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Abstrakti
Gjendja normale e ushqyerjes përfaqëson një marrdhënje të shëndoshë ndërmjet konsumit të
lëndëve ushqyese dhe nevojave për to.
Me kalimin e kohës një diekuilibër mes konsumit dhe kërkeses mund të shpie në kequshqyerje, e
cila manifestohet me ndryshime në metabolizem të ndërmjem, funksionin organor dhe në
përbërjen e trupit.
Ky punim përfshinë informacione rreth kequshyerjes, faktorët që ndikojnë në kequshqyerje,
pasojat që sjell ajo në organizëm, klasifikimin e saj, kujdesin infermierorë te pacientët.
Krahas këtyre, është bërë dhe prezantimi i studimit të rastit, kujdesit infermieror në lidhje me
rastin dhe rekomandimet për një ushqyerje të shëndetshme .
Fjalë kyçe : Kequshqyerja, kequshqyerja proteinë-energji, anoreksia, obeziteti, kujdesi
infermieror.
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1. Hyrja
Për funksionimin normal të organizmit, është e nevojshme që të mirren sasi të konsiderueshme të
materieve ushqyese. Ato varen nga kategoritë e ndryshme të njerëzve të shëndoshë ndërsa,
konsumimi optimal ndihmon në ruajtjen e shëndetit të çdo individi.
Kequshqyerja rezulton nga një mosbalancim i mirë midis marrjes dhe thithjes së lëndëve
ushqyese dhe shkallës me të cilën këto lëndë ushqyese përdoren. Ky mosbalancim mund të
dërgojë si në të ushqyerit e mangët, ashtu edhe në të ushqyerit e tepërt.

2. Qëllimi dhe objektivat
Qëllimi i punimit të kësaj teme qëndron në zgjerimin e njohurive rreth kequshqyerjes duke
përfshirë:
o
o
o
o
o
o
o
o

definicionin e kequshqyerjes
etiologjinë
simptomatologjinë e kequshqyerjes
kequshqyerjen proteinë-energji
çrregullimet e të ushqyerit
trajtimin
kujdesin infermieror te këta pacientë
rekomandime për të ushqyerit e shëndetshëm

3. Metodologjia
Në realizimin e këtij punimi është përdorur metoda e studimit të rastit. Krahas kësaj, janë
paraqitur dhe informacione rreth kequshqyerjes .
Në këtë punim, janë përdorur edhe të dhëna statistikore rreth të ushqyerit të fëmijëve në kopshtet
publike dhe private në Kosovë nga punimi i autorit dr.Agim Rysha me titull: “Të ushqyerit e
fëmijëve në kopshtet publike dhe private në Kosovë” .
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Kapitulli i pare

1.1.

Të ushqyerit

Ushqimi 1është substancë e përpunuar, pjesërisht e përpunuar ose e papërpunuar e cila është e
dedikuar për përdorim nga njeriu, qoftë si ushqim apo si pije, përfshirë këtu edhe ujin por jo dhe
drogat.
Këtu bëjnë pjesë dhe të gjitha materiet që i shtohen ushqimit gjatë procesit të prodhimit ose të
përpunimit me qëllim të përmirësimit të pamjes, ngjyrës, aromës, shijes ose për shkak të ndonjë
pasurimi të caktuar.
Ushqimi të cilin ne e konsumojmë çdo ditë, përmbanë një numër të madh të përbërësve të
veçantë kimik nga të cilët, disa janë mirë të njohur, disa pjesërisht të njohur ndërsa, pjesa tjetër,
fare të panjohur dhe, deri me tani edhe të pamatshëm.
Të ushqyerit është proces i cili fillon me futjen e ushqimit në organizëm dhe përfundon me
shfytëzimin e plotë të materieve energjike, ndërtuese dhe mbrojtëse.
Ushqimi i drejtë duhet të mundësojë :


Konsum të mjaftueshëm të materieve energjike ushqyese (yndyrëra, karbohidrate) për
plotësimin e nevojave energjike.



Konsum të mjaftueshëm të materieve ndërtuese (proteinave) dhe



Konsum të mjaftueshëm të materieve mbrojtëse (vitamina dhe minerale ).

Problemet themelore me të ushqyerit e popullatës në botë definojnë dallime ekstreme mes tyre.
Në vendet e zhvilluara, prezent është problemi i hiperalimentacionit, në të shumtën e rasteve me
konsumimin e karbohidrateve dhe yndyrërave gjë që ndikon edhe në morbiditetin dhe
mortalitetin (diabetin, lezionet vaskulare, arteriosklerozën dhe sëmundjet degjenerative të
zemrës, hipertensionin, stresin etj).
Në vendet e pazhvilluara dhe ato në zhvillim, prezent është procesi i mungesës së disa
nutrientëve të veçantë dhe shumë të rëndësishëm siç janë : proteinat me prejardhje shtazore,
vitaminat, disa mikroelemente dhe minerale. Kjo gjendje, në kombimin me ushqimin e
1
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kontaminuar, problem i cili në këto shtete është më prezent sesa në vendet e tjera (standarti i ulet
jetsorë ), manifestohet me rënje të imunitetit (të përgjithshëm) me karakteristika të veçanta të
morbiditetit dhe mortalitetit si dhe me një efekt të veqantë ndaj popullatës më vunerabile
(fëmijët, të moshuarit, shtatëzënat, lehonat).
1.2.

Materiet ushqyese themelore

Karbohidratet, lipidet dhe pjesërisht proteinat, janë bartës të energjisë dhe, bashkë me ujin e
përbëjnë pjesën më të madhe të prodhimeve të ashtuquajtura makronutricientë.Materiet minerale
dhe vitaminat numërohen në grupin e mikronutricientëve sepse janë të nevojshëm në sasi më të
vogla dhe gjinden pothuajse në të gjitha prodhimet që i përdorë njeriu. Në varësi nga përbërja
kimike, materiet ushqyese, 2ndahen në: Organike dhe joorganike.
Sipas funksionit, ndahen në: materie që marrin pjesë në ndërtimin e strukturës, energjetike dhe
funksionale (mbrojtëse).
-Materiet ushqyese strukturore shërbejnë
për formimin e strukturës së indeve dhe
organeve dmth, mundësojnë rritjen dhe
rigjenerimin e tyre. Materie të tilla janë :
proteinat, materiet minerale dhe uji.
-Materiet ushqyese energjetike janë ato
materie që sigurojnë energji të majftueshme
për nevojat e organizmit. Materie të tilla
janë: lipidet, karbohidratet por edhe
proteinat ( rol dytësor në këtë rast).

Fig.1 Piramida ushqimor

2
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-Materiet ushqyese funksionale janë të përfshira në rregullimin e proceseve të shumta
metabolike, në rolin e biokatalizatorëve ose si pjesë përbërëse të enzimave dhe proceseve
enzimatike. Këtu marrin pjesë: vitaminat, uji, materiet minerale, aminoacidet esenciale, acidet
yndyrore të pangopura etj ).
Vlerësimi i gjendjes së ushqyerjes 3

1.3.

Vlerësimi i ushqyerjes në mjekësinë klinike, ka tri qëllime kryesore:
 Të identifikoi praninë dhe llojin e kequshqyrjes,
 Të përcaktoi obezitetin kërrcënues për jetë dhe
 Të hartoi dieta të përshtatshme si profilaksi kundër sëmundjeve të mëvonshme gjatë jetës.

1.3.1. Historia klinike
Ndonëse ndonjëhere vlerësimi dietik mund të jetë i dobishëm, në shumicën e rasteve, mjekët
mund ti kufizojnë pyetjet e tyre në lidhje me dietat në atë se, sa alkool konsumojnë, a marrin
plotësues dietik duke përfshirë vitaminat, mineralet dhe barërat mjeksore.
Anameza duhet të rënditë informacionin në lidhje me kohën dhe sasinë e peshës së humbur,
sëmundjet, barërat e përdorura, simptomat gastrointestinale (dhimbje abdominale, diare,disfagi ),
zakonet e të ushqyerit (ngrënja e më pak se dy vakteve në ditë, konsumimi i alkoolit, marrja e
përplotësuesve ushqimor, gjendja dentare), zakonet shoqërore (ngrënja vetëm, nevojë për ndihmë
në kujdesin për veten ), gjendja ekonomike (të pasurit mjete materiale të mjaftueshme për
ushqim dhe gjendja mendore, veçanërisht prania e simptomave depresive ). Një vëmendje të
veçantë duhet treguar për të moshuarit te të cilët, kequshqyerja proteinike-energjitike, për shkak
të faktorëve të fundit, është më e zakonshme .
1.3.2. Egzaminimi fizik
Megjithëse pamja e jashtme e pacientit (një vështrim në lëkurën e tij, sytë, gojë, hundë dhe
thonjë) sigurojnë të dhëna për praninë e një çrregullimi ushqimor, rezultatet fizike të sindromave
të deficiteve të vitaminave, acideve yndyrore themelore dhe metaleve gjurmë janë jospecifike.Vetëm tipi Marasmus i gjysmëurisë është i dukshëm gjatë ekzaminimit.
Humbja e indit subkutan dhe muskulaturës skeletike manifestohet me thellimin e zonës
temporale, ekstremitete të dobëta, dobësim i muskulaturës së dorës dhe rrallë edemë.

3
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Megjithëse Kwashiorkor (forma virale e kequshqyerjes) te fëmijët karakterizohet me edemë të
theksuar dhe pamje të një barku të fryer për shkak te hepatomegalisë dhe ascitit, këto shenja
klinike mund të hasen edhe në rastin e kequshqyerjes hipoalbuminemike që zhvillohet në rastin e
inflamacioneve sistemore nga sëmundja në vendet e industrializuara.

1.3.3. Proteinat serike
Pavarësishtë nga shumë diskutime, niveli i proteines serike mbetet standarti traditcional për
vlerësimin e të ushqyerit për shkak të historisë së tij të gjërë dhe përdorimit të tij të vazhdueshëm
për të diferencuar dy format kryesore të kequshqyerjes proteinike-energjitike .
Hipoalbuminemia është një parashikues i fortë i rriskut për sëmundshmërinë dhe vdekshmërinë e
pacientëve ambulantor dhe të hospitalizuar. Pothuajse në të gjitha rastet, me përjashtim të
analbuminemis së trasheguar, humbjet e mëdha si pasojë e nefrozave dhe ndonjëhere prej
enteropative proteinë-humbëse, hipoalbuminemia flet për një përgjigjje inflamatore sistemike
ekzistuese ose të sapokaluar.
Albumina serike në vlerë më pak së 3.5g/dL mendohet të tregojë një përgjigjje inflamatore të
lehtë, kurse një vlerë më pak se 2.4 g/dL flet për një përgjigjje inflamatore sistemike të rëndë që
reflekton një informacion sistemik që shkaktonë anoreksi (kufizim në konsumimin e ushqimit)
dhe rritje të katabolizmit proteinik duke përshpejtuar kështu zhvillimin e kequshqyerjes proteinë
–energji.
Albumina me një gjysmë jete 18-20 ditë dhe me një raport rihedhje në qarkullim prej 10% në
ditë, rikthehet në vlera normale brenda 2 javëve kur përgjigjja ndaj stresit zvogëlohet. Një
ushqyerje e përshtatshme në prani të një inflamacioni sistemik, nuk do të rrisë përqëndrimin e
albumines serike, megjithëse do të ketë përfitime nga të ushqyerit që mund të vërehen në teren të
shërimit të një plage ose të përmirësimit të funksionit imunitar.4

4
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1.4.

Ndryshimet në masën dhe funksionin indor që shkaktohen nga nënushqyerja

Përbërja e organizmit 5–të gjitha masat e indeve të organizmit preken nga nënushqyerja por ato
që preken më shumë janë masa e indit dhjamor dhe e atij muskulor. Në të rriturit e dobët, këto dy
elemente përbëjnë më shumë se dy të tretat e masës së organizmit. Në këtë mënyrë, humbja e
peshës që ndodhë te pacientë, rezulton me humbje nga masa muskulore dhe asaj dhjamore.
Uji i organizmit- shumë pacientë të cilët janë të kequshqyer, kanë një rënje të vëllimit
intravaskular për shkak të marrjes së papërshtatshme të natriumit dhe ujit. Sidoqoftë, përqindja e
peshës së organizmit që përbëhet nga uji mund të jetë e rritur. Pakësimi i proteinave plazmatike,
rrjedhja kapilare, rrjedhja qelizore dhe rritja e përqëndrimit jonik të mjedisit intersticial, mund të
shkaktojë pakësim të vëllimit intravaskular dhe zgjerim të hapsirës intersticiale. Në këtë mënyrë,
pacientët e kequshqyer, mund të kenë një vëllim intravaskular të pakësuar në prani të një
mbingarkese me lëngje të organizmit.6
Lëkura– është një organ i madh, e cila ka aftësi rigjeneruese të mëdha. Një qelizë bazale e
dermës, arrinë në shtresën e ketatinizuar dhe vdes brenda 10-14 ditëve. Zakonisht, nënushqyerja
e bën lëkurën e thatë, të hollë, me rrudha dhe me atrofi të shtresës bazale të epidermës dhe
hipërkeratinozë. Një nënushqyerje e rëndë, mund të shkaktojë një zbrazje të lëkurës nga
proteinat dhe kalogjeni.
Flokët- bëhen të hollë, të thatë dhe mund të shkulen lehtësisht. Në të kundërten, çërpikët bëhen
të gjatë dhe të shëndritshëm dhe mund të ketë lanugo me tepri te fëmijët. Fëmijët me
Kwashiorkor pasojnë hipopigmentim me një diskolorim biond, gri ose të kaftë në të kuq. Të
rriturit mund të humbasin qimet në zonën aksillare ose pubike.
Trakti gastrointestinal- Uria dhe kequshqyerja shkaktojnë keqësim funksional dhe strukturorë
të traktit intestinal, pankreasit dhe heparit. Masa dhe përmbajtja proteinike totale e mukozës
intestinale dhe pankreasit, reduktohen ndjeshëm. Reduktohet shpeshtësia e proliferimit të
qelizave të mukozës intestinale të cilat bëhen atrofike dhe vilet sheshohen. Pakësohet sinteza e
enzimave digjestive mukozale dhe pankreatike. Cënohet transporti intestinal dhe thithja e
aminoacideve të lira ndërsa hidroliza dhe thithja e peptideve janë të ruajtur. Pakësohet sekretimi
biliar dhe gastrik, barku mund të jetë i fryer (si i kërcyer) për shkak të hipolëvizshmërisë së
gazërave. Hepatomegalia është e zakonshme në kequshqyerjet e rënda për arsye të grumbullimit
të tepërt të yndyrës që shkaktohet nga pakësimi i sintezës së lipoproteinave me densitet të ulët
dhe eksportit të triglicerideve. Pakësohet sinteza e shumicës së proteinave hepatike.
6
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Zemra-Nënushqyerja kronike prekë masën dhe funksionin kardiak. Pakësohet masa e muskulit
kardiak e cila shoqërohet me një defragmentim të miofibrileve. Bradikardia (frekuenca kadriake
mund të ulet në më pak se 40 rrahej /min ) dhe pakësimi i vëllimit hedhës mund të shkaktojë një
rënje të theksuar të debidit kardiak dhe presionit të gjakut. Për shembull një dietë hipokalorike në
vullnetarë nga ana fiziologjike të shëndetshëm, që shkaktonë një rënie në peshë prej 24%,
shoqërohet me një rënje të indeksit kardiak me 38%.
Pulmonet-Vërehet një ndryshim në funksionin e muskujve respiratorë për shkak të
kequshqyerjes që karakterizohet me një rënje të kapacitetit vital, të volumit tidal dhe ventilimit
për minutë.
Veshkat- Gjatë nënushqyerjes masa dhe funksioni renal janë mirë të ruajtura po qe se
konsumohet një sasi e përshtatëshme uji për të parandaluar një rënje të përfuzionit renal dhe
insuficiencës renale akute. Sidoqoftë, kur kequshqyerja është e rëndë, vihet re një rënje e masës
së veshkave, e filtrimit glomerular, e aftësisë për të ekskretuar acide, natrium dhe e aftësisë për të
përqendruar urinën. Mund të vihet re një proteinuri e lehtë.
Palca e kockave-Nënushqyerja e rëndë frenonë prodhimin e qelizave të bardha dhe të kuqe të
gjakut dhe shpie në anemi, leukopeni dhe limfocitopeni.
Muskuli- Funksioni muskular cënohet nga nënushqyerja për shkak të pakësimit të masës
muskulore dhe metabolizmit të dëmtuar. Pakësimi i aktivitetit të pompës së natriumit, shkakton
rritje në përqëndrimin e natriumit intraqelizor dhe rënie të kaliumit gjë që, cënon potencialin
elektrik të miociteve duke kontribuar në lodhje.
Truri- Gjatë periudhave të zgjatura të urisë, masa dhe përmbajtja proteinike e trurit mbetet
relativisht e pandryshuar. Në këtë mënyrë, integriteti i trurit ruhet por në kurriz të organeve dhe
indeve tjera. Të dhënat nga një studim i kryer treguan se, te fëmijët me kequshqyerje proteinikeenergjitike, u gjet atrofi cerebrale, një rezultat ky i cili rezulton se, truri nuk është plotësisht i
mbrojtur nga kequshqyerja gjatë fëmijërisë.
Sistemi imun-Nënushqyerjet 7e rënda shkaktojnë atrofi te të gjitha indet limfoide duke përfshirë
timusin, tonsilat dhe nyjet limfatike. Imuniteti qelizor pakësohet më shumë se prodhimi i
antitrupave. Ndryshimet në imunitetin qelizor cënojnë hipersenzitivitetin e vonuar të lëkurës dhe
shkaktojnë alergji. Aftësia për të vrarë bakterie zvogëlohet pasi pakësohet komplementi dhe
cënohet funksioni i neutrofileve. Pakësohet, gjithashtu, sekretimi i imunoglobulines A në traktin
gastrointestinal. Pacientët e kequshqyer duhet të konsiderohen si të imunokompromentuar sepse
kanë mundësi të bëjnë infeksione oportuniste.
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Sistemi endokrin –Pakësimi i përqëndrimit të insulinës plazmatike dhe intoleranca ndaj
glukozës, janë të zakonshme në gjendjet e kequshqyerjes. Hormoni i rritjes zakonishtë gjindet në
sasi të rritur dhe më tepër në kequshqyerjen e tipit Kwashiokor sesa në atë të tipit Marazmus.
Niveli serik i tiroksinës është i ulur dhe transformimi i tiroksinës në trijodtironinë, gjithashtu
është ulur me një rritje të kthimit në trijodtironinën rezervë. Përqëndrimi plazmatik i kortizolit
zakonisht është më i rritur se normalisht. Pakësimi i përqëndrimit plazmatik të leptinës që haset
heret gjatë kufizimit të konsumit të energjisë, mund të jetë një faktorë i rëndësishëm për fillimin
e përgjigjjes neuroendokrine ndaj urisë.
Metabolizmi energjetik-Nënushqyerja dhe uria zvogëlojnë shpenzimin bazal të energjisë për
shkak të zvogëlimit të masës dhe funksionit të organeve, rritjes së kthimit të hormonit në tiroide
nga forma e tij aktive në atë inaktive, rënjes së aktivitetit të natriumit, rënjes së ciklit të
përdorimit të proteinave, rënjes së temperaturës së trupit, mungesa e termogjenezës me dridhje
dhe pa dridhje dhe shtypjes së aktivitetit të sistemit nervor simpatik. Energjia, gjithashtu, ruhet
që nga fillimi i ndjenjës së lodhjës sepse, kjo gjë bën që të pakësohet aktiviteti fizik.8

8
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Kapitulli II
2.1.

Kequshqyerja

Një dietë e përshtatshme duhet të sigurojë: 1) energji të mjaftueshme në formën e
karbohidrateve, yndyrës dhe proteinave për nevojat ditore metabolike të trupit, 2) aminoacide
esenciale dhe joesenciale si dhe acide yndyrore për tu përdorur si blloqe ndërtimi për sintezën e
proteinave dhe lipideve strukturale dhe funksionale dhe 3) vitaminat dhe mineralet të cilat
funksionojnë si koenzima ose hormone në rrugët metabolike vitale ose si në rastin e kalciumit
dhe fosfatit si komponentë të rëndësishëm struktural. Në kequshqyerjen primare, një ose të gjithë
këta komponente mungojnë nga dieta. Në kontrast, në kequshqyerjen sekondare ose të
kushtëzuar, sigurimi me lëndë ushqyese është i mjaftueshëm, por kequshqyerja rezulton nga
keqpërthithja e lëndëve ushqyese, dëmtimi i përdorimit ose depozitimit të lëndëve ushqyese,
humbje të tepërta ushqimore ose një nevojë e rritur për lëndë ushqyese.
Kequshqyerja është e shpërndarë gjërësisht dhe, këtu rënditen disa shkaqe të zakonshme të
pamjaftueshërive në dietë.9
Varfëria– Përsonat e pastrehë, individët dhe fëmijët e të varfëve shpesh vuajnë nga kequshyerja
proteinë-energji (PEM-protein-energy malnutrition) po ashtu dhe deficitet e nutrientëve gjurmë.
Në vendet e varfëra, varfëria bashkë me tharësirën, rënien e prodhimit dhe ngordhjet e bagëtive,
krijojnë bazë për kequshqyerjen e fëmijëve dhe të rriturve.
Injoranca- Edhe në begati, mund të dështojmë në njohuritë se, foshnja, adoleshentët dhe gratë
shtatzëna kanë nevoja të rritura nutricionale. Injoranca kontribon gjithashtu për sa i përket
përbërjes nutricionale të ushqimeve të ndryshme. Disa shembuj mund të jenë: 1)deficienca në
hekur që shpesh zhvillohet te foshnjet e ushqyera ekskluzivisht me dieta me qumësht artificial, 2)
orizi i pastruar, i përdorur si shtylla e një diete mund të mungojë në sasitë e duhura të tiaminës
dhe 3) jodi që shpesh mungon në ushqime dhe ujë në regjionet largë oqeaneve, përveçse nëse
sigurohet ndihma nga jashtë.
Alkoolizmi kronik– Personat e alkoolizuar mund të vuajnë ndonjëhere nga kequshqyerja proteinenergji por më shpesh kanë mungesë të disa vitaminave, veçanërishtë të tiaminës, piridoksinës,
folateve dhe vitaminës A si rezultat i një kombinimi të deficiencave në dietë, përthithjes,
defekteve të traktit gastrointestinal, përdorimit dhe depozitimit anormal të lëndëve ushqimore,
rritjes së nevojave metabolike dhe një rritje të ritmit të humbjes. Një dështim në njohjen e
gjasave për deficit të tiaminës te pacientët me alkoolizëm kronik, mund të rezultoi me dëmtim të
parikthyeshëm të trurit.
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Sëmundjet akute dhe kronike– ritmi i metabolizmit bazal përshpejtohet në shumë sëmundje (te
pacientët me djegie të shtrira ai mund të dyfishohet) duke rezultuar në një rritje të kërkesave
ushqimore për të gjitha lëndët ushqyese. Dështimi në njohjen e këtyre nevojave nutricionale
mund të vonojë shërimin. PEM-ja shpesh është e pranishme te pacientët me karcinoma të
metastazuara.
Kufizime të vetvendosura të dietës– Anoreksia nervore, bulimia dhe çrregullimet më pak të
shprehura të të ngrënit, prekin një numër të madh individësh, të cilët janë të shqetësuar për
imazhin e trupit të tyre, ose vuajnë nga një frikë e paarsyeshme për sëmundje kardiovaskulare.
Shkaqet tjera– Shkaqet shtesë të kequshqyerjes përfshijnë sëmundjet e GI-së, sindromat e
fituara dhe të trasheguara të keqpërthithjes, terapitë e ndryshme medikamentoze (të cilat
bllokojnë rikapjen ose përdorimin e nutrientëve të veçantë) dhe nutricionin total parenteral.10

2.2. Kequshqyerja proteinike-energjitike (PEM)
Përkufizimi
Gjendja normale e ushqyrjes përfaqëson një marëdhënje të shëndoshë ndërmjet konsumit të
lëndëve ushqyese dhe nevojave për to. Me kalimin e kohës, një diekuilibër mes konsumit dhe
kërkeses mund të shpie në kequshqyerje e cila manifestohet me ndryshime në metabolizëm të
ndërmjem, funksionin organor dhe në përbërjen e trupit.
Termi PEM është përdorur për të përshkruar sindromat e deficiteve të makroushqyesve të cilët
përfshijnë sindromën Kwashiorkor, Marasmus dhe Kwashiorkorin marazmik te fëmijët dhe
dobësimin që shkaktohet nga sëmundjet apo traumat te fëmijët dhe të rriturit.
Patobiologjia
Kequshqyerja primare proteinike-energjitike shkaktohet nga konsumi jo i përshtatshëm i lëndëve
ushqyese dhe, zakonisht prek fëmijët dhe të moshuarit. Çrregullimet strukturore dhe funksionale
që shoqërojnë PEM, zakonisht janë të rikthyeshme përmes terapisë ushqimore. Sidoqoftë,
kequshqyerja primare proteinike –energjitike e zgjatur në kohë, mund të shkaktojë ndryshime të
parikthyeshme në funksionin dhe rritjen e organeve. Kequshqyerja sekondare proteinikeenergjitike shkaktohet nga sëmundjet që ndikojnë mbi oreksin, tretjen, përthithjen ose
metabolizmin ushqimorë dhe zakonisht ndahet në tri kategori që, zakonisht, ndërthuren me njëra
tjetren: 1) sëmundjet që prekin funksionin e traktit gastrointestinal, nëpërmjet defekteve
premukozale ose keqtretja, defekteve mukozale ose keqthithja dhe defekteve postmukozale ose
10
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obstruksioni limfatik, 2) sëmundjet dobësuese si p.sh kanceri, sindroma e imunodeficiencës së
fituar dhe sëmundjet reumatologjike që karakterizohen nga një humbje e pavullnetshme në
peshë dhe masë muskulore, 3) sëmundjet e rënda kanë çrregullim të theksuar të metabolizmit që
manifestohet me rritjen e shpenzimit të energjisë, çrregullim në prodhimin e glukozës endogjene,
lipolizë dhe konsum proteinash. Në këtë mënyrë, nevojat për proteina dhe energji, janë të rritura
te këta pacientë.
2.3. Kequshqyerja proteinike–energjitike te fëmijët
Kequshqyerja11 rezulton nga një mosbalancim i mirë midis marrjes dhe thithjes së lëndëve
ushqyese dhe shkallës me të cilën këto lëndë ushqyese përdoren. Ky mosbalancim mund të
dërgojë si në të ushqyerit e mangët, ashtu edhe në të ushqyerit e tepërt.
Të diagnostikosh kequshqyerjen është një sfidë në vete. Dieta e pacienitit dhe marrja e
ushqimeve duhet të shqyrtohen në mënyrë të detajuar. Për foshnjat, është e nevojshme marrja e
informacionit përsa i përket recetës ushqimore që e përdorë pacienti dhe si kjo recetë ushqimore
duhet të diferencohet. Për fëmijët më të rritur, ajo që duhet vënë re, është sasia e marrjes së
ushqimeve, preferencat për ushqimet si dhe për ushqimet që duhet të eliminohen nga receta
ushqimore. Matja12 e karakteristikave trupore është një nga elementet themelore që vlerëson
ushqyerjen. Më shpesh shfrytëzohen këto matje: 1)lartësia trupore dhe pesha, 2)trashësia e palës
së lëkurës në katër vende (mbi muskulin biceps të krahut, muskulin triceps të krahut, në zonën
subskalpulare dhe në zonën suprailjake), 3)perimetri i krahut, 4)perimetri i belit, 5)perimetri i
legenit.
Një klasifikim tradicional i kequshqyerjes ekstreme përfshinë: Marazmusin, Kwashiorkorin dhe
Kwashiorkorin marazmik.
Marazmusi është një deficiencë kryesisht e kalorive dhe e energjisë që shoqërohet me humbjen
e masës së indit. Karakterizohet nga një zvogëlim i theksuar i peshës së trupit në raport me
gjatësinë trupore që rezulton me dobësimin e pacientit, me zvogëlim të yndyrës subkutane, me
flokë të rrallë dhe pa shkëlqim dhe me rritjen e dobët të thonjëve.
Marazmusi zakonisht shfaqet brenda viteve të para të jetës dhe është një rrjedhojë e marrjes së
pakët të kalorive, vitaminave dhe mineraleve. Lëkura është e hollë, e lëshuar dhe me pala.
Efektet dytësore të marazmusit, si hipotermia dhe bradikardia, shfaqen vonë gjatë rrjedhës
klinike.
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Kwashiorkori13- Prania e edemes periferike i dallon këta fëmijë nga ata me lloje të tjera të
kequshqyerjes proteinike-energjitike. Në fillimet e tij Kwashiorkori te këta fëmijë, merr formën e
një fytyre të shëndritshme “si hënë” dhe gabimisht mund të konsiderohet sikur fëmija është i
ushqyer në mënyren e duhur. Fëmija, shpesh, është i ënjtur, gjë që bëhet shumë e dukshme pas
ngopjes me ushqim, edema zakonisht shfaqet heret dhe mund të maskojë mosshtimin në peshë.
Hepatomegalia dhe ndryshimet e gjendjes mendore janë të zakonshme. Fëmijët me Kwashiorkor
kanë një lëkurë karakteristike si dhe ndryshime në flokë. Ndryshimet e lëkurës te pacientët që
vuajnë nga Kwashiorkori përfshijnë hiperpegmentimin me një dermatit eksudativ skuarmoz që
mund të shkaktojë ulqera dhe rënje të lëkurës.
Shpërthimet në lëkurë janë më prominente në zonat e irrituara në mënyrë kronike (për shembull
në regjionin inguinal të foshnjeve dhe në zonat e edemës periferike ). Kjo ngjanë në pelagren por
shfaqet në ato zona që nuk ekspozohen në dritën e diellit. Abdomeni është i fryer për shkak të
dobësimit të muskujve abdominal, distensionit intestinal dhe hepatomegalisë por, këta fëmijë
nuk kanë ascit. Fëmijët me Kwashiorkor janë letargjik ose apatetik kur lihen vetëm dhe bëhen
mjaft të irituar kur ngrihen peshë në krahë.14
Kwashiorkori karakterizohet nga rrjedhja e membranave qelizore që mundësojnë lëvizjen e
kaliumit dhe joneve të tjera intraqelizore drejt hapsirës ekstraqelizore. Rritja e ngarkesës
osmotike në intersticium, shkakton zhvendosjen e ujit dhe edemë.15
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Fig.2-Marazmusi(majtas) dhe Kwashiorkori(djathtas) te fëmijët.
http://journalistontherun.com/tag/nutrition/

Kwashiorkori marazmik shfaqet kur, të dy llojet e kequshqyerjes zhvillohen së bashku duke
rezultuar kështu një kombinim të veqorive klinike ( kaheksi dhe edema )16. Në përgjithësi, këto
përshkrime të kequshqyerjes tepër të papërshtatshme, përfshihen me termin: të kequshqyerit me
proteina dhe energji.

2.4. Kequshqyerja proteinike-energjitike te të rriturit
Diagnoza e PEM te të rriturit ndryshon nga ajo te fëmijët sepse, të rriturit, nuk rriten më në
gjatësi. Si pasojë, nënushqyerja te të rriturit shkakton dobësim dhe jo frenim të rritjes dhe mund
të vlerësohet duke përcaktuar treguesin e masës trupore e cila përkufizohet si pesha në kg e
pacientit e përpjestuar me katrorin e gjatësisë.
Megjithëse Kwashiorkor dhe Marazmus mund të ndodhin edhe te të rriturit, shumica e studimeve
PEM te të rriturit, kanë vlerësuar pacientët të hospitalizuar me kequshqyerje sekondare proteinëenergji dhe sëmundje apo trauma bashkegzistuese.
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Metodat aktuale që përdoren klinikisht për të vlerësuar PEM në pacientët e rritur të hospitalizuar,
e zhvendosin vlerësimin e gjendjes së të ushqyerit nga një instrument diagnostik në një
instrument prognostik si një përpjekje për të identifikuar pacientë të cilët mund të përfitojnë nga
terapia e ushqyerjes. Si pasojë, parametrat e zakonshëm të vlerësimit të gjendjes së ushqyerjes,
mund të cënohen nga faktorët joushqimorë që e bëjnë të vështirë për të diferencuar ndikimin e
vet sëmundjes nga kontributi i konsumit të papërshtatshëm të lëndëve ushqyese. Tani për tani,
nuk ekziston asnjë standard i lartë për të përcaktuar PEM te të sëmurët. Metoda më e
përdorshme përfshinë një anamezë të kujdesshme, egzaminimin fizik dhe testet laberatorike.

2.5. Trajtimi
Vlerësimi fillestar- Për të identifikuar ndërlikimet jetë-kërrcënuese të PEM që kërkojnë një
trajtim të menjëhershëm, nevojitet një ekzaminim klinik i kujdesshëm. Duhet të shihet prania e
çrregullimeve të ujit, glukozës plazmatike, elektrolitëve dhe ekuilibrit acido-bazik. Duhet bërë
gjithmonë një kontrollë për infeksione (p.sh duhet parë numri i leukociteve, urokultura dhe
analizat e urinës ,hemokultura ,radiografi e toraksit ) dhe në mungesë të gjendjeve fizike, sepse
shumë pacientë nuk janë në gjendje të zhvillojnë një përgjigjje inflamatore sistemike normale.
Vlerësimi duhet të përfshijë edhe një analizë të kujdesshme të rrugëve të mundshme për
mbështetje ushqimore si dhe një vlerësim nese trakti gastrointestinal mund të përdoret, ose nëse
nevojitet ushqim parenteral për riushqyerje.
Trajtimi fillestar- Dhënja e kujdesshme e lëngjeve dhe elektrolitëve, mund të jetë e nevojshme
përpara fillimit të ushqyerjes por me kontrollë të shpeshtë për të parandaluar insuficiencën
kardiake kongjestive nga dhënja e madhe e lëngjeve. Plotësuesit me vitamina duhet dhënë
rregullisht. Pacientët me kequshqyerje të rëndë poikilotermik dhe qëndrimi në një ambient me
temperaturë të ngrohtë dhe batanije, janë të nevojshme për të rritur ngadalë temperaturën.
Sidoqoftë, kur përdoren batanijet ngrohëse, pacientët duhet të moniturohen me kujdes në mënyrë
që të shmanget hipertermia.17
2.6. Riushqyerja- Qëllimi i ushqyerjes së pacientit me kequshqyerje të rëndë mund të ndahet në
tre faza: 1) të parandalojë një keqësim të mëtutjeshëm dhe të evitojë çrregullimet jetëkërrcënuese, 2) të rikthejë një funksionim normal të organeve dhe metabolizmit dhe 3) të
mbushë deficitet me lëndë ushqyese.
Ushqimi oral ose enteral preferohet ndaj ushqimit parenteral për shkak të ndërlikimeve më të
pakëta dhe të shpejtimit të përmirësimit të traktit gastrointestinal.
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Ushqimi duhet të jepet në sasi të vogla dhe me intervale të shpeshta për të shmangur mbipunën e
kapacitetit të kufizuar të trupit për të përpunuar lëndët ushqyese si dhe për të parandaluar
hipoglikeminë e cila mund të shfaqet gjatë intervaleve të shkurtëra të mosushqyerjes. Për pasojë,
duhen marrë sasira të vogla ushqimesh në mënyrë të shpeshtë (çdo 1-4 orë), ushqyerje enterale
ose ushqim parenteral i dhënë me infuzione të vazhdueshme. Konsumi i natriumit duhet të
kufizohet gjatë riushqyerjes së hershme kurse, sasi të bollshme fosfori, kaliumi dhe magnezi,
duhet tu jepen pacientëve me funksione renale normale.
Monitorimi ditor i peshës së trupit, konsumit të lëngjeve, diurezës, glukozës plazmatike dhe
vlerave të elektrolitëve, është shumë i rëndësishëm gjatë ditëve të para të riushqyerjes në mënyrë
që, terapia ushqimore të mund të ndryshohet kur shihet e nevojshme. Zakonisht, oreksi
përmirësohet gjatë fazës së dytë. Gjatë fazës së tretë, duhet dhënë proteina dhe energji shtesë për
të siguruar sintetizimin e indeve të reja.
Ndërlikimet e riushqyerjes
Riushqyerja mund të rezultojë e dëmshme dhe, mund të shkaktojë vdekjen për shkak të
funksionit organor të dëmtuar dhe zbrazjes së depove të lëndëve ushqyese që ka ardhur si pasojë
e gjendjes së mëparshme të urisë.
Pasojat e padëshiruara që vijnë nga fillimi i ushqyerjes në mënyrë shumë agresive, njihen me
emrin sindromat e riushqyerjes dhe, zakonisht ndodhin gjatë pesë ditëve të para. Ndërlikimet që
bëjnë pjesë në sindromën e riushqyerjes janë: mbingarkesa me lëngje, çrregullimet elektrolite,
intoleranca e glukozës, aritmitë kardiake dhe diareja.18
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2.7. Statistika për të ushqyerit e fëmijëve në Kosovë
Autori Agim Rysha PhD në Universitetin e Kasselit, në punimin e tij me temen : “ Micronutrient
intakes by preschool children attending public and private kindergartens in Kosovo ” (Konsumimi i
mikronutricienteve nga nxënësit që frekuentojnë kopshtet publike dhe private në Kosovë), në
periudhën mes dhjetorit 2010 dhe dhjetorit 2011 ka marrë në studim 469 nga 486 nxënës
parashkollorë në pesë kopshte të fëmijëve, të zgjedhur rastësisht nëpër komuna të ndryshme në
Kosovë. Këto subjekte kanë marrë pjesë në dietën e vlerësimit të marrjes së ushqimit me metoden
“weighted dietary record method”19
Nga rezultatet, ka dalë se marrja e disa mikronutricientëve ishte nën rekomandimet ndësa, disa të
tjerë tejkalonin ato. (shih tab.1).
350
300
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sasia e rekomanduar
150

sasia që mbulohet

100
50

0
Jodi

Hekuri

Vit.B1,B2,C

Klori

Natriumi

Tabela 1. Marrja e disa mikronutrientëve ishte nën rekomandimet ,(jodi mbulohet vetëm 9.6%
deri në 11%, marrja e hekurit mbulon vlerat në mes të 41.3 dhe 52.5% e RDI, marrja e acidit
folik ishte mbulesë e ulët vetëm rreth 23% dhe, marrja mesatare e vitaminës B1, vitaminës B2
dhe vitaminës C nga fëmijët që frekuentojnë kopshtet, ishte nën 50% e sasisë që rekomandohet)
ndërsa, klori dhe marrja e natriumit, ishte shumë më e lartë se RDI (klori mbulon në mes të 217
dhe 219% dhe marrja e natriumit rezulton në mes të 291 dhe 306% të RDI).
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2.8. Çrregullimet e të ushqyerit
Përkufizimi:
Çrregullimet e të ushqyerit janë sindrome psikiatrike që karakterizohen nga sjellje jo normale të
të ushqyerit dhe bindje apo qëndrime të keqpërshtatura rreth të ngrënit, formës trupore dhe
peshës. Manueli Statistikor dhe Diagnostikues i çrregullimeve mendore, botimi i katërt (DSM) i
Shoqërisë Amerikane të Psikiatrisë, përfshinë dy çrregullime të të ushqyerit,- anoreksia nervore
dhe bulimia nervore. Një kategori e tretë janë dhe çrregullimet e të ushqyerit të pa specifikuara
ndryshe, ku përfshihen të gjitha shenjat klinikisht të rëndësishme të çrregullimeve të ushqyerit të
cilat nuk ndeshen në anoreksinë apo buliminë nervore.
2.9. Anoreksia Nervore
Anoreksia –bën pjesë në kategorinë e
gjendjeve që paraqesin rrezik për jetën. Fjala
anoreksi rrjedh nga greqishtja që do të thotë
mungesë e oreksit. Karakterizohet me
refuzimin e ushqimit. Për herë të pare,
përshkrimin mjekësorë të kësaj sëmundeje e
japë dr.Ricard Martin ne vitin 1689. Ai e
përshkrun anoreksinë si “gjendje e sëmurë e
shpirtit, e shkaktuar nga vuajtja dhe ankthi.
Anoreksia karakterizohet me frikë të madhe
ndaj obezitetit.
Kjo sëmundje, më shumë shfaqet te
adoleshentët dhe te gratë e reja. Përsoni që
vuan nga anoreksia, pothuajse nuk ushqehet, i
numëron kaloritë që merr dhe, pastaj, vazhdon
me aktivitete të rënda fizike por, sado që
dobësohen personat që vuajnë nga kjo
sëmundje, nuk besojnë në atë që shohin në
pasqyrë dhe vazhdojnë duke mos marrë ushqim.20
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Fig.3. Modele me anoreksi

“Traktati mjekësor i Cecil-it”-Arend Armitage, Clemmons Drazen, Griggs LaRusso, kapitulli 234

24

Simptoma shqetësuese janë: humbja e madhe e peshës, dietat e forta, mungesa e ciklit menstrual,
rënje e flokëve, duar dhe këmbë të ftohta, shfaqje e qimeve të holla në trup, çrregullime të të
folurit, trajnimet e vështira, gënjeshtra në lidhje më konsumimin e ushqimit, dobësi kahetike,
periudha të hiperaktivitetit, rritje të qimeve në trup, këmbë dhe pjesë të tjera të organizmit,
çrregullime kardiake, lëkurë të thatë që qerohet, frymëmarrje jo e rregulltë.
Pasojat: Humbjet e indit kockor që mund të shpijnë në osteoperozë, temperaturë e ulët e gjakut,
metabolizëm dhe reflekse të ngadalësuara, probleme kardiake të natyrës funksionale që mund të
shpijnë në infarkt të miokardit etj. Për të vlerësuar saktë numrin e të sëmureve me anoreksi
nervore është vështirë për tu realizuar sepse, shumica e njerëzve që vuajnë nga kjo sëmundje,
turpërohen për të kërkuar ndihmë mjekësore.

2.10. Bulimia Nervore
Bulimia nervore karakterizohet nga episode të vazhdueshme të të ngrënit në sasira të mëdha
(është konsumi i një sasie shumë të madhe ushqimi e shoqëruar me humbje të kontrollit të të
ngrënit ) që shoqërohet me sjellje kompensuese (p.sh vetënxitja e të vjellurave ose qëndrimi pa
ngrënë) që kanë si qëllim të zhbëjnë efektet e të ngrënit në sasira të mëdha . Bulimia nervore, ka
gjithashtu, dy nëntipa. Tipin e përdorimit të purgantëve ku individët vetënxisin të vjellat ose
keqpërdorin laksativët, diuretikët ose klizmat, dhe në tipin tjetër pra pa përdorim purgantësh ku
individët përdorin sjellje të papërshtatshme si, qëndrimi pa ngrënë ose ushtrime të tepruara fizike
në mënyrë që të zhbëjnë efektet e të ngrënit në sasira të mëdha.

2.11.Trajtimi
2.11.1. Anoreksia Nervore
Të dhënat nga kërkimet shkencore janë të kufizuara për trajtimin e anoreksisë nervore. Për
pacientët shumë të dobësuar, baza e trajtimit është monitorimi mjekësorë dhe rehabilitimi
ushqimorë i mbikqyrur për të rikthyer peshën trupore dhe për të normalizuar çrregullimet e të
ushqyerit. Individët shumë nën peshë, kanë nevojë për një program spitalor për të normalizuar
peshën e cila arrihet me anë të vakteve të kontrolluara dhe në një mjedis mbështetës e inkurajues.
Kur pacientë refuzojnë të ushqehen, mund të përdoret ushqyerja nazogastrike. Ushqyerja e
vazhdueshme tolerohet më mirë se ajo bolus.21
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2.11.2. Bulimia nervore
Të dhënat për trajtimin e bulimisë nervore janë më të forta se ato për anoreksinë nervore por,
cilësia e studimeve ekzistuese, është e ndryshme. Janë studjuar disa forma të psikoterapisë dhe,
të dhënat tregojnë se terapia e njohjes dhe sjelljes ia doli të rikthente një model të shëndetshëm të
ushqyerit dhe të ndryshonte qëndrimet jo të drejta në lidhje me ngrënjen, formën dhe peshën.
Pothuajse të gjithë agjentët antidepresivë të studiuar, kanë një ndikim mesatar në simptomat e
bulimisë nervore por, ashtu si në rastin e psikoterapisë, ka një përqindje të lartë pacientësh që
nuk përgjigjen.

2.12. Avitaminozat dhe sëmundjet tjera nga kequshqyerja
Rakiti-22 Nga faktorët etiologjik të kësaj sëmundeje, disa autorë e citojnë edhe marrjen e të
ashtuquajturit ushqim rakitogjen i cili mungon në sasi, ku raporti mes kalciumit dhe fosforit nuk
është në nivelin e duhur ose konsumohet ushqimi në sasi të larta të acidit oksalik ose fitinik.
Shenjat klinike të rakitit tashmë janë të njohura. Të njejtat simptoma i ka dhe osteomalacia (një
lloj i rakitit te gratë multipare që rezultojnë si pasojë e kushteve të vështira higjenike, nivelit të
ulët ekonomik dhe marrjes së pamjaftueshme të proteinave, mineralave dhe vitaminave.
Pjesa terapeutike qëndron në pasurimin e ushqimit me aminoacide esenciale, kalcium ,vitamina
A,D,C dhe ekspozim në rrezet e diellit.
Skorbuti –është sëmundje e vjetër. Forma klasike e saj më nuk egziston por, disa simptoma të
kësaj sëmundje, mund të hasen edhe në ditët e sotme sidomos kur ushqimi është kolektiv ose
sezonal (ka mungesë të vitamins C në ushqim sidomos në stinën e pranverës) ose përpunimit
termik të stërzgjatur ku ndodhë shkatërrimi i kësaj vitamine. Shenjat okute ose të fshehura të
kësaj sëmundje janë: gjakderdhja nga gingivat, lodhja, plogështia, ulja e imunitetit dhe, në raste
më të avancuara ndryshime klinike dhe patoanatomike (rrallim i ashtit kockor, kalcifikim jo i
rregullt etj). Masat parandaluese dhe terapeutike janë: marrja e ushqimeve të freskëta me pemë
dhe perime si dhe doza të vitaminës C.
Në grupin e hipovitaminozave, më e njohura është Pelagra, sëmundje me përmasa të mëdha në
vendet me standart të ulët ekonomik ku dominojnë drithërat e bardha si ushqim kryesor, para së
të gjithash mirsi (mbi 60% te kalorive ditore ). Kjo gjendje vjen si pasojë e mungesës së niacinës
por, shpesh shoqërohet dhe me mungesë të vitaminave tjera (polihipovitaminozë) të vitaminave
të grupit B. Shenjat klinike janë :dermatiti , diarea, demenca dhe në fund vdekja. Parandalimi
qëndron në substituimin e proteinave shtazore që përmbajnë aminoacide esenciale për të
sintetizuar niacinën.
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Avitaminoza Beri-Beri shfaqet si pasojë e mungesës së vitaminës B1 në vendet ku kanë ushqim
të varfër me vitaminën B e sidomos B1. Në pasqyrën klinike dominon dobësia muskulare por
edhe edemat në ekstremitetet e poshtme (edemat e buta beri-beri ) dhe rezistencë e ulur ndaj
infeksioneve. Profilaksa qëndron në përbërjen e bukës nga gruri i paqëruar i gatuar me sasi më të
mëdha tharmi (burim i vit.B), buka duhet të shoqërohet me lugaminoza, proteina shtazore, patate
si dhe rëndësi të veçantë i jepet dhe orizit të quajtur “praboiled” i përgaditur me metodën
“parboiling” teknologji me anë të së cilës shtohen vitaminat B.
Mungesa e vitaminës A- këto gjendje hasen më rrallë. Shenjat klinike manifestohen si: vërbimi
i natës, kseroftalmia, degjenerimi i mëlqisë.
Anemia hipokrome (mikrocitare)- është prezente te fëmijët dhe e lidhur me shtresat shoqërore
që kanë nivel dhe standart të ulët jetësorë gjithashtu, te grupet e caktuara p.sh vajzat në kohën e
adoleshencës, shtatëzënat etj. Në etiologjinë e kësaj patologjie është prezent ushqimi i njëjtë
(qumështi, sheqeri, lipidet ) ndërsa për qëllime profilaktike, duhet të përdoret ushqimi i llojllojshëm me theks të veqantë proteinat shtazore të ashtuqujtura aminoacide hematogjene
(tripoftani, histidina dhe glutamina) të nevojshme për shfrytëzimin e hekurit si dhe marrjen e
preparateve të hekurit, acidit folik, bakrit ,kobaltit, vitamines C, Vitamines B12 etj.
Kariesi- poashtu është gjendje patologjike që vjen si rezultat i ushqimit deficitar me kalcium,
fluor, vitamina A, C, D si dhe ushqimet që kanë konsistencë të qullët ose janë të përpunuara
shumë termikisht (ulje e theksuar e vitaminave në ushqim nga shkatërrimi). Gjatë kohës së
shtatzanisë, krijohen themelet për 20 dhëmbët e qumështit dhe molarëve të parë. Prandaj, duhet
pasur kujdes që, femrat shtatëzëna të marrin ushqim të pasur me fluor si dhe tableta që
përmbajnë flour. Sasia ditore e flourit është 1 mg në ditë dhe jepet në rastet kur ushqimi nuk ka
flour të mjaftueshëm. Ushqimi i rregullt dhe adekuat që nevojitet për dhëmbë të shëndetshëm,
përmbanë: kalcium, fosfor, vitamin A, B, C, D dhe elemente në gjurmë magnesium dhe fluor.
Struma – është sëmundje endemike që, në disa rajone, edhe sot është aktuale sidomos në ato
vende të ashtuquajtura strumogjene. Endemopatia gjeokimike është më e përhapur dhe më e
njohur në botë që vjen si rezultat i mungesës së jodit në ushqimin e përditshëm edhe pse
përmendet dhe veprimi strumogjen i ushqimeve si: lakra, soja, gështënja. Profilaksa është
realizuar me jodimin e kripës (10mg KJ/kg kripë) por, mbetet dilemë akoma se, a është e
mjaftueshme kjo sasi e jodit në kripë e cila importohet nga vendet e huaja.
Osteoperoza -ose rritja e porozitetit të eshtrave, është sëmundje që karakterizohet me humbje të
masës kockore dhe strukturave të indit kockor duke rezultuar me thyrje të eshtrave. Sëmundja
prek të dy gjinitë njëlloj por, më e theksuar është te moshat e vjetra.23
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2.13.Obeziteti
Obeziteti si çrregullim kompleks multifunksional, është njëri nga arsyet kryesore për
çrregullimet shëndetësore në organizëm dhe paraqet rrezik potencial për vdekje të parakohshme
sidomos te sëmundja e sistemit cirkulator, disa gjendje të neoplazmave malinje si dhe sëmundje
tjera jofatale që nuk e rrezikojnë jetën e njeriut por, ndikojnë shumë në kualitetin e jetës.
Mbipesha është problem i debalancit nutritiv. Të dhënat e fundit shkencore, gjithnjë e më shumë
flasin për rritjen e prevalencës së mbipeshës (obezitetit) në moshën e pubertetit dhe adoleshencës
duke e cituar si problem shëndetësor për të cilin duhet marrë masa parandaluese.
Tabela (nr.1) tregon simptomet dhe sëmundjet që janë të lidhura në mënyrë direkte dhe indirekte
me obezitetin. Megjithatë variojnë në individët e ndryshëm. Numri dhe gradat e prekshmërisë së
organeve specifike, zakonisht rritet me shtimin e niveleve të obezitetit. Deri te obeziteti vije kur
pesha trupore rritet mbi 20% të BMI ndërsa, çrregullimet patologjike me prognozë të keqe,
fillojnë kur ka rritje të BMI më shumë se 50% nga pesha ideale. Manifestimi i obezitetit moshën
e re, me siguri krijon predispozicion për shumë sëmundje të sistemit kardiovaskular
(hipertension, infarktin e trurit, diabetin). Shkaqet për konsumimin e tepërt të ushqimit kërkohen
në shprehitë e njerëzve, pasiguritë, paknaqësitë personale, vetmia, shprehitë gjatë periudhës së
shtatëzanisë dhe laktacionit, gjendjet depresive (ikje nga problemet deri në ushqim), si dhe
gjendjet endokrine ( hipofiza dhe tiroida).
Para se të fillohet me mjekimin e kësaj sëmundeje duhet të vlerësohet profili i gjendjes së
dëmtuar shëndetësore me ndihmën e kontrollave mjekësore ose sipas nevojës së pacientit dhe
mjekut specialist (internistit, kardiologut,
endokrinologut etj).
Parandalimi dhe shërimi i obezitetit indikohet nëse
pacienti ka indeks të masës trupore >25 kg/m2
(pesha trupore në kg/ lartësinë trupore në metër
katror).
Strategjia për uljen e peshës trupore varet nga niveli i
obezitetit e sëmundjeve përcjellëse dhe shoqërohet
me dieta, aktivitete fizike dhe terapi për ndryshimin
e sjelljes .24

Fig.4.Çrregullimet e ushqimit-Obeziteti
http://www.medicinenet.com/eating_disorders_pictures_slideshow/article.htm
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Tab.1. Rishikimi i sistemit të organeve që janë të lidhura me Obezitetin.
Rishikimi i Sistemit të Organeve të Lidhura me Obezitetin
Kardiovaskulare
Hipertenison
Pamajftueshmëri kongjestive e zemrës
Zemër mushkërorë (cor pulmonale)
Venat varikoze
Fijezim trial
Endokrine
Sindroma metabolike
Tipi 2 i dabetit melit
Dislipidemia
Sindroma e vezoreve policistike/androgjeniciteti
Amenorre/infertilitet/çrregullime menstruale
Muskuloskeletale
Hiperuricemia dhe podagër
Palevizshmëri
Osteoartriti(gjunjë dhe ijët)
Dhimjbe të fundshpinës
Psikologjike
Depresion/vetëvlersim i ulët
Shqetësime në imazhin për veten
Stigmatizim social

Respiratore
Apnea obstruktive e gjumit
Sindroma e hiperventilimit
Sindroma Pickwickiane
Dispnea
Gastrointestinale
Sëmundja e refliksit gastroezofageale
Sëmundja e yndyrërave joalkoolike të mëlqisë
Gurë në fshikëzen ose kanalet e tëmthit
Hernie
Urogjenitale
Stresi i mosmbajtjes urinare
Glomerulopatia e lidhur me obezitetin
Sëmundja e fazës së fundit renale
Hipogonadizëm (meshkujt)
Kanceri i gjirit dhe i mitrës
Komplikacione të shtatëzanisë
Neurologjike
Insult
Hipertension idiopatik intrakranial
Meralergji parestetika

Nuk duhet të tolerohet gjendja obeze për shumë vjet sepse, kjo gjendje shpie në gjendje
direversibile të enëve të gjakut dhe organeve e, pas humbjes së peshës, nuk mund të priten
rezultate në favor të shëndetit të mirë.25

25

“Traktati mjekësor i Cecil-it”- Arend Armitage, Clemmons Drazen, Griggs LaRusso
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Kapitulli III- Kujdesi infermieror

3.0. Kujdesi infermieror te pacientët me kequshqyerje
3.1.1. Vlerësimi infermieror 26
Infermieri interviston pacinetin për të siguruar informacione për :
Marrjen e ushqimeve
normale ditore

Zakonin e ngrënjes

Ndryshimet në oreks

Ndryshimet e fundit
në peshë

Pacientit i kërkohet të përshkruajë ushqimet e zakonshme ditore që konsumon dhe kohën e
vakteve. Infermieri krahason këtë informacion me piramidën e ushqimeve dhe vlerëson dificitet
në ushqyrje. Infermieri, bashkë me pacientin, zbulon çdo ndryshim në zakonin e ngrënjes si
rrjedhojë e ndonjë sëmundjeje.
Shënohet në kartelë çdo ndryshim në oreks dhe humbja në peshë në mënyrë të pavullnetshme.
Infermieri shënon çdo ndryshim në shije, shfaqjen e nauzesë , të vjellurave , urithit dhe çdo
simptom diskomforti që shfaqet gjatë ngrënjes. Vlerësohet vështirësia ose dhembja në gëlltitje.
Infermieri pyet pacientin nese ndonjë ushqim është shmangur dhe arsyjen. Në fund, infermieri
pyet pacinetin për ndonjë problem dental duke përfshirë edhe prezencën e protezave. Protezat që
nuk janë të fiksuara mirë (ose për arsyje tjera), inferferojnë në marrjen e ushqimeve.
Vlerësimi fizik /Manifestimi klinik
Infermieri vlerëson për shenja dhe simptoma të deficiencës ushqimore. Infermieri inspekton
flokët e pacientit, sytë, kavitetin oral, thonjët dhe sistemin muskoskeletor dhe nervorë.
Observohet gjendja e lëkurës, duke përfshirë këtu edhe prezencën e ndonjë skuqje apo lezioni të
hapur. Infermieri bën matjen e masave antropometrike , monitoron të gjitha ushqimet dhe lëngjet
e marra, observon pacientët në kohën e ngrënjes dhe shënon çdo dhimbje të gojës ose vështirësi
në përtypje ose gëlltitje .
Vlerësimi Psikosocial - Infermieri vlerëson:

Nivelin e edukimit për
sigurimin e ushqimit të
nevojshëm

Gjendjen
ekonomike

Profesionin
Gjendjen
mendore

26

Jetesën dhe
rregullat e
gatimit

“Infermieristika në specialitete” E.Peka, L.Neçaj, E.Rrustemi, D.Bego, A.Imami-Lejçaj, M.Çela, A.Dervishi, V.Zanaj,
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3.1.2 Diagnoza infermierore
Diagnozat intermierore27 te pacientët me kequshqyerje janë:
 Ndryshime në ushqyerje, më pak se nevojat e organizmit e lidhur me marrjen e
pamjaftueshme të ushqimeve ose rritjen e kërkesave ushqimore .
 Rrezik i lartë për prishje të integritetit të lëkures lidhur me boshatisjen e depozitave
proteinike .
 Rrezik i lartë për infeksione e lidhur me uljen e forrcave imune.
 Rrezik i lartë për çrregullime në aktivitetin fizik e lidhur me aneminë.
 Rrezik i lartë për prishje të imazhit trupor e lidhur me ndryshimet fizike nga humbja e
peshës .
3.1.3. Planifikimi
Sigurimi i sasisë së nevojshme të të gjitha kërkesave ushqimore.

3.1.4.Ndërhyrja infermierore
Rruga e preferuar për ushqyerje është rruga orale. Në bashkëpunim me mjekun dhe dietistin ,
infermieri siguron ushqime të larta në kalori dhe proteina . Planifikohet një program për ngrënje
në 6 vakte të vogëla. Nëse pacienti ka vështirësi në përtypje, një dietë me pure ose një dietë e
butë mund të lehtësojë marrjen e ushqimeve.
Pacientët me kequshqyerje duhet të inkurajohen të hanë. Infermieri siguron një mjedis të qetë i
cili ndikon në procesin e ngrënjes. Pacienti duhet të ketë në dispozicion një kohë të gjatë për të
ngrënë dhe me sasi të vogla ushqimi.

Terapia medikamentoze
Nuk ka ndonjë terapi specifike për kequshqyeshmëri. Multivitaminat dhe preparatet e hekurit
mund të rekomandohen për trajtimin ose parandalimin e anemisë. Infermieri rishikon me
vëmendje mjekimin e pacientit për shkak të ndërveprimit ushqim-medikament. Medikamentet
mund të ndikojnë në gjendjen ushqimore dhe, tretja e ushqimeve, mund të ndikojë në efikasitetin
e medikamenteve.

27

“Infermieristika në specialitete”,E.Peka, L.Neçaj, E.Rrustemi, D.Bego, A.Imami-Lejçaj, M.Çela, A.Dervishi, V.Zanaj,
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Edukimi shëndetsor
Dietisti instrukton pacientët dhe familjarët për një domosdoshmëri të një diete të lartë në kalori,
proteina dhe suplimente ushqimore. Infermieri riforcon rëndësinë e mbështetjes së dietës dhe
rishikon çdo medikament. Nëse pacienti administron preparate hekuri, infermieri mëson për
rëndësinë e administrimit të medikamenteve menjëhere para ose gjatë ushqimit. Infermieri,
gjithashtu, paralajmron pacientin se, administrimi i hekurit shkakton konstipacion. Për të
moshuarit te të cilët është prezent ky problem, infermieri thekson masat për parandalimin e
konstipacionit , si marrja e mjaftueshme e fibrave, likuideve dhe kryerja e ushtrimeve.28

3.1.5. Vlerësimi i arritjeve
Infermieri vlerëson kujdesin e kryer për të zbuluar nëse pacienti :29
 Plotëson nevojat ushqimore me të gjithë përbërësit ushqimorë çdo ditë
 Sigurohet pesha e pacientit ose rritja në peshë

29
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3.2. Kujdesi infermieror te pacientët me mbipeshë (Obezitet)
3.2.1. Vlerësimi infermieror
Historia
Infermieri ose dietisti mbledh informacione për:









Gjendjen ekonomike
Ushqimet e zakonshme
Mënyrat e ngrënjes
Nivelin kulturorë
Oreksin
Sëmundjet kronike
Medikamentet
Aktivitetet fizike

Vlerësimi fizik/Manifestimi klinik
Infermieri siguron matjen e peshës dhe gjatësisë, llogarit përqindjen e peshës ideale trupore dhe
indeksin e masës trupore. Infermieri ekzaminon lëkurën e pacientit obez për skuqje apo sipërfaqe
të hapura por, këto nuk mund të shikohen me lehtësi për shkak të dhjamit të shtuar.30
Vlerësimi psikosocial
Infermieri zbulon rrethanat e pacientit dhe faktorët emocional që mund të parandalojnë suksesin
e terapisë ose të keqësohen prej tij. Infermieri interviston pacientin për të zbuluar përceptimet e
tij për peshën e tanishme. Pacienti mund ose jo ta shikojë peshën si një problem i cili mund të
ndikojë në trajtimin dhe arritjet.
Infermieri eksploron historinë e mëparshme të pacientit për të vlerësuar :




Shkakun dhe kohëzgjatjen e shtimit në peshë
Obezitetin në familje
Përpjekjet e kaluara për rënie në peshë dhe arritjet.

30
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3.2.2. Diagnoza infermierore
-Ndryshime në ushqyerje më shumë se nevojat trupore, lidhur me ndryshimet në mënyren e
ngrënjes dhe sëmundjet neuroendokrine.
-Intolerancë aktivitetesh, lidhur me jetën sedentare
-Çrregullimet në vetëvlerësim, lidhur me fajsinë e shoqëruar me mënyrën e ngrënjes.
-Prishje e imazhit trupor, lidhur me aparencën fizike
-Ndryshime në procesin e të menduarit, lidhur me depresionin
3.2.3. Planifikimi
Sigurimi i një diete që të rezultojë me humbje permanente të peshës .
Rritja e aktiviteteve fizike për të nxitur humbjen në peshë .
Ndërhyrja infermierore
Sigurimi i një diete për humbjen permanente të peshës.
Rënia në peshë mund të ndodhë kur energjia e shpenzuar është më e madhe se energjia e marrë.
Ajo mund të arrihet përmes kufizimeve në dietë me ose pa ndihmen e medikamenteve. Dieta të
ndryshme mund të përdoren për të ndihmuar pacientët obezë për të arritur rënjen në peshë.31

Rritja e aktiviteteve fizike për të nxitur humbjen në peshë
Infermieri bashëpunon me mjekun ,dietistin dhe terapeutistin për të arritur qëllimin e
përmirësimit të tolerancës ndaj aktiviteteve. Ndërhyrja kryesore është rritja e llojeve dhe numërit
të aktiviteteve për të krijuar një deficit kalorish të shoqëruara dhe me modifikime në zakonet e
ngrënjes.
Mjeku vlerëson pacientin përmes një testi stresant ushtrimi. Të gjithë pacientët nuk kanë nevojë
për një test stresant por, ata me sëmundje kronike mund të kenë nevojë për një test dhe ushtrime
më specifike. Infermieri konsulton pacientin për shenjat dhe simptomat jo të zakonshme gjatë
ushtrimeve (si p.sh dhimbja) dhe se çfarë të bëjë nëse ato ndodhin.
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Edukimi shëndetsor
Pikat më të rëndësishme të edukimit të pacientit janë: dieta dhe ushtrimet. Infermieri rithekson
rëndësinë e ndryshimeve në dietë dhe siguron mbështetje për pacientin. Terapeutisti rekomandon
një program ushtrimesh të përshtatshëm për pacientët.
3.2.4. Vlerësimi i arritjeve
Infermieri vlerëson kujdesin e kryer për pacientin për të zbuluar nëse pacienti :
Ndryshon zakonet në ngrënje
Rrit aktivitetet ditore të përditëshme
Humbë në peshë dhe siguron peshën e dëshiruar.32
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Kapitulli IV - Studimi i rastit
4.1. Vlerësimi fillestar
Emri dhe mbiemri: L.K
Adresa: Gjakovë
Mosha: 16 muaj
Pesha: 7 kg
Gjatësia: 82 cm
Profesioni: Fëmijë
Data e pranimit: 2.11.2015
Gjendja socio-ekonomike: e rëndë

4.1.1. Të dhënat objektive
Në spitalin regjional të Gjakovës, në Repartin e Pediatrisë, u paraqit rasti i një fëmijë të gjinisë
femrore, e moshës 16 muaj, peshë trupore 7 kg. Paraqitet në spital për shkak të diaresë,
plogështisë, ka humbje oreksi, hipotermi, e zbehtë, me edema të shputave në të dyja
këmbët,fytyrë dhe trup,elasticitet dhe turgor të humbur të lëkurës, rimbushje kapilare mbi 3
sekonda, sy të hollinuar, në auskultim, frymëmarrja vërehet normale në dy fushat e mushkrive.
Abdomeni i butë, mbi nivel të kafazit të krahërorit, mëlqia dhe lieni nuk preken, shenja
meningiale negative. Fëmija lë përshtypjen e pacientit të sëmuar rëndë.

4.1.2.Të dhënat subjektive
Nëna tregon se, fëmija, vetëm 1 javë është ushqyer me qumshët gjiri. Ajo thotë se fëmija vet e ka
lënë thithjen e gjirit dhe, pas kësaj periudhe ajo është ushqyer me qumshët formule “Bebillak”
deri në muajin e 8-të por, për shkak të kushteve të rënda ekonomike familja është detyruar që tia
ndërpres ushqyerjen me këtë qumshtë. Pas kësaj periudhe, fëmija është ushqyer, për afër dy muaj
me qumësht tetrapak “Vita” ku, dalngadalë ka filluar të bjerë në peshë dhe të ketë diare. Në këtë
periudhë kohore ajo është vizituar tek mjeku pediatër ku ai i kishte përshkruar preparate të
hekurit por, nëna rrëfen se, ato është detyruar tia ndërpresë pas një kohe shumë të shkurtër sepse
siq thotë ajo ,ato ja kanë lodhur shumë fëmijën. Gjithashtu, mjeku i kishte rekomanduar që,
fëmija të mos ushqehet më me qumësht. Pas kësaj periudhe, fëmija është ushqyer një kohë të
gjatë vetëm me çaj, nuk ka ngrënë, ose ka ngrënë rrallë ushqime tjera. Ka filluar te rri e stepet, të
36

vazhdojë të ketë diare, plogështi, humbje oreksi e shoqëruar gjithmonë me dëshirën për gjumë.
Ka pasur rënjë të flokëve në pjesen e pasme të kokës nga qëndrimi i gjatë shtrirë dhe, si pasojë e
dëmtimit të tyre, kjo gjendje ka vazhdur derisa pacienti është sjellur në spital.

4.1.3. Të dhënat historike
Fëmija u lind me lindje normale, peshë trupore 2670 gr, është fëmija i 10-të në familje nga
shtatzania e nëntë (shtatëzani gemellare). Vëllai i saj binjak është një fëmijë i shëndoshë i cili
ishte ushqyer nga fillimi me qumësht gjiri. Fëmiju jeton në kushte të rënda ekonomike.

4.1.4.Të dhënat aktuale
Frekuenca respiratore: 28/min
Aksioni ritmik: Tonet e qarta dhe nuk dëgjohet
zhurmë
Frekuenca e zemrës: 120/min
Tensioni Arterial: 90/60
Zhvillimi truporë: Pesha 7 kg, por te pacienti
vërehen edema në trup, konkretisht në fytyrë,
krahë dhe shputa të cilat e maskojnë humbjen e
peshës.
Lëkura : Fëmija ka lezione karakteristike në
lëkurë, me errësim të lëkurës në zonat e
irrituara,turgor dhe elasticitet të humbur. Ndodhë
hiperpigmentimi që pasohet me plasaritje dhe
rënje (zhveshje) të shtresës sipërfaqësore (shih
fig.C).

Perimetri i kokës: 45 cm

Fig.A
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Flokët : Vërehet diskolorim me ngjyrë të kuqe të mbyllët (shih fig.A ), dhe, nga dëmtimi që kanë
pësuar, vërehet edhe rënje e tyre në disa pjesë të kokës si pasojë e të qëndruarit gjatë në pozitë të
shtrirë.
Abdomeni: I fryer paksa, i butë në palpim.
Echo e Abdomeni: Mëlqia ka strukturë homogjene, pak e rritur dhe pa defekte, të dy veshkat në
madhësi normale pa kalkulozë, nuk ka lëng të lirë në abdomen.
Mushkëritë: Rimbushje kapilare mbi 3 sek.
Laboratori : Grupi i gjakut: O Rh pozitive
WBC: 19.1, RBC: 5.2, HGB: 12.2, Lymf: 31, Gran:63 Crp: pozitiv
Albuminat: 22, Proteina totale: 39, Urea :1.0, Glikemia: 4.9, Ca: 2.3, Na: 139, K: 3.8
Urina : në kufi normal

Fig.B

38

Fig.C
Figura –A.Kequshqyerja te pacientja e moshësh 16 muaj.Vini re edemën e gjeneralizuar në
fytyrë dhe krahë si dhe ndryshimet (diskolorimin e kuq në të kaftë) te flokët. B.Pamje e po të
njejtit fëmijë,vihen re ndryshime psikologjike (apati). C.Vërehen qartë lezionet e
hiperpegmentimit në lëkurë dhe humbja e elasticitetit të saj si dhe edema e shputës (fotografitë
janë mundësuar nga Spitali “Isa Grezda” në Gjakovë ,Reparti i Pediatrisë, falë dr.Haxhi
Kamberi).
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4.2. Diagnoza infermierore lidhur me rastin
 Ngecje në zhvillim– pasojë e mos plotësimit të nevojave të organizimit me proteina dhe
materie tjera që i sigurojnë energji.
 Abdomeni i rritur- e lidhur me rritjen e mëlqisë.
 Edema– e lidhur kjo me çrregullimin e metabolizmit si shkak i kequshqyerjes . Rritja e
ngarkesës osmotike në intersticium, shkakton zhvendosjen e ujit dhe edemë.
 Imuniteti i ulët- Aftësia për të vrarë bakterie, zvogëlohet, pasi pakësohet komplementi
dhe cënohet funksioni i neutrofileve.
 Rënje e ventilimit për minutë– pasojë e kequshqyerjes.
 Diare– lidhur me kequshqyerjen ose prezencën e ndonjë infeksioni si pasojë e rënies së
imunitetit të organizmit nga kequshqyerja.
 Mungesë në rritje- pasojë e munges së nutrientëve të nevojshëm për rritje .
 Hipotermi-pasojë e nënushqyerjes dhe urisë sepse, këto zvogëlojnë shpenzimin bazal të
energjisë.
 Plogështi- e lidhur dhe mosmarrjen e sasisë së kalorive të nevojshme që i sigurojnë
organizmit energjinë e mjaftueshme.
 Ndryshimet në lëkurë- e lidhur kjo me zbrazjen e lëkurës nga proteinat dhe kalogjeni.





Humbje oreksi– e lidhur me kequshqyerjen dhe çrregullimet e metabolizmit.
Zbehje– shkak i mungesës së hekurit dhe elementeve të tjera si pasojë e kequshqyerjes .
Ndryshimet në flokë- lidhur me kequshqyerjen.
Apati dhe irritueshëri- si shkak i kequshqyerjes dhe anemisë .

40

4.2.Planifikimi infermieror lidhur me rastin

Planifikimi infermieror në menagjimin e gjendjes së kequshqyerjes










Ndërhyrjet e para
Bëhet menagjimi i çrregullimit të lëngjëve,
Reduktohet humbja e nxehtësisë,
Bëhet ruajtja e qarkullimit të gjakut,
Bëhet menagjimi i infeksioneve,
Stabilizimi
Kontrollohet sasia e marrjes së kalorive dhe proteinave
Korigjohet deficienca e lëndëve ushqyese specifike
Shtimi në peshë (arritja e shpejtë e rritjes)
Inkurajoni pacientin të konsumojë ushqimin e paraparë për të arritur të paktën 600
kJ/kg/ditë (150 kcal/kg/ditë), 4 gr protein /kg/ditë
Vazhdohet me shtesa të mikronutrientëve 33
I sigurohet një ambient i qetë duke u munduar ti largojmë gjërat që e shqetësojnë

Planifikime të tjera infermierore

 Mbikqyrja në vazhdimësi e gjendjes së pacientit në mënyrë që të vihen re me kohë
ndryshimet e mundshme
 Administrimi i duhur i medikamenteve
 Sigurimi i paisjeve të nevojshme për monitorimin e shenjave vitale
 Parandalimi i infeksioneve të ndryshme
 Parandalimi i komplikimeve të simptomave
 Të mbahen shënime për datën e dhënjes së terapisë, kohën e dhënjes, medikamentet që
aplikohen duke cekur edhe mënyrën e aplikimit
 Edukimi shëndetësorë i familjarëve lidhur me të ushqyerit e shëndetshëm për pacientin
dhe rekomandimi i ushqimeve të caktuara që i nevojiten pacinetit.

33

“Traktati I Oksfordit për mjekësinë”-Redaktorë: David A.Warrell, Timothy M.Cox, Johan D.Firth, Eduard J.Benz,
kapitulli 10.4, faqe 1059
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4.3.Zbatimi infermieror lidhur me rastin














Të kontrollohet gjendja e pacientit në vazhdimësi, të përcillet gjendja edematoze dhe
simptomet tjera
Të kontrollohet temperatura e pacientit, marrja e ushqimit, orari i gjumit, përdorimi i
terapisë
Të bëhet monitorimi i shenjave tjera vitale
Krijojmë dhe mirëmbajmë një marrëdhënje terapeutike infermier– pacient duke diskutuar
frikën dhe shqetësimet me familjen e pacientit
Të bëhet ajrosja e dhomës dhe të rritet komoditeti i pacientit sipas mundësive
Të sqarohet rëndësia e ndërrimit të pozitës për të evituar kështu dëmtimet e lëkurës,
flokëve dhe indeve në pikat ku bëhet presion
Të aplikohet kujdesi për pastërtinë e pacinetit
Të bëhet administrimi i duhur i medikamenteve dhe ti spjegohen pacientit efektet e
mundëshme anësore të tyre
Të bëhet mbështetja e të afërmve të pacientit
Të bëhet kompletimi i të dhënave të pacientit
Të dhënat e pacientit, vazhdimisht, rimblidhen, rishikohen dhe ndryshohet vendosja e
prioriteteve varësisht nga gjendja e tij
Eleminojmë çdo faktorë (pos atyre të domosdoshëm ) që ndikojnë në prishjen e
disponimit të pacientes
Kontrollojmë në vazhdimësi gjendjen e pacientes duke u munduar sa më shumë që tju
ikim komplikimeve.
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4.4.Vlerësimi përfundimtar lidhur me rastin
Infermieri vlerëson kujdesin e kryer për të zbuluar nese pacienti :








Vjen duke u përmirësuar
Ka largim të edemave
Ka shenjat vitale në kufinjtë e normales
Nuk ka diare
Ka filluar të pijë
Plotëson nevojat ushqimore me të gjithë përbërësit ushqimore çdo ditë
Sigurohet pasha e pacientit ose rritja në peshë

Fatmirësisht, gjendja e pacientes gradualisht vjen duke u
përmirësuar, edemat janë tërhequr, nuk ka diare,fillon të pijë
dhe ka normalizim të të gjitha shenjave vitale.
Lëshohet në shtëpi në gjendje stabile me rekomandim që të
kthehet në kontroll pas 2 javësh në Repartin Pediatrik.
Pacientes i ordinohet terapi (cap.Bulardi junjor) deri tek
vizita e radhës dhe i rekomandohet ushqimi që duhet
përdorur në vazhdimësi (qumësht Humana HN në mungesë
të formulës SL, si dhe ushqime pa produkte të qumështit të
lopës).

Fig.D –Fotografia e po të njëjtit fëmijë, e realizur nje vit pas trajtimit spitalor, tashmë një
fëmijë i shëndoshë dhe pa ndonjë problem shëndetësor (foto e realizuar nga kandidatja në
nëntor të vitit 2016 ).
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Kapitulli V –Diskutime dhe rekomandime

5. Diskutime
Nga informacionet e prezantuara në lidhje me temën kuptojmë se kequshqyerja është një
çrregullim i cili kërkon një trajtim urgjent, sidomos në qoftëse kjo gjendje zgjatë për një kohë të
gjatë kjo duke pasur parasyshë faktin se, ushqimi luan rrol thelbësor në plotësimin e kërkesave të
organizmit me materiet ushqyese të nevojshme për të funksionuar normalisht.
Nga statistikat e punimit të prezantuar të autorit A.Rysha, arrijmë në konkluzionet se, dietat e
kopshteve, tregojnë një deficit në konsum të mikronutricientëve dhe se, mangësitë e disa
mikronutricientëve, duhet të trajtohen menjëhere.
Poashtu, te studimi i rastit, shohim rëndësinë e të ushqyerit me qumshtë gjiri, ushqyerje kjo e cila
që nga lindja kishte munguar te rasti i studiuar dhe që pastaj kishte rritur predispoziten për
kequshqyerje protein-energji, çrregullim ky i pranishëm te pacientja në fjalë, gjithashtu, shohim
dhe rëndësinë e kushteve ekonomike dhe rolin që ato luajnë në rritjen e standardit të ushqyerjes
së mirëfilltë, pasi që pacientja ishte një fëmijë i shëndoshë derisa ushqehej me një formulë
qumështi më të kushtueshëm dhe se e gjithë sëmundja e saj, fillojë, kur familja për shkak të
kushteve të rënda ekonomike, u dëtyrua që tja ndërpresë ushqyerjen me atë llojë formule.
Gjithashtu, kujdesi infermieror te këta pacientë ka një rëndësi shumë të madhe sepse, natyrisht që
ambienti i pastër, inkurajimi për të ngrënë, mbështetja emocionale, kujdesi rreth terapisë, largimi
i pengesave që ndikonjë negativisht te pacienti dhe shumë e shumë mundësi tjera të ofrimit të
kujdesit, të gjitha, ndikojnë pozitivisht në diskursin e çrregullimit apo sëmundjes së njohur si
kequshqyerje .
Një dietë e balancuar do të thotë që në çdo vakt një e treta e pjatës tuaj të përfshijë karbohidrate
me përbërje niseshteje, të tilla si patatet, makaronat apo orizi, një e treta përfshinë frutat dhe
perimet ndërsa pjesa që mbetet përfshinë ushqimet e pasura me proteina si mishi, peshku, vezët,
dhe produktet e qumështit. Yndyrërat dhe sheqernat duhet të mbahen brenda normës .
Krahas kësaj duhet cekur se edukimi shëndetësor i popullatës është mënyra thelbësore që ndikon
në vetëdijesimin e popullatës rreth të ushqyerit të shëndetshëm.
Njohja e vlerave ushqyese të ushqimet që kryesishtë i përdorim çdo ditë si dhe njohja e shenjave
dhe simptomave që fillojnë të shfaqen si shkak i mungesës së ndojë makro apo mikronutricienti
do të ndihmonte që të arrihet qëllimi rreth edukimit për ushqyerje të mirëfilltë, më mënyrë që të
shmangim kështu kequshqyerjen dhe pasojat e saj.
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6. Rekomandime

Ushqimi dhe mënyra e të ushqyerit luajnë një rol të rëndësishëm në shëndet. Një pjesë e
konsiderueshme e sëmundjeve kronike, mund të parandalohen nëpërmjet ushqyerjes së
shëndetshme dhe një stili të përshtatshëm jetese.
Për fëmijën e vitit të parë të jetës rekomandohet ushqyerje vetëm me gji për gjashtë muajt e pare,
duke mos i dhënë asnjë llojë tjetër ushqimi. Ajo pasohet me futjen graduale të ushqimeve shtesë
në fund të muajit të gjashtë të jetës.
Nga mosha 5 vjeç dhe deri në adoleshencë është një periudhë e ngadaltë por e vazhdueshme e
rritjes dhe zhvillimit. Në këtë periudhë sigurimi i nutrienteve të nevojshëm për rritje te disa
fëmijë mund të jetë më i ulët se nivelet e rekomanduara si psh. hekuri, kalcimi, vitamina A dhe
D, vitamina C edhe pse në shumë raste deficiencat janë të ndryshme për fëmijë të ndryshëm.
Vaktet e rregullta dhe ushqimet e shëndetshme duhet të kotribuojnë në rritjen dhe zhvillimin e
tyre, por pa marrje të tepërta të energjisë në dietë.
Adoleshenca është një moshë mjaftë delikate e shoqëruar me ndryshime të rëndësishme
fiziologjike: rritje të shpejtë të shtatit, pjekuri të pjesëve të trupit, etj. Në këtë fazë organizmi
ndeshet me një rritje shumë të shpejtë që shoqërohet me nevoja shumë të larta për energji dhe
nutrientë, sidomos proteina, hekur, kalcium dhe vitamina A, C dhe D.
Ushqyerja e gruas në shtatzani nuk ndryshon shumë nga ajo e periudhës normale edhe pse duhet
të mbulojë jo vetëm nevojat e saj ushqyese por edhe të foshnjës që rritet brenda saj, si dhe të
sigurojë një zhvillim të mirë të shtatzanisë.
Nevojat energjetike të nënave me fëmijë në gji janë më të larta se ato të gruas shtatzënë.
Megjithatë, këtyre nënave mund tu rekomandohet një stil ushqyerje jo shumë i ndryshëm nga
gratë shtatzëna, por duke pasur parasyshë që nevojat energjitike janë dukshëm më të larta se për
këto të fundit.
Te të moshuarit ekzistojnë disa sëmundje të veçanta si p.sh humbja e ndjenjës së shijës mund të
pakësojë oreksin, përkeqësimi i perceptimit të ndjenjës së etjes mund të provokojë humbje të
lëngjeve, humbja e dhëmbëve mund të shkakëtojë vështirësi në përtypje, atëhere duhet të
zgjedhet dhe të përgaditet ushqimi duke pasur parasyshë gjithmonë vështirësitë e të moshuarit.
Gjithashtu kjo kategori ka nevojë të shtuar për kalcium për shkak të humbjes së masës kockore si
shkak i moshes së shtyer.34

34

http://www.fao.org/3/a-as658o.pdf
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Rezyme
Punimi i diplomes me temë “Kujdesi infermieror te pacientët me kequshqyerje”, i realizuar në
Universitetin publik të Gjakovës, Fakulteti i Mjekësisë, dega Infermieri, në bashkëpunim me
spitalin “Isa Grezda” në Gjakovë, është i përmbledhur në 5 kapituj, 47 faqe si dhe ilustruar me
figura dhe tabela në lidhje me kequshqyerjen dhe manifestimin e saj në organizëm.
Në kapitullin e parë të këtij punimi, sqarojmë definicionin e ushqimit dhe rëndësinë e tij në
organizëm, vlerësimin e gjendjes së ushqyerjes dhe rëndësinë e saj si dhe ndryshimet në masën
dhe funksionin indor që vijen si pasojë e kequshqyerjes.
Në kapitullin e dytë sqarojmë kequshqyerjen dhe llojet në të cilat ajo klasifikohet, me theks të
veqantë kequshqyerjen proteinë-energji, gjithashtu këtu sqarohen edhe çrregullimet psiqike që
lidhen me të ushqyerit si dhe prezantohen statistika rreth të ushqyerit të fëmijëve në kopshtet
publike dhe private në Kosovë të autorit Dr.Agim Rysha. Në vazhdim është kapitulli i tretë i cili
është përmbledhje e kujdesit infermieror te përsonat me nënushqyerje dhe mbiushqyerje
(obezitet), ky kapitull pasohet nga kapitulli i katërt i cili përshkruan studimin e rastit deri në
evaluimin përfundimtarë të tij, dhe, kapitulli i fundit apo i pestë, përmbanë diskutime në lidhje
me rezultatin e arritur nga studimi i temës dhe rekomandimet e dhëna rreth të ushqyerit të
shëndetshëm, në periudha të ndryshme të jetës.

Summary
The work on thesis with topic "Nursing care of the patients with malnutrition", conducted in the
Public University of Gjakova, Faculty of Medicine, Department of Nursing, in cooperation with
hospital "Isa Grezda" in Gjakova, it is summarized in 5 chapters, 47 pages and illustrated with
figures and tables related with malnutrition and its manifestation in organism.
In the first chapter of this paper , we clarify the definition of nutrition and its importance in
organism, the evaluation of the condition of nutrition and its importance, and changes in tissue
mass and function that follows as a consequence of malnutrition.
In the second chapter we clarify malnutrition and types of classification, with emphasis with the
protein-energy malnutrition, also here we clarify mental disorders that are connected with
nutrition and statistics are presented around children nutrition in public and kindergartens in
Kosovo from the author Dr. Agim Rysha. Continuing in the third chapter there is an overview of
nursing care toward people with malnutrition or over-nutrition (Obesity, this chapter is followed
from the fourth chapter that describes the study of the case until the final evaluation. And the
fifth and final chapter contains discussions related to the achieved result from the study of this
topic and given recommendations around healthy nutrition in different periods of life.
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