund të gjenden në çdo vend dhe
përveç prodhimit shtëpiak, tregtia ndërkombëtare dhe globalizimi kanë kontribuar së tepërmi në
përhapjen e tyre në të gjithë botën. Shqetësimet e sotme lidhur me përdorimin e duhanit
përfshijnë kryesisht kostot financiare dhe aspektet shëndetësore. Përdorimi i këtyre dy
substancave krijon një barrë të rëndë për ekonominë dhe shëndetësinë e çdo vendi, por sidomos
për vendet në zhvillim. Në vitin 2004, OBSH deklaroi se duhani paraqet rreziqe më të mëdha
shëndetësore sesa drogat ilegale. Sipas këtij raporti, drogat ilegale ishin përgjegjëse për vetëm
0.8% të problemeve shëndetësore në botë, ndërsa alkooli dhe duhani ishin përgjegjës për 4%
secili.2 Një studim tjetër vëren se, duhani shkaktonë rreth 40 herë më shumë vdekje sesa vdekjet
e shkaktuara nga të gjitha drogat ilegale të marra së bashku në Mbretërinë e Bashkuar. Ky studim
sugjeron që, duhani të klasifikohet si droga “të rrezikshme”.3 Lidhur me kostot ekonomike dhe
sociale, një kërkim në Francë tregoi që kostot sociale të duhanit i tejkalojne së tepërmi ato të
drogave ilegale. Kostot e humbjes së produktivitetit, vdekjes së parakohshme, sëmundshmërisë
dhe kujdesit shëndetësor dhe mosmbledhja e taksave të detyrueshme për alkoolin dhe duhanin
përbënte 2.52% të Prodhimit të Brendshëm Bruto (PBB) të Francës në vitin 1997, ndërsa kostot
sociale të drogave ilegale zinin vetëm 0.16% të PBB-së. Një tjetër studim në Kanada tregoi që
kostot sociale të alkoolit, duhanit dhe drogave ilegale përfaqësonin 2.7% të PBB-së. Vetëm
alkooli ishte përgjegjës për 40.6% të kostove sociale totale, duhani për 51.5% dhe drogat ilegale
ishin përgjegjëse për 7.9% të kostove sociale totale.4

2

Neurosciene of psychoactive substance use and dependence, Geneva 2004
Adams, B. et al. (2003). Human, Physical, and Intellectual Resource Generation: Proposals for Monitoring in
Murray, C.J.L and Evans, D. (eds) Health Systems Performance Assessment: Debates, Methods and Empiricism.
Geneva: World Health Organization: 273-287
4
Aday, L. A., & Andersen, R. M.(1974) A framework for the study of access to medical care. Health Services
Research,1974; 9, 208–220
3

13

2.2.

Pasojat shëndetësore të përdorimit të duhanit

Substanca tjetër e përdorur gjerësisht dhe me të cilën abuzohet më shumë, është duhani. Efektet e
duhanpirjes janë të dëmshme për shëndetin e individëve. Ato karakterizohen nga dallimi i
pranuar gjerësisht midis përfitimeve dhe dëmeve në varësi të sasisë së duhanit të konsumuar, si
në rastin e alkoolit. Efektet e dëmshme shëndetësore të konsumit të duhanit janë mirë te
dokumentuara.5 Një raport i vitit 2004 i Autoritetit të Shëndetit Publik të SHBA-ve doli në
përfundimin se, kanceri i mushkërive është përgjegjës për 28% të vdekjeve totale nga kanceri në
Amerikë dhe deri në 90% e të gjitha vdekjeve nga kanceri i mushkërive midis meshkujve dhe
femrave i atribuohet konsumimit të duhanit. Kjo nënkupton se, kanceri i mushkërive është
kanceri më i parandalueshëm midis të gjithë kancereve të njohur.6 I njëjti raport pohoi se,
konsumi i duhanit zakonisht është i lidhur me kanceret e traktit të sipërm tretës, kancerin e
stomakut, si dhe me kancerin e pankreasit, të veshkave, të fshikëzës së urinës dhe të qafës së
mitrës (US Department of Health and Human Services, 2004; Jenkins CD, 1968; Prescott E,
1998), si dhe është i lidhur zakonisht me një rrezik të rritur të infarktit të miokardit, insultit
cerebral dhe vdekjes së papritur kardiake midis meshkujve dhe femrave (US Department of
Health and Human Services, 2004). Sipas një studimi kohort prej katër vjet e gjysmë midis 3300
meshkujve të moshës 39-59 vjeç në Kaliforni, konsumimi i duhanit është një faktor i pavarur
rreziku për SKZ. Midis konsumuesve të sasive të mëdha të duhanit të çdo moshe, nivelet e SKZ
ishin të paktën dy herë më të larta krahasuar me nivelin e SKZ midis jokonsumatorëve të duhanit
të së njëjtës moshë (Jenkins CD, 1968). Një studim në Danimarkë i cili kombinoi rezultatet e tre
studimeve kohort të bazuara në popullatë, nxori në pah se, femrat që konsumojnë duhan,
ekspozohen ndaj një rreziku 2.24 herë më të lartë për infarkt të miokardit, krahasuar me femrat
që nuk konsumojnë duhan. Sipas të njëjtit studim, burrat që konsumojnë duhan rrezikohen 1.43
herë më shumë nga infarkti i miokardit, krahasuar me burrat që nuk konsumojnë duhan edhe pas
kontrollit për faktorët kryesorë konfondues kardio-vaskularë (Prescott E, 1998).

5
6

US Department of Health and Human Services, 2004- fq. 36
US Department of Health and Human Services, 2004
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3. Nevojat e fëmijëve, familjarëve dhe personelit shëndetësor për rastet e
fëmijëve me duhanpirje në shkollë
Me jetën e kufizuar dhe të kërcënuar nga sëmundjet, fëmijët dhe familjet e tyre kanë prioritete të
ndryshme dhe të ndryshueshme, që përfshijnë nevojat klinike (vlerësimin dhe menaxhimin e
simptomave, planifikimin e përkujdesjes ndaj pacientit dhe pasjen e një informacioni të
përbashkët mbi vendimet klinike, organizative dhe sociale)7, nevojat psikosociale (të fëmijëve
dhe familjeve të tyre), nevojat sociale (arsimim, argëtim, mbështetje ekonomike dhe shërbime)
dhe nevojat shpirtërore (të fëmijëve dhe familjeve të tyre) (EACP, 2007). Megjithatë, për të
siguruar një kujdes infermieror të përshtatshëm për pacientët është e rëndësishme, gjithashtu të
shihen në brendësi dhe të vlerësohen nevojat e ekipit, që kujdeset infermierja për këta pacientë
dhe familjet e tyre, si dhe të institucioneve që e kanë për detyrë të përmbushin këto nevoja të reja
dhe të gjejnë mënyra të ndryshme për të siguruar kujdesin e pacientit.
Nevojat që lidhen me komunikimin psikologjik, eksperiencat shoqërore dhe fushat shpirtërore
janë, gjithashtu, shpesh të papërmbushura. Këto probleme rëndojnë në familje, dhe vetëm rrallë
konsiderohen pjesë e një projekti global për kujdesin ndaj pacientit. Në çdo rast, nevojat e
pacientit ndryshojnë vazhdimisht, si për sa i përket intensitetit, ashtu dhe për faktin se cila prej
tyre mbizotëron, në lidhje me zhvillimin e natyrshëm psikologjik, fizik dhe emocional të fëmijës,
si dhe me trendin e sëmundjes dhe efektet e saj në rritjen e fëmijës dhe progresin e zhvillimit.
Kujdesi paliativ pediatrik bazohet në parimet e njëjta me kujdesin paliativ për të rritur, por
gjithashtu njeh nevojat unike të fëmijëve, adoleshentëve, dhe familjeve, që përballen me një
sëmundje dhe vdekje të fëmijës.
-

Nevojat fizike: Dhimbjet dhe simptomat e tjera janë të zakonshme dhe duhet të
menaxhohen në një mënyrë të kualifikuar dhe në kohë. Kjo kërkon që ofruesit e kujdesit
shëndetësor të kenë njohuri mbi trajtimet farmakologjike dhe jo-farmakologjike për
dhimbje, të përziera dhe të vjella dhe simptoma të tjera (Himelstein et. al., 2004).
Planifikimi paraprak mund të zvogëlojë dhimbjen dhe simptomat e tjera. Dhënia e

7

Kahn, R.L., Wolfe, D.M., Quinn, R.P., Snoek, J.D., Rosenthal, R.A. (1964). Organizational Stress: Studies in role
conflict and ambiguity. New York: John Wiley & Sons Inc.
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qetësuesve të përshtatshëm dhe përdorimi i terapive të tjera jo-farmakologjike për
fëmijën, përpara një procedure invazive mund të ndihmojë në reduktimin e stresit dhe
ankthit që lidhen me procedurat (Mercadante, 2004).
-

Nevojat psikologjike: Faza e zhvillimit të fëmijëve ka ndikim në nevojat e tyre
emocionale dhe shpirtërore. Përdorimi i metodave jo verbale dhe shprehëse të
komunikimit, të tilla si vizatimi i figurave, të shkruarit e tregimeve dhe marrja me
muzikë, mund të ndihmojnë fëmijët të shprehin zemërimin, frikën, shpresat dhe ëndërrat
e tyre (Himelstein et.al., 2004). Komunikimi i ndershëm dhe i hapur me fëmijët e sëmurë
terminalë është shumë i rëndësishëm, sepse fëmijët kanë nevojë të kenë shpresë dhe
duhet të besojnë në shëndetësi (Abu-Saad Huijer, 2001). Përveç kësaj, fëmijët duhet të
ndihen të sigurtë në mjedisin në të cilin gjenden, dhe kështu prania e një përsoni, si për
shembull një anëtar i familjes ose një mik i afërt, është ndihmë e madhe (Hynson &
Sawyer, 2001).

-

Nevojat shoqërore: Fëmijët kalojnë nëpër një proces të zhvillimit fizik, emocional,
shpirtëror dhe konjitiv. Besimet fetare dhe kulturore, modelet e përballjes, eksperienca
me sëmundjet, përvoja e mëparshme me humbje dhe vdekje, trishtimi dhe emocione të
tjera që lidhen me një hidhërim të madh, ndikojnë të gjitha në kuptimin e vdekjes nga një
fëmijë.8 Përveç kësaj, fëmijët janë antarë të shumë komuniteteve, duke përfshirë familjen,
lagjen dhe shkollën. Shkolla është një pjesë përbërëse e jetës së tyre, dhe është thelbësore
që të kenë mundësi të vazhdueshme për të ndjekur arsimin e tyre.

-

Nevojat shpirtërore: Mbështetja shpirtërore duhet të jepet në rast se kërkohet, duke
marrë në konsideratë sfondin fetar dhe kulturor të familjes. Vëmendje e veçantë i
kushtohet nevojave të adoleshentëve dhe të rinjve që kanë nevojë për kujdes paliativ.

-

Nevojat emocionale dhe sociale: të kësaj pjese të popullsisë janë komplekse dhe
ndryshojnë ndjeshëm, në varësi të nivelit të pjekurisë të pacientëve dhe shkallës së
tranzicionit që ata kanë kryer nga varësia e plotë ndaj prindërve dhe familjes drejt
pavarësisë. Pavarësia e sapo fituar mund të humbasë për shkak të sëmundjeve të rënda
dhe pacientët e gjejnë veten përsëri të varur nga prindërit e tyre për nevoja fizike,

8

Canadian Hospice Palliative Care Association, 2006
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financiare, dhe emocionale. Përveç kësaj, mbështetja e shoqërisë dhe përfshirja në të janë
jetike, për këtë përiudhë të jetës, sepse, veçanërisht gjatë trajtimit, adoleshentët ndjehen të
izoluar nga ambienti shoqëror që i rrethon dhe miqtë, sa herë që ata shtrohen në spital.
Mbështetja shoqërore jepet shpesh nga adoleshentë dhe të rritur të tjerë me grup-moshë të
përafërt, që trajtohen për duhanpirje dhe marrin kujdesin paliativ.
3.1.

Nevojat dhe kujdesi infermieror dhe psikosocial të adoleshentëve dhe të rinjve

Pacientët duhanpirës adoleshentë dhe të rinjtë kanë nevoja psikosociale unike. Jo vetëm që ata
duhet të ballafaqohen me piketa normale të zhvillimit që lidhen me identitetin, imazhin e trupit,
seksualitetin, qëllimet profesionale dhe personale, marrëdhëniet me të tjerët, dhe ndoshta të qënit
prind, por ata gjithashtu duhet të përshtaten me një dukuri negative të rëndë që ndryshon jetën e
tyre. Adoleshentët dhe të rinjtë e mbijetuar nga duhanpirja, raportojnë një stres psikologjik mjaft
më të madh dhe shumë më pak bindje shëndetësore pozitive, sesa të mbijetuar të tjerë më të rinj
ose më të vjetër. Ata kanë probleme të vazhdueshme shëndetësore, fizike, sociale dhe
emocionale, si për shembull dëmtime fizike, shterpësi, pasiguri, frikë për ripërsëritje të
sëmundjes, ndërprerje të planeve të jetës, diskriminim në vendet e punës dhe në gjetjen e
sigurimit. Përafërsisht 25% e të mbijetuarve kanë manifestuar stres post – traumatik, dhe deri në
90% kanë izoluar simptomat e stresit post – traumatik. Udhëzimet e propozuara për përkujdesje
të plotë dhe ndërdisiplinore të adoleshentëve dhe të të rinjve duhet gjithashtu të përfshijnë
kujdesin infermieror. Ekipet e kujdesit infermieror janë të pajisura posaçërisht për të ndihmuar
pacientët dhe familjet në identifikimin e qëllimeve të kujdesit, një proces që mund të jetë kritik
për pacientët, si adoleshentët dhe të rinjtë, vendimet për trajtimin e të cilëve mund të ndikojnë
thellësisht në rezultatet e tyre afatgjata psikosociale dhe të sëmundshmërisë mjekësore. Për më
tepër, ekipet e kujdesit infermieror mund të sigurojnë vazhdimësi gjatë fazave të mbijetesës, kur
pacientët vazhdojnë të luftojnë me zhvillime të dukurive negative të tyre. Për ata nxënës që
vuajnë nga duhani, ekipet e kujdesit infermieror, sigurojnë kujdes të vazhdueshëm në rastin e
humbjes së të afërmit dhe mbështetje të antarëve të mbijetuar të familjes. Megjithatë, pacientët
adoleshentë dhe të rinj, preferojnë të jenë të informuar dhe të përfshihen në vendimmarrje të
përbashkët. Duke i lejuar ata të bëjnë zgjedhjen e tyre ruhet autonomia në një situatë të
pakontrollueshme. Ekipet e kujdesit infermieror ofrojnë ekspërtizë në komunikimin
bashkëpunues, shkëmbimin e informacionit dhe vendimmarrjen e përbashkët. Të rinjtë,
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gjithashtu, mund të jenë më të gatshëm apo të aftë për të pranuar dhe kuptuar opsionet e vendimit
të kufizimit të jetës në krahasim me shokët e tyre të shëndetshëm. Faktori i vetëm dhe më i
rëndësishëm që pacientët adoleshentë dhe të rinj përmendin, kur marrin vendime për “fundin e
jetës”, është marrëdhënia e tyre me të tjerët. Ata duan të jenë në gjendje për të drejtuar ose
refuzuar trajtimin e tyre mjekësor, dhe për të përcaktuar planet e tyre të kujdesit infermieror,
informacionin që merret nga miqtë dhe familjet e tyre, dhe se si ata në fund të fundit do të
mbahen mend. Me të vërtetë, përfshirja e adoleshentëve dhe të rinjve në vendimmarrje në fund të
jetës mund t'iu sigurojë pacientëve një ndjenjë më të madhe të qëllimit, ndërsa zbut ndjenjën e
përgjegjësisë dhe fajit të prindërve.9
Pacientë si adoleshentët dhe të rinjtë mund të kenë një shumëllojshmëri të strukturave
mbështetëse, në varësi të moshës së tyre të zhvillimit. Për shembull, disa pacientë të tillë mund të
kthehen në varësi të prindërve të tyre ndërsa të tjerë mbështeten në bashkëshortë apo pacientë të
tjerë adoleshentë me duhan. Grupi i fundit mund të përjetojë izolim të ri, ndërsa rezultatet
kuruese kanë më pak gjasa për sukses. Ky izolim mund të zvogëlohet nga një mjedis në spital
ose klinikë, që është i favorshëm për ndërveprimin shoqëror. Qoftë praktikat standarte
infermierore të adoleshentëve, qoftë qasjet e kujdesit infermieror duhet të integrojnë të tilla
"mjedise të sigurta", kur të jetë e mundur. Nga ana tjetër, programet e bazuara në web dhe rrjetet
sociale mund të minimizojnë ndjenjën e izolimit social. Kujdestarët, familja dhe miqtë e
pacientëve duhanpirës adoleshentë dhe të rinj kanë nevoja të ngjashme psikosociale. Prindërit e
fëmijëve me duhan kanë nivele të larta të çrregullimit psikologjik dhe stresit post – traumatik,
dhe këto fenomene janë gjithashtu të vërteta për prindërit e fëmijëve më të rritur. Në të vërtetë,
prindërit dhe miqtë jo vetëm kanë frikë nga humbja potenciale e jetës së pacientit, por edhe
pikëllohen për humbjen e piketave të pritura. Ky hidhërim paraprak fillon në kohën e diagnozës.
Kujdesi infermieror mund t’i lehtësojë këto shqetësime emocionale përmes mbështetjes së
rregullt. Në fund, kujdesi infermieror dhe ata për të rritur mund të sfidohen nga perspektivat e
tyre personale dhe shqetësimet e përfshira në komunikimin në fund të jetës. Ofruesit e trajnuar të
kujdesit infermieror mund të jenë në gjendje të sigurojnë mbështetje profesionale shtesë.10

9

Balabanova, D., McKee, M. (2002). Understanding informal payments for health care: the example of Bulgaria.
Health Policy, 62, 243-73.
10
Barber, T.X. (1971). Physiological Effects of Hypnosis and Suggestion, in Biofeedback and Self-Control 1970.
New York, AldineAtherton.
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3.2.

Nevojat e personelit shëndetësor

Edukimi dhe trajnimi për personelin shëndetësor. Disa studime të kryera në Evropë dhe
Shtetet e Bashkuara kanë theksuar një mungesë të rëndësishme të njohurive në radhët e
opëratorëve të shëndetit publik në lidhje me bazat e kujdesit infermieror. Lloje të ndryshme të
ekspërtizës janë të nevojshme, përveç aftësive teknike të nevojshme për diagnozën dhe trajtimin,
janë të domosdoshme aftësitë e lidhura me komunikimin (me fëmijët dhe familjet e tyre), puna
ekipore dhe organizimi i shërbimit.
Supërvizimi. Ndikimi emocional dhe stresi janë të pamohueshme dhe shpesh konsiderohen
përgjegjëse për situata të rënda rraskapitjeje, çka do të shkaktonte një qarkullim të shpejtë të
personelit të përfshirë në dëm të përfitimit të përvojës së nevojshme dhe aftësive profesionale.
Këta njerëz kanë nevojë për mbështetje, ndarje të informacionit dhe supërvizim, për t'i ndihmuar
që ata të përballen me problemet e dukurive negative, kështu që ata mund të jenë të dobishëm për
të tjerët, pa e humbur identitetin dhe përsonalitetin e tyre.
Burimet. Pak interes është kushtuar deri tani për kujdesin infermieror si një nevojë që
organizatat e kujdesit shëndetësor duhet të përmbushin, dhe ekspërtiza profesionale e njerëzve që
punojnë në këtë fushë ka marrë mbështetje të pakta.
Edukimi publik. Njerëzit kanë nevojë të mësojnë se kujdesi infermieror duhet të shihet se i
shërben të drejtës për cilësinë e jetës. Përdoruesit e mirë-informuar dinë se çfarë të kërkojnë, dhe
kjo lehtëson punën e opëratorëve të kujdesit infermieror – shëndetësor dhe mundëson format më
të mira të bashkëpunimit dhe një shqyrtim të përbashkët të problemeve dhe zgjidhjeve të
mundshme.11

3.3.

Sistemet mbështetëse të personelit shëndetësor për fëmijët në shkolla

Disa studime tregojnë rëndësinë e sistemeve të mbështetjes formale dhe joformale në shkolla, në
aftësinë për vazhdimin e përkujdesjeve në shtëpi. Pikat e forta të familjarëve, që përkujdesen për
të “sëmurin”, të konsideruara si të dobishme në menaxhimin e situatave të tyre, duke përfshire
aftësinë për të përmbajtur emocionet, për të zgjidhur problemet, për tu lidhur me natyrën e tyre
shpirtërore, për t'i dhënë një kuptim përpjekjeve, për tu kujdesur për veten e tyre, për të përdorur
11

Bartlett, D. (1998). Stress: Perspectives and processes. Buckingham: Open University Press.
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mbështetjen familjare dhe atë të komunitetit, për të pasur një qëndrim pozitiv, për të qenë të
shkathët, për tu përballur me sfidat, për të bashkëvepruar me natyrën, dhe për tu përqëndruar në
të tashmen. Të jetuarit, duke menduar vetëm për ditën aktuale pa u shqetësuar për të ardhmen,
është një strategji e rëndësishme në menaxhimin e pasigurisë së “sëmundjes kronike” në fëmijëri.
Familjet në studimin e Rehm dhe Bradley (2005), kërkonin siguri sociale dhe qetësi për fëmijën
dhe familjen duke bërë parashikime dhe plane, duke trajtuar dhe kapërcyer barrierat mjedisore, të
lidhura me fëmijën, si edhe pengesat e sjelljes për pjesëmarrje në shoqëri, duke u bërë sfiduese
dhe mbrojtëse në momentet e nevojshme dhe duke gjetur aktivitete sociale, që mund të shijohen
nga të gjithë antarët e familjes.
Kujdesi infermieror – mbrojtës, një proces për fitimin, marrjen dhe ruajtjen e kontrollit është
përshkruar nga nënat në studimin e Judson (2004). Kujdesi infermieror – mbrojtës përfshine
veprime/strategji të tilla përkushtimi, për tu kujdesur për sistemin, duke promovuar normalitetin,
duke parë jetën në perspektivë dhe duke konsideruar aspektet pozitive të eksperiencës.
Promovimi i normalitetit apo normalizimit, u shqyrtua gjithashtu nga Rehm dhe Bradley (2005).
Normalizimi përfshine pranimin nga ana e familjes së sëmundjes dhe ndikimin e saj në jetën
familjare, duke përdorur një "lente" normaliteti në të cilën dallimet janë të minimizuara dhe
ngjashmëritë me fëmijët ose familjet e tjera janë të theksuara, duke u angazhuar në sjellje
prindërore dhe rutina familjare që janë tipike të familjeve të tjera, duke zhvilluar një regjim
trajtimi që mundëson normalitetin, dhe duke pasur ndërveprime me të tjerët, që janë të bazuara
në konsiderimin e fëmijës në shkolla dhe familjes së tyre, si fëmijët dhe familjet e tjera.
Megjithatë, për familjet, fëmijët në shkolla e të cilave kanë gjendje shëndetësore shumë
komplekse, në rastet kur fëmijët janë shumë të brishtë nga ana shëndetësore dhe me zhvillim të
vonuar, këto kritere normaliteti mund të mos jenë të përshtatshme. Prindërit, nga ana tjetër, mund
të shohin fëmijën dhe familjen e tyre nëpërmjet një "lenteje" normaliteti që përcakton atë që
është normale për ata dhe, jo atë që është normale për fëmijët dhe familjet e tjera. Gjithashtu,
përpjekjet e normalizimit mund të pengohen nga depresioni i nënës dhe gjendja e dobët
funksionale e fëmijës.12

12

Bass, K., Mc Geeney, K. (2012). U.S. Physicians set good health example. Gallup, October 3, 2012. E
disponueshme
në:
http://www.gallup.com/poll/157859/physicians-set-goodhealthexample.aspx?utm_source=alert&utm_medium=email&utm_campaign=syndication&utm_co
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3.4.

Mbështetja-kujdesi infermieror/sociale në reduktimin e duhanit dhe ndikimi që sjell
tek fëmijët në shkollë

Për pacientët nën kujdesin infermieror/sociale, nevojat psikologjike, emocionale dhe shpirtërore
varen nga faza zhvillimore e fëmijës dhe marrëdhëniet e konsoliduara në familje dhe komunitet.
Prindërit dhe familjet e pacientëve me dukuri negative, që mund të kufizojnë jetën e tyre
përballen gjithashtu, me shumë sfida të tilla si izolimi social, frika ndaj një të ardhmeje të
panjohur, strese që lidhen me vendime të vështira dhe me shqetësimet praktike të jetës së
përditshme. Kujdesi infermieror, mbajtja, qetësimi dhe përkëdhelja ofrojnë pjesën më të madhe
të mbështetjes së tyre. Në vitet e para të shkollës, fëmijët mund të mendojnë se duhani është një
gjendje e riparueshme. Këta fëmijë mund të mos jenë në gjendje të konceptojnë vdekjen e tyre.
Krahas pranisë prindërore, fëmijët në këtë fazë mund të përfitojnë nga shpjegimet e qarta për atë
që po ndodh me ta. Në grupin e moshës së shkollës fillore fëmijët zhvillojnë më shumë koncepte,
si të rriturit në lidhje me duhanin dhe fillojnë të kuptojnë vdekshmërinë e tyre. Në këtë fazë,
ndërhyrje të rëndësishme mund të përfshijnë mbështetjen e përpjekjeve të fëmijës për të kuptuar
situatën, lejimin e fëmijës për marrjen e kontrollit atje ku është e mundur, si dhe lejimin e tij për
të marrë pjesë në vendimet mjekësore në kohën e duhur. Adoleshentët mund të kenë një koncept
edhe më të sofistikuar të duhanit, meqë ata konsiderojnë më shumë shpjegime abstrakte të
vdekjes. Për pacientët adoleshentë, përforcimi i vetëvlerësimit, respektimi i privatësisë dhe
përsëri lejimi i pjesëmarrjes në vendimet mjekësore janë aspekte të rëndësishme të përkujdesjes.
Mbështetja infermierore dhe psikosociale për fëmijët shtrihet përtej adresimit të koncepteve të
duhanit dhe vendimeve mjekësore. Duke e përqëndruar vëmendjen mbi objektiva personale të
përshtatshme për moshën dhe zhvillimin e tyre, fëmijët mund të përmirësojnë cilësinë e kohës që
kalojnë me familjen dhe miqtë. Mbështetja infermierore dhe psikosociale për prindërit dhe
familjen mund të marrë edhe forma të ndryshme, në varësi nga burimet e një familjeje, lidhjet
familjare apo komunitare të zgjeruara dhe formimi kulturor. Programet e kujdesit infermieror
ofrojnë një sërë shërbimesh, duke përfshirë aktivitetet e këshillimit ose takime me një këshilltar,
ndihmë për shqetësimet praktike të jetës së përditshme, burimet për planifikimin e lënies së
duhanit dhe mbështetje për përiudhën e menjëhershme pas saj. Ofruesit e kujdesit infermieror
ntent=morelink&utm_term=All%20Gallup%20Headlines%20-%20Health%20- %20USA%20-%20Wellbeing%20%20Well-Being%20Index.
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duhet gjithashtu të përpiqen për të integruar mbështetjen psikike dhe fizike në konceptin
shpirtëror dhe/ose fetar të çdo pacienti dhe familjeje. Studimet tregojnë se natyra shpirtërore dhe
feja kanë ndikim në vendimet e prindërve në fund të jetës dhe i ndihmojnë ata emocionalisht,
ndërsa përballen me vdekjen e fëmijës së tyre. Nevojat shpirtërore të një pacienti përcaktohen
nga shkalla e zhvillimit dhe mjedisi i tyre. Nevojat e një prindi mund të jenë unike sipas fesë
përkatëse, interpretimit fetar ose pikëpamjeve të tyre shpirtërore në përgjithësi. Kryerja e një
vlerësimi shpirtëror mund të ndihmojë personat që kujdesen për të sëmurët, në identifikimin e
çështjeve shpirtërore me rëndësi dhe krijimin e një mundësie për të diskutuar shqetësimet
përkatëse. Sigurimi i një mjedisi të sigurt për pacientët dhe familjet për t’i dhënë kuptim situatës
mund të ketë përfitime të qëndrueshme.13
Përparimet në shkencën dhe teknologjinë moderne kanë ndikuar në ecurinë e trajtimit të duhanit,
kështu që fëmijët dhe familjet e tyre mund të kenë një eksperiencë më të gjatë të trajtimit.
Mbështetja shoqërore është një aleat i rëndësishëm ndihme për ata, në trajektoren e trajtimit të
duhanpirësve. Mbështetja dhe kujdesi infermieror e social, mund të konsiderohet "një proces
ndërveprimi mes njerëzve ose grupeve të njerëzve, të cilët me kontakte sistematike vendosin
lidhje të forta të miqësisë dhe informacionit, duke marrë mbështetje materiale, emocionale dhe
afektive, duke kontribuar në mirëqenien reciproke dhe ndërtimin e faktorëve pozitivë në
parandalimin dhe mirëmbajtjen e shëndetit. Mbështetja dhe kujdesi infermieror e sociale
nënvizon rolin që mund të luajnë individët, për të zgjidhur situatat ditore në momentet e krizës”.
Megjithatë, shumica e studimeve kanë konsideruar mbështetjen dhe kujdesin infermieror e
sociale në mënyrë të përgjithshme dhe jo si objekt kryesor i kërkimeve të tyre, duke i bërë
krahasimet dhe aplikimet më të vështira. Përveç kësaj, studimet për përkrahjen infermierore e
sociale në shkolla e kanë fillesën në teoritë e të rriturve. Hulumtimet mbi efektet e mbështetjes
sociale të fëmijëve me duhan janë ende në fazën fillestare, gjë që nuk lejon përcaktimet empirike
mbi rëndësinë e këtij burimi për fëmijët me duhan dhe të afërmit e tyre. Mbështetja infermierore
e sociale është një strukturë komplekse që përfshin të paktën tre komponentë, që janë
reciprokisht ekskluzivë, por ndikojnë tek njëri-tjetri. Të parat janë skemat mbështetëse. Këto janë
struktura të njohurive të cilat përfshijnë informacion në lidhje me përceptimin e individit për
13
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disponueshmërinë e të tjerëve për të ofruar mbështetje. Mbështetja infermierore e sociale e
përceptuar është zbuluar të jetë një ndër parakushtet më të qëndrueshme dhe më të forta të
përshtatjes personale dhe kënaqësisë së jetës. Komponenti i dytë përbëhet nga marrëdhëniet
mbështetëse. Individët kanë skema mbështetëse që përbëhen nga pritshmëritë për mënyrën se si
të tjerët do të reagojnë ndaj tyre. Ata gjithashtu, kanë pritshmëri se si në mënyrë specifike
personat e tjerë mbështetës do të reagojnë ndaj tyre, kur do të jetë e nevojshme. Komponenti i
tretë përbëhet nga ndërveprimet mbështetëse. Kërkimi mbi mbështetjen infermierore e sociale
është fokusuar tradicionalisht në marrëdhënien mbështetëse tek të pasurit të një ofruesi dhe
përfituesi të mbështetjes. Sarason dhe të tjerët (1990), besojnë se kjo nuk merr parasysh se
individi mund të jetë qoftë një burim, ashtu edhe përfitues i mbështetjes infermierore dhe
thekson ndërthurjen e këtyre dy roleve. Ndërveprimet mbështetëse përbëhen nga sjelljet
mbështetëse, kërkimi për mbështetje, ofrimi i mbështetjes dhe përfitimi i mbështetjes. Duke
marrë parasysh sfidat me të cilat përballet fëmija me duhanpirje, përkrahja infermierore e sociale
është veçanërisht e dobishme. Marrëdhëniet mbështetëse nga anëtarët e familjes janë zbuluar të
jenë një burim primar, për fëmijët me duhanpirje kronike dhe familjet e tyre dhe kanë qenë të
lidhura me përshtatjen më të mirë tek adoleshentët me çrregullime shëndetësore. Prospëriteti
financiar, kushtet e përshtatshme të jetesës, shërbimet shëndetësore, arsimi dhe stabiliteti politik
mund të nxisin zhvillimin e individit dhe janë burime të rëndësishme në përballimin e stresit në
jetë. Varfëria, distanca nga objektet shëndetësore, njohuritë e pakta për seriozitetin e dukurive
negative së fëmijës janë faktorë që ndikojnë dhe kontribuojnë në nivelet e ulta të praktikave të
kërkimit të kujdesit shëndetësor. Këto praktika kontribuojnë në diagnozat e vonuara të
duhanpirjes dhe sëmundjeve të tjera dhe në paraqitjen pranë strukturave të shërbimit shëndetësor
në

fazat
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avancuara

të

sëmundjes
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përkeqësimit

të

sëmundjes.

Mbështetja

infermierore/sociale, informacioni dhe aksesi në shërbimet bazë dhe kushtet e jetesës janë të
gjitha burime të fuqishme të jashtme për individët, të cilët përballen me përvoja të vështira
jetësore. Diagnoza dhe/ose përkeqësimi i dukurive negative priren të jenë faza më e vështirë për
familjet e fëmijëve me duhan. Në atë moment, në përgjithësi, ata kanë nevojë për shumë
mbështetje emocionale dhe, gjatë trajtimit, ata gjithashtu, kërkojnë mbështetje informative. Pas
marrjes së diagnozës, familjet fillojnë të kërkojnë dhe të marrin lloje të ndryshme të mbështetjes
sociale, që favorizojnë përshtatjen e tyre në këtë trajektore. Megjithatë, rezultoi se mbështetja e
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ofruar ka tendencë të ulet me kalimin e kohës, për shkak të kohëzgjatjes së kurimit. Mbështetja
sociale është thelbësore për të ndihmuar familjet të përballen me tronditjen e diagnozës dhe
kërkesat e mëpasshme, të dala nga trajtimi deri në fund, qoftë kjo në lidhje me kurimin.14

3.5.

Mbështetje për profesionistët

Personeli mjekësor që kujdeset ndaj pacientëve të kujdesit infermieror përballet me probleme
mendore dhe emocionale. Kujdesi për pacientët mund të shkaktojë një ndjesi dështimi apo
ndjenja pafuqie ndaj dukurive negative dhe humbjeve të lidhura me të. Infermierët mund të
ndjejnë dëshpërim, frikë nga sëmundja, dyshime për veten, apo edhe të rishqyrtojnë punën me
pacientë në mënyrë që të shmangen ose shpëtojnë nga këto ndjenja. Përveç kujdesit infermieror
ndaj pacientëve dhe familjeve përkatëse, duhet të mbështeten mjekët dhe infermierët që trajtojnë
pacientët me dukuri negative limituese për jetën dhe pacientët terminalë. Një mbështetje e tillë
mund të përfshijë: sigurimin e një këshilluesi profesionist, organizimin e seancave të rregullta,
gjatë së cilave mjekët mund të diskutojnë çështjet, sigurimin e mbështetjes dhe udhëheqjes
kolegjiale të individëve me më pak përvojë, si dhe inkurajimin e një ambienti të përkushtuar, ku
mjekët dhe infermierët mund të shprehin haptazi shqetësimet dhe nevojat e tyre.
Mekanizmat personale të përballjes së vështirësive për trajtimin e këtyre situatave emocionale
dhe moralisht të vështira variojnë nga përsoni në përson. Hulumtime empirike kanë identifikuar
burimet e stresit të faktorëve psikologjikë dhe mjedisit fizik, ndryshime në rolin prindëror,
pasiguri prindërore dhe ndarjen nga antarët e familjes. Sipas Carter dhe të tjerë (1985) reagimet
emocionale dhe të sjelljes nga fëmija i shtruar në spital, si dhe ndërprerja e marrëdhënies prindfëmijë, janë më stresuese për prindërit dhe janë njëlloj stresuese si për nënat dhe për baballarët.
Paaftësia për të mbajtur, qetësuar apo mbrojtur fëmijën nga “procedurat e dhimbshme”, mund të
kontribuojë në rritjen e ankthit dhe do të shpjerë në një kuptim të papërshtatshmërisë si prind.
Kaspër dhe Nyamathi (1988) kanë zhvilluar një studim cilësor, përshkrues, për të shqyrtuar
nevojat prindërore, ashtu siç janë identifikuar nga 15 prindër të fëmijëve që kishin qenë në një
njësi pediatrike të kujdesit intensiv (PICU) për 1.5 deri në 7 ditë. Analiza e të dhënave zbuloi
280 deklaratat e nevojave të prindërve, të cilat janë kategorizuar si psikologjike (58%), fizike
14
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(27%), dhe sociologjike (15%) në origjinë. Nevoja e shprehur më shpesh në studim ishte qenia
pranë fëmijës në PICU15, e cila ishte identifikuar nga 80% e prindërve. Nevoja të tjera parësore
që u identifikuan, përfshinin mundësinë për të vizituar shpesh fëmijën dhe të asistonin në
përkujdesjen ndaj fëmijës. Kirschbaum (1990) bëri një përpjekje për identifikimin e nevojave të
41 prindërve të fëmijëve të marrur me duhan dhe rëndësinë e përceptuar të këtyre nevojave.
Nevojat më të rëndësishme të identifikuara ishin ndjenja e të pasurit shpresë, të siguroheshin që
fëmijës së tyre po i jepej kujdesi më i mirë i mundshëm dhe të dinin se si fëmija i tyre po
trajtohej nga ana mjekësore. Rezultatet treguan se nevoja të tjera informuese për fëmijët ishin të
rëndësishme dhe përfshinin dijeni mbi fakte të veçanta dhe marrjen e përgjigjeve të sinqerta rreth
përparimit të fëmijës së tyre, prognozës dhe ndryshimeve të mundshme në sëmundje. Fisher
(1994) krahasoi nevojat e nënave dhe 15 baballarëve të 30 fëmijëve të shtruar në PICU. Katër
nga pesë nevojat parësore të identifikuara nga nënat dhe baballarët ishin nevoja informuese,
ndërsa e pesta lidhej me besim në të ardhmen.

15
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4. REZULTATET
Tabela 1.Të dhënat e përgjithshme e të anketuarve.
Gjinia

Femra

Meshkuj

Gjithsej

Numri

100

100

200

Tabela Nr. 1 paraqet numrin e përgjithshëm e të anketuarve të cilët ishin 200.
Nga të anketuarit 100 prej tyre ishin të gjinisë mashkullore dhe 100 prej tyre ishin te gjinise
femrore.

Tabela 2. Të dhënat e përgjithshme e të anketuarve

Tabela numer 2. paraqet numrin e përsonave të cilët jetojnë në vendet rurale, të cilët ishin 116,
ku 60 prej tyre ishin femra dhe 56 prej tyre ishin meshkuj. Nga numri i pacientëve që jetojnë në
vendet urbane të cilët ishin 84 ku 40 prej tyre ishin femra dhe 44 prej tyre ishin meshkuj.
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Tabela 3. Të dhënat e përgjithshme e të anketuarve

Në këtë tabelë janë paraqitur mosha e të anketuarve e cila është nga mosha 14 vjeçare e deri te
mosha 18 vjeçare. Në moshën 14 vjeçare ishin gjithsejtë 7, persona ku 3 prej tyre ishin femra dhe
4 prej tyre ishin meshkuj. Të moshës 15 vjeçare ishin gjithsej të 29 persona ku 21 prej tyre ishin
femra dhe 8 prej tyre ishin meshkuj. Të moshës 16 vjeçare ishin gjithsej 72 persona ku 36 prej
tyre ishin femra dhe 36 ishin meshkuj. Të moshës 17 vjeçare ishin gjithsejtë 73 persona ku 34
prej tyre ishin femra dhe 39 ishin meshkuj. Në moshën 18 vjeçare ishin gjithsej të 19 të anketuar
dhe 6 prej tyre ishin femra ndërsa 13 ishin meshkuj. Siç shihet mosha e cila më së shumti e
konsumon duhanin është mosha 17 vjeçare.

Grafiku Nr. 1. Paraqet moshën e
personave që e konsumojnë duhanin.
7% prej tyre anë të moshës 14
vjeçare, 8% janë të moshës 15
vjeçare, 18% janë të moshës 16
vjeçare, 35% janë të moshës 17
vjeçare dhe 32% janë të moshës 18
vjeçare.
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Grafiku Nr. 2. A e konsumoni duhanin?

Ky grafik paraqet përgjigjet të anketuarve lidhur me pytjen se “A e konsumoni duhanin”.
Prej 200 të anketuarve 67 janë përgjigjur me “Po” dhe 133 janë përgjigjur me “Jo”. Prej atyre që
e konsumojnë duhanin ishin 24 femra dhe 43 meshkuj.
Grafiku Nr. 3. Paraqet përgjigjet
e pyetjës “A e konsumoni
duhanin” të shprehur në
përqindje. Prej 200 të anketuarve
33% ishin përgjigjur me “Po”
dhe 67% ishin përgjigjur me
“Jo”.
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Grafiku Nr. 4. A e konsumojnë anëtarët e familjës juaj duhanin?

Në këtë grafikë janë paraqitu rpërgjigjet lidhur me pyetjen se “A e konsumojnë anëtarët e
familjës juaj duahnin”. 45% e tyre janë pëgjigjur me “Po”, 41% janë përgjigjur me “Jo” dhe 14%
janë përgjigjur me “Herë pas here”.
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Grafiku Nr. 5. Në cilën moshë keni filluar të konsumoni duhanin?

Ky grafik paraqet përgjigjet e pyetjes “Në cilën moshë keni filluar të konsumoni duhan”. Prej 67
të anketuarve të cilët e konsumojnëduhanin 11 ose 17% janë të moshës 5-10 vjeçare,29ose 43 %
janë të moshës 11-15 vjeçaredhe 27 ose 40% janë të moshës 15-18 vjeçare.

Grafiku Nr. 6. A jeni përdorues/e i/e rregulltë e duhanit?
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Në këtë grafikë janë paraqitur përgjigjet e 67 të anketuarve të cilët janë përgjigjur në pyetjen “A
jeni përdorues/e i/e rregullt e duhanit” dhe të cilët e konsumojnë duhanin.37 prej tyre ose 55%
janë përgjigjur me “Po” ndërsa 30 prej tyre ose 45% janë përgjigjur me “Jo”
Grafiku 7. Sa nga shokët/shoqet tuaj janë konsumues të duhanit?

Ky grafikë paraqet përgjigjen e 200 të anketuarve lidhur me pyetje “Sa nga shokët/shoqet tuaj
janë konsumues të duhanit”. Nga të anketuarit 41ose 20% ishin përgjigjur me “Asnjë”, 121 ose
61% janë përgjigjur me “Disa”, 32ose 16% janë përgjigjur me “ Shumica” dhe 6 ose 3% janë
përgjigjur me “Të gjithë”.
Grafiku Nr. 8. Përgjigjet lidhur me
pyetjen se “Sa nga shokët/shoqet
tuaja konsumojnë duhan” shprehur
në përqindje.
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Grafiku Nr. 9. Pse keni filluar të konsumoni duhanin?

Ky grafikë paraqet përgjigjet e 67 të anketuarve në pyetjen “Pse keni filluar të konsumoni
duhanin”, të cilët janë kosumues të duahnit. Nga të anketuarit prej tyre 30 ose 45% janë
përgjigjur “Për shkak të kureshtjës”, 25 ose 37% janë përgjigjur me “Ndikimin të shoqërisë”, 5
ose 8% janëpërgjigjur “Gjëndjes ekonomike” dhe 7 ose 10% prej tyre nuk janë përgjigjur për
shkakt të “Problemeve familjare”.

Grafiku Nr. 10. Përgjigjet në lidhje me
pytjen “Pse keni filluar të konsumoni
duhanin” paraqitur me me përqindje.
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Grafiku Nr. 11. Në cilin vend konsumoni më shumë duhan?

Në këtë grafikë janë paraqitur përgjigjet e 67 të anketuarve në pyetjen “Në cilin vend konsumoni
më shumë duhan” personat të cilët e konsumojnë duhanin.
Prej tyre 12 janë përgjigjur se duhanin e konsumojnë në “Shtëpi”,13 prej tyre janë përgjigjur se e
konsumojnë në “Shkollë”, 20 janë përgjigjur se e konsumojnë në “Rrugë” dhe 22 janë përgjigjur
se duhanin e konsumojnë në “Lokal”.

Grafiku Nr. 12. Paraqet vendin në
të cilin të anketuarit e konsumojnë
më shumë duhanin të paraqitur në
përqindje.
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Grafiku Nr. 13. Sa cigare konsumoni në ditë?

Ky grafikë paraqet përgjigjet e 67 të anketuarve në pyetjen “Sa cigare i konsumoni në ditë”. Prej
tyre 40 % janë përgjigjur se konsumojnë “Më pak se 10 cigare” në ditë, 31% janë përgjigjur se
konsumojnë“11 deri 20 cigare”, 12% janë përgjigjur se konsumojnë “1 pako” dhe 17% prej tyre
janë përgjigjur se konsumojnë “Më shumë se një pako” në ditë.

Grafiku Nr. 14. Sa jeni të informuar rreth dëmëve që shkakton pirja e duhanit në organizmin
tuaj?
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Në këtë grafikë janë paraqitur përgjigjet e të anketuarve në pyetjen “Sa jeni të informuar rreth
dëmëve që shkakton pirja e duhanit në organizmin tuaj”. Prej tyre 1% janë përgjigjur se nuk
kanë njohuri “Aspak”,6% janë përgjigjur se kanë njohuri “Shumë pak”, 22% e tyre janë
përgjigjur se kanë njohuri “Mirë” dhe 71% janë përgjigjur se kanë njohuri “Shumë mirë” rreth
dëmëve që shkakton duhani.

Grafiku Nr. 15. A keni tentuar ta lini duhanin?
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Në këtë grafikë janë paraqitur përgjigjet e 67 të anketuarve në pyetjen “A keni tentuar të lini
duhanin” të cilët janë konsumues të duhanit. Prej tyre 31 % janë përgjigjur “Po” kanë tentuar të
lënë duhanin, 45% janë përgjigjur “Jo” nuk kanë tentuar të lënë duhanin dhe 24 % janë
përgjigjur “dDisa here ” kanë tentuar të lënë duhanin.

Grafiku Nr. 16. Ku i merrni të hollat për blerjen e duhanit?
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Ky grafikë paraqet përgjigjet e dhëna nga 67 të anketuarit në pyetjen “ Ku i merni paratë për
blerjen e duhanit” të cilët janë konsumues të duhanit. Prej këtyre 34 % janë përgjigjur se paratë
për blerjen e duhanit i marrin “nNga prindërit”, 9% e tyre i marrin “nNga shoqëria ”, 42 % e tyre
“iI kursejnë prej ushqimëve” dhe 5 % e tyre “iI huazojnë”.

Grafiku Nr. 17. A shkoni në shkollë?
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Ky grafikon paraqet përgjigjet e 200 të anketuarve të cilët janë përgjigjur në pyetjen “A shkoni
në shkollë”. 100% nga të anketuarit janë përgjigjur me “Po” shkojnë në shkollë dhe 0% janë
përgjigjur me “Jo” nuk shkojnë në shkollë.

Tabela Nr. 4. Sa është nota juaj mesatare?

Në

tabelë

është

pataqitur

nota

mesatare e të anketuarve, e atyre që e
konsumojnë duhanin dhe e atyre që
nuk e konsumojnë duhanin. Ata të
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cilët e konsumojnë duhanin janë gjithsej 67 dhe me notë mesatare 1 është “1” person, me notë
mesatere 2 janë “3” persona, me notë mesatare 3 anë “26” persona, me notë mesatare 4 janë “22”
persona dhe me note mesatare 5 janë “15” persona.

Grafiku Nr. 18. Nota mesatare e paraqitur në pëqindje. Me note mesatare 1ishin 2%, me
mesatare 2 ishin 4%, me mesatare 3 ishin 39%, me mesatare 4 ishin 33% dhe me mesatare 5
ishin 22%.

5. DISKUTIME
Ky hulumtim ka për qëllim të kuptoj nivelin e pirjës së duhanit te adoleshentët, të kuptoj se cila
gjini e konsumon më shumë, cila moshë dhe gjithashtu të kuptoj se sa janë të informuar këta
Adoleshentët rreth dëmëve që duhani i shkakton. Lidhur me këtë temë ka mjaft hulumtime të
realizuara, mirëpo për të bërë krahasimin do të merret një hulumtim që është realizuarnë Qipro
me titull: “Smoking prevalence and tobacco exposure among adolescents in Cyprus” “Prevalenca
e duhanpirjës dhe ekspozimi i duhanit tek adoleshentët në Qipro” që është publikuar me 27 Maj
2009. Nga 767 nxënës që morën pjesë në këtë hulumtim në Qipro 388 ishin të gjinisë femrore
dhe 379 ishin të gjinisë mashkullore. Ndërsa në hulumtimin tim morën pjesë 200 nxënës prej
tyre 100 ishin të gjinisë femërore dhe 100 ishin të gjinisë mashkullore. Sipas vendbanimit nga
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767 nxënës në hulumtimin e Qipros 516 ose 67% jetojnë në qytet, 182 ose 24% jetojnë në qytet
të vogël dhe 69 ose 9% jetojnë në fshat. Kurse në ulumtimin tim qëështë bërë në Gjakovë 116
ose 58% jetojnë në fshat dhe 84 ose 42% jetojnë në qytet. Sa i përket gjinisë në hulumtimin e
realizuar në Qipro gjinija mashkullore konsumon duhan më shumë se ajo femrore. Hulumtimi i
realizuar në Gjakovë gjithashtu tregon se meshkujt konsumojnë më shumë duhan sesa femrat.
Përgjigjet rreth pyetjes: “A keni shokë që e konsumojnë duhanin?” në hulumtimin e Qipros 10%
janë përgjigjigjur me “Jo” dhe 90% janë përgjigjur me “Po”. Kurse në hulumtimin e bërë në
Gjakovë përgjigjet në pyetjen: “Sa nga shokët tuaj janë konsumues të duhanit?”20% janë
pëgjigjur me “Asnjë”, 16% “Shumica”dhe 61% “Disa”.16
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