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Abstrakt
Puerperiumi është periudha e përfshirë nga përfundimi i fazës së tretë (lirimit të placentës)
deri kur shumica e organeve të gruas janë rikthyer në gjendjen e tyre para shtatzënisë. Puerperiumi
fillon me daljen e placentës dhe vazhdon për 6 – 8 javë. Sidoqoftë, disa organe mund të rikthehen
në gjendjen e tyre normale disa muaj pas javës së 6 – të të paslindjes (ureterët). Organe të tjera si
p.sh. perineumi, nuk e fitojnë më kurr gjendjen e tyre para shtatzënisë. Për maminë dhe mjekun
është e rëndësishme që të vlerësojnë nëse organizmi i lehonës është rikthyer në gjendjën e tij
normale. Megjithatë, normalisht ka një ndjenjë të madhe lehtësimi dhe lumturie.
Pacientja kalon atë që është pothuajse eksperienca psikologjike më e rëndësishme e jetës
së saj, pasi ajo realizon faktin që është përgjegjëse për një qenie humane, fëmijën e saj. Gjatë kësaj
periudhe vendoset ushqyerja me gji dhe me ndihmen e një mamie apo mjeku, gruaja duhet të
vendosë për një metodë të përshtatshme kontraceptive. Lehona gjatë kësaj periudhe mund të
përballet me shumë ndryshime fiziologjike, komplikime si pasojë e infeksioneve të organeve të
jashtme, sëmundjet e gjinjëve (mastiti).
Kalimi i suksesshëm nga jeta intrauterine në atë jashtëuterine përfshinë një seri
ndryshimesh fiziologjike dhe hormonale, shumë nga të cilat fillojnë para lindjes. Ngjarje të tilla
siç është komprimimi i kordonit umblikal, aspirimi i mekoniumit, lindja para kohe, infeksioni apo
keqformime madhore konogjenitale.
Si dhe lëndimet e frytit gjatë lindjes: koka e fryer, cefalhematoma, lëndimet e pleksusit
brachial, lëndimet e nervit të fytyrës (facial), lëndimet e nervit frenik, hematoma e muskulit
sternokleidomastoid, fraktura e kockave, gjakderdhja brenda kafkore (intrakraniale).
Fjalët kyçe: Kujdesi ndaj lehonës dhe të porsalindurin, Ndryshimet fiziologjike gjatë
puerperiumit, Puerperiumi patologjik
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HYRJE
Lehonia, periudha postpartum ose periudha pas lindjes është periudha që fillon menjëher
pas lindjes së një fëmije dhe shtrihet për rreth gjashtë javë, dhe të gjitha ndryshimet ndodhin në
atë periudhë në organizmin e femrës. Në këtë kohë të gjitha organet e femrës kthehen pak a shumë
në gjendjen e mëparshme. Gjatë kohës së lindjes bëhet dilatacioni i kanalit cerivikal, pastaj
zgjërimi maksimal i perineumit prandaj gjatë kësaj kohe shkaktohet plasaritja dhe qarje të vogla.
Mitra e zbrazur retrahohet. Po ashtu gjatë lindjes nëna humb sasi të gjakut dhe shumë shpejtë pas
lindjes kthehët në vlerat e para. Hormonet e shtratit nuk prodhohen më kështu edhe shpejtë
zhduken prej organizmit. Gjendja psikike e femrës fillon të stabilizohet.
Ushqyerja me gji është e shëndetshme, natyrale, e përshtatshme dhe pa kosto ekonomike.
Kjo është gjithashtu mënyra natyrale dhe më e mire për lidhjen e nënës me fëmijën e saj. Pothuajse
të gjitha nënat mund të japin gji, me kusht që të kenë informacion të saktë dhe mbështetje të
familjes së tyre, sistemit të kujdesit shëndetësor dhe shoqërisë në përgjethësi.
Lochia e lehonisë paraqitet që në ditën e parë të lindjes dhe paraqet rrjedhjen e sekrecioneve
nga organet gjenitale të lehonës, përkatësishtë nga mitra e saj. Në fillim kjo rrjedhje është e
pëcjellur më gjak. Nga fundi i lehonisë zhduken plotësishtë.
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1. NDRYSHIMET ANATOMIKE DHE FIZOLOGJIKE GJATË
PUERPERIUMIT
Puerperiumi është periudha e përfshirë nga përfundimi i fazës së tretë të lindjes (lirimit të
placentës), deri kur shumica e organeve të gruas është rikthyer në gjendjen e tyre para shtazënisë.
Puerperimi fillon me daljen e placentës dhe vazhdon për 6 – 12 javë. Sidoqoftë, disa organe mund
të rikthehen në gjendjen e tyre normale disa muaj pas javës së 6-të të pas lindjes, siç janë ureteret.
Ndërsa disa organe të tjera siç është perineumi nuk e fitojnë kurr më gjendjen e tyre që e ka pasur
para shtatzënisë.
Fazat e lehonisë
Periudhat e puerperiumit (paslindjes) janë:
•

Puerperiumi i menjëhershëm-nga lindja deri në 24 orët e para kur mund të ndodhin
ndërlikime akute të pasanestezisë ose të paslindjes.

•

Puerperiumi i hershëm, që zgjatë deri në javën e parë të paslindjes.

•

Puerperiumi i vonshëm, përfshin kohën që nevojitet për involucionin e organeve gjenitale
dhe rikthimin e menseve, zakonisht 6 javë në gratë që nuk ushqejnë femijën me gji;
rikthimin e funksioneve kardiovaskulare dhe psikologjike, për të cilat mund të nevojiten
muaj.

1.1.

Involucioni uterin

Uterusi gjatë shtatzënisë rritet në mënyrë të dukshme si madhësinë ashtu edhe peshën
(rreth 10 herë më shumë se uterusi jashtë shtatzënisë, duke arritur një peshë rreth 1000 gr), por
involuon shpejtë pas lindjes dhe arrin peshën e parashtatzënisë 50-100 gr. Gjatë javës së parë,
ndodh një zvogëlim me rreth 31% i madhësisë uterine, gjatë javës së dytë dhe të tretë, një zvogëlim
rreth 48% dhe më pas 18%. Ndryshimet e observuara të madhësisë uterine janë në pjesën më të
madhe si pasojë e ndryshimeve të gjatësisë uterine, ndërkohë që diametri transversal mbetet
relativisht i pandryshuar gjatë puerperiumit.
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Kontraksionet e miometriumit ose dhimbjet e paslindjes ndihmojnë në involucionin uterin.
Këto kontraksione ndodhin gjatë 2-3 ditëve të para të puerperiumit dhe shkaktojnë më shumë
dhimbje tek multiparet se sa tek primiparet.
Këto dhimbje theksohen gjatë ushqyerjes së fëmijës me gji si rezultat i çlirimit të
oksitocinës nga hipofiza posteriore. Gjatë 12 orëve të para të paslindjes, kontraksionet uterine janë
të rregullta, të forta dhe të kordinuara. Intensiteti, frekuenca dhe rregullshmëria e kontraksioneve
pakësohen pas ditës së parë të paslindjes, ndërkohë që ndryshimet involutive vazhdojnë.
Involucioni uterin përfundon afërsisht 6 javë pas lindjes, kohë kur uterusi peshon më pak 100
gram.

1.2.

Ndryshimet në vendin e implantimit të placentës

Pas lindjes së placentës, ndodh një kontraksion i menjëhershëm i vendit të implantimit të
placentës që arrin një madhësi më pak se gjysma e diametrit fillestar të inserimit placentar. Ky
kontraksion, si dhe kontraksionet e muskujve të lëmuar të arterieve, qojnë drejë hemostazës. Në
ditën e 16-të, në vendin e implantimit placentar, në endometër dhe miometrin sipërfaqësor vërehen
infiltrate të granulociteve dhe qelizave mononukleare.
Në këtë kohë ka filluar gjithashtu rigjenerimi i gjendrave endometriale dhe stromës
endometriale. Rigjenerimi endometrial në vendin e implantimit të placentës nuk përfundon deri në
javën e 6-të të paslindjes.
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Figura 1. Ndryshimet involutive në lartësinë e fundusit dhe në madhësinë uterine gjatë 10-të diëve të
para të paslindjes 1

1.3.

Kujdesi infermieror

Analgjetikët përdoren shpesh për të zvogëluar këto dhimbje. Shumë nga nënat që ushqejnë fëmijët
e tyre me gji, hezitojnë të marin ilaçe për shkakë të frikës se foshnja do të dëmtohet nga ilaçet e
kaluara në çumshtin e nënës. Sidoqoftë, ekspertët e kujdesit shëndetësor në përgjithësi pajtohen se
analgjezikët më të zakonshëm mund të përdoren për lehtësimin e dhimbjeve afatshkurta pa i
dëmtuar foshnjat.
Përfitimet e lehtësimit të dhimbjeve, të tilla si rehati dhe relaksim, lehtësojnë refleksin e
nxjerrjes së qumështit dhe zakonisht tejkalojnë efektin e vogël të përthithjes së ilaçeve tek foshnja.
Gruaja duhet të konsultohet me ofruesin e kujdesit shëndetësor para se të marrë ndonjë ilaç.
1.3.1.

Lochia

Ndryshimet në ngjyrën dhe sasinë e lochia-s gjithashtu sigurojnë informata nëse aktivizimi
po ecën normalisht.

https://www.google.com/search?q=ndryshimet+ne+vendin+e+inplantimit+te+placentes&source=lnms&tbm=isch&s
a=X&ved=0ahUKEëiG_JvolPDeAhVhlosKHaGYBxkQ_AUIDygC&bië=1280&bih=677
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Lochia e lehonisë paraqitet që në ditën e pare të lindjes dhe paraqet rrjedhjen e sekrecioneve
nga organet gjenitale të lehonës, përkatësisht nga mitra saj. Në fillim kjo rrjedhje është e përcjellur
me gjak, pastaj nga fundi i lehonisë zhduken plotësisht.
Rrjedhjet normale të paslindjes fillojnë si:
•

Lohia rubra (lohjet e kuqe) që përmbajnë gjak, pjesë indore dhe deciduas sasia e rrjedhjeve
pakësohet shpejtë dhe në 3 – 4 ditët vijuese ato marrin ngjyrë të kuqe në kafe.

•

Lohia seroze quhen kur bëhen sero-mukopurolente, të bardha dhe shpesh me erë të keqe.
Gjatë javës së dytë ose të tretë të paslindjes, lohiet bëhen më të holla, mukoide ngjyrë të
bardhë në të verdhë.

•

Lohia alba që vijnë si pasojë e mbizotërimit të leukociteve dhe qelizave deciduale të
degjeneruara. Tipikisht gjatë javës së pestë ose të gjashtë pas lindjes, sekresionet e lohieve
ndalojnë, ndërkohë që restaurimi pothuajse përfundon.
Koha mes lindjes dhe vlerësimit të lochias gjithashtu është e rëndësishme. Rrjedhja e

lochias do të jetë më e madhe menjëherë pas lindjes, por gradualisht do të ulet.
Është më pak pas lindjes cezariane, sepse disa prej rreshtimeve endometrike hiqen gjatë
operacionit.
Lochia e nënës që ka lindur me secio cezariane do të shkojë përmes të njejtave faza si ajo
e gruas që kishte një lindje vaginale edhe pse shumë mund të reduktohet. Disa femra kanë një
episode të papritur dhe të shkurtër të gjakderdhjes në 7 – 14 ditë pas lindjes. Kur kjo gjakderdhje
zgjatë më shumë se 2 orë duhet të vlerësohen nga kujdesi shëndetësor.

Rubra

Serosa

Figura 2. Lochia

Alba
2

2

https://www.google.com/search?q=lochia&rlz=1C1AOHY_enXK709XK709&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ve
d=0ahUKEëiYnsCHlfDeAhUJt4sKHËgDCeQQ_AUIDigB
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1.3.2.

Qafa e mitrës

Menjeherë pas lindjes qafa e mitrës është krejtësishtë e paformë dhe e bardhë është e hapur
aq sa mund të hyjë e gjithë dora. Kjo lejonë nxjerrjen manuale të placentës dhe ekzaminimin
manual të mitres, nëse është e nevojshme.
Mund të jenë të pranishme laceracionet dhe qafa e mitrës shpesh herë mund të jetë
edematose. Sherimi i shpejtë i tyre shkon deri në fund të javës së parë të paslindjes por mund të
ketë edemë për 3 deri në 4 muaj ose mund të përmbyllet si para shtatzënisë, por forma e jashtme
është gjithmonë e ndryshuar pas lindjes. Mbetët paksa e hapur e pjerrët dhe jo më e rrumbullakët.

A)Qafa e mitres para lindjes

B)Qafa e mitres pas lindje

Figura 3. Qafa e mitres 3
1

1.3.3.

Vagina

Buzët e vaginës janë hapur shumë gjatë lindjes për të lejuar kalimin e fetusit. Vagina e
mbitendosur dhe e lëmuar gradualisht kthehet në gjendjen e paralindjes rreth javës së 3-të. Trashja
e mukozës prodhimi i mokusit cervikal, dhe ndryshimet e tjera estrogjenike mund të vonohen në
gratë që ushqejnë femijët me gji.

3https://www.google.com/search?q=qafa+e+mitres+para+dhe+pas+lindjes&rlz=1C1AOHY_enXK709XK709&sour
ce=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEëjzz4OklfDeAhËBiIsKHfTbAGQQ_AUIDigB&bië=1280&bih=677
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Vagina para lindjes
Vagina pas lindjes
Figura 4. Vagina para dhe pas lindje4

1.3.4.

Perineumi

Perineumi është i traumatizuar, nganjeherë i shqyer ose i prerë, gjatë procesit të lindjes.
Vulva e fryrë. Shumica e tonusit të muskujve rimëkëmbet nga 6 javë, me më shumë përmisime
gjatë muajve të ardhshëm. Toni i muskujve mund ose nuk mund të kthehet në normale. Varësisht
nga shkalla e dëmtimit të muskujve, nervit dhe lidhjes së indeve.

4https://www.google.com/search?q=vagina+para+lindjes+dhe+pas+lindjes&rlz=1C1AOHY_enXK709XK709&sou
rce=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEëiBgefBlfDeAhXkxIsKHdnsCeAQ_AUIDigB&bië=1280&bih=677#img
rc=PHtdT7CrfNmsRM
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Figura 5. Perineumi5
1.3.5.

Muri i barkut

Pas lindjes, për shkak se muskujt janë akoma të dobët dhe të relaksuar, në pjesën e poshtme
barku mbetët i varur nga dhjami. Kthimi në gjendjen e parashtatzënisë varet shumë nga stërvitja
muskulore e nënës.

Figura 6. Muri i barkut 6

5

https://www.google.com/search?q=perineumi+pas+lindjes&rlz=1C1AOHY_enXK709XK709&source=lnms&tb
=isch&sa=X&ved=0ahUKEëiigZ7plfDeAhVCmYsKHËOsAJëQ_AUIECgD&bië=1280&bih=677
6https://www.google.com/search?q=muri+i+barkut+pas+lindjes&rlz=1C1AOHY_enXK709XK709&source=lnms&tbm=isch&sa
=X&ved=0ahUKEëj9n576lfDeAhXmo4sKHadfC3YQ_AUIDigB&bië=1280&bih=677
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1.3.6.

Vezoret

Nëna që nuk ushqen foshnjën me gji mund të ovulojë sa më shpejtë që 27 ditë pas lindjes.
Shumica e grave kanë një periudhë menstruale prej 12 javësh; koha mesatere e menstruacioneve
të para është 7 – 9 javë.
Gruaja që ushqen me gji fëmijën e saj ka një periudhë më të gjatë të amenoresë.
Vonesa e kthimit në funksionin normal ovarian në nënën gjidhënëse është shkaktuar nga shtypja e
ovulacionit për shkak të nivelit të ngritjes së nivelit prolaktinës.

1.3.7.

Sistemi urinar

Në periudhën e menjëhershme puerperale, si rezultat i lindjes, mukoza e vezikës urinare
është edematoze dhe kapaciteti i vezikës urinare është i rritur. Për këtë shkak mbitendosja dhe
bushatisja jo e plotë e vezikës urinare me praninë e urines reziduale, janë probleme të zakonshme.
Afërsisht 50% e pacientëve kanë një proteinuri mesatare për 1 ose 2 ditë pas lindjes. Ekzaminimi
ekografik 6 javë pas lindjes, në shumicen e grave, tregon një rezolucion të dilatacionit të sistemit
kolektor. Megjithatë, staza urinare mund të persistojë në më shumë se 50% të grave deri në 12 javë
pas lindjes.

1.3.8.

Funksioni renal

Një zmadhim i konsiderueshëm renal mund të zgjasë për shumë javë pas lindjes. Shtatzënia
shoqërohet me një rritje të shkallës së filtracionit glomerular në rreth 50% të rasteve. Këto vlera
kthehen në normë ose afër normës gjatë javës së 8-të të puerperiumit.
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1.3.9.

Sistemi kardiovaskular

Shenjat jetësore ndryshojnë:
•

Pulsi zvogëlohet në normën e 50-70 rrahje ne minutë brenda 6-10 ditëve të para, dhe
kthehet në normalitet për 8-10 javë (nëqoftë se pulsi rritet mbi> 100 rrahje në minutë mund
të tregojë infeksion, hypovolemia).

•

Respiracionet - zvogëlohen dhe arrijnë vlerat normale brenda 6-8 javë pas lindjes

•

Presioni i gjakut - rritja e vogël e përkohshme 4 ditë pas lindjes, shikojme për hipotension
ortostatik fillimisht. Pas 48 orë si rezultat i gulçimit të barkut gjithashtu mund të jetë shenjë
e vonshme e hemorragjisë së postpartum.

•

Temperatura fillimisht në 24 orët e para paslindjes mund të rritet në 38 gradë si rezultat i
dehidrimit, pas 24 orësh duhet të jetë afebrile.

•

Vëllimi i gjakut-zvogëlohet brenda javës së parë dhe kthehet në vlerat jo shtatzënisë për 6
muaj.

•

Shenjen Humane pse e vleresojmë?
Duhet të vlerësohet për shkak të rritjes së sasisë së vëllimit të gjakut gjatë
shtatzënisë dhe aktivizimit të faktorëve të koagulimit të gjakut pas lindjes
Çfarë duhet të mësojmë?

•

Duhet të punojmë për të ulur rrezikun për tromboflebit.

•

Edukimi i pacienteve mbi shenjat e rrezikut si për të kërkuar zona të ngrohëta, të butë,
zonat e kuqe në këmbë.

1.3.10. Sistemi endokrin

Gjatë shtatzënisë ndodh një ndryshim progresiv i gjendrës së hipofizës, me një rritje të
peshës së saj 30-100% në termë. Një rritje shtesë e madhësisë së saj ndodh gjatë javës së parë pas
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lindjes. Pas kësaj jave, gjendra e hipofizës kthehet me shpejtësi në madhësinë e saj normale, si tek
grate që ushqejnë femijën e tyre me gji ashtu edhe tek ato që nuk e ushqejnë femijën e tyre me gji.
Zhdukja e shpejtë e hormonit laktogjenë placenatrë dhe nivelet e ulta të hormonit të rritjes
pas lindjes çojnë në një mungesë relative të faktorëve anti-insulinikë në puerperiumin e hershëm.
Për shkakë se puerperiumi i hershëm paraqet një periudhë kalimtare në metabolizmin e
karbohidrateve, rezultatet e testeve të tolerancës ndaj glukozës mund të jenë të vështira për tu
interpretuar.
Menjëherë pas lindjes, për shkak të luhatjeve të shpejta në shumë tregues, vlerësimi i
funksionit të tiroides është i vështir.
Është karakteristikë që nivelet plazmatike të tiroksinës dhe treguesve të tjerë të funksionit të
tiroides janë shumë të larta gjatë lindjes dhe në 12 orët e para pas lindjes.
Një ulje drejtë vlerave të para lindjes është pare në ditën e 3 ose 4 pas lindjes. Ulja e
niveleve të estrogjenit pas lindjes çon në një ulje të niveleve qarkulluese të globulinës që e lidh
tiroksinën, dhe një pakësim gradual në serum të hormoneve të lidhura të tiroides. Ka shumë
mundësi që nën influencën e sasive të shtuara të estrogjeneve dhe progresteronit, ndodh një
rivendosje e ndjeshmërisë hipotalamo-hipofizare ndaj feedback-ut të kortizolit gjatë shtatzënisë,
që vazhdon për disa ditë pas lindjes.

1.3.11. Sistemi nervor

Në periudhën e hershme pas lindjes, gruaja mund të ketë përkohësisht ndryshime
neurologjike të tilla si mungesa e ndjenjave në këmbë dhe marramendje nga anestezia ose
analgjezia. Vështërsia dhe lodhja pas lindjes janë të zakonshme. Pacientja mund të ketë siklet nga
episiotomia ose prerja dhimbje mukujsh, zorrëve dhe gjiri kjo shkakton paaftësi për të fjetur.
Ankesat e dhimbjeve të kokës kërkojnë vlerësim të kujdesshëm.
Dhimbjet e kokës frontale nuk janë të pazakonta në javën e parë pas lindjes dhe mund të
jenë rezultat i ndryshimeve të balancit elektrolit. Dhimbje koke të rënda nuk janë të zakonshme,
por mund të jenë dhimbje koke të postponkturës që rezultojnë nga anestezia rajonale. Këto dhimbje
duhet të raportohen tek ofruesi përkatës i kujdesit shëndetësor.
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1.4.

Depresioni postpartum

Depresioni postpartum është një sëmundje serioze që shfaqet gjatë muajve të parë pasi të
keni lindur fëmijën. Ky depresion ju bën të ndiheni të mërzitur, të pashpresë, të pavlerë. Do të
mund të keni vështirësi që të kujdeseni për fëmijën tuaj dhe që të lidheni me të.
Depresioni postpartum nuk është sikurse “baby blues”, që largohen pas dy javësh.
Simptomat e depresionit postpartum mund të zgjasin për disa muaj. Depresioni postpartum
vjen si shkak i ndryshimit të nivelit të hormoneve pas shtatzënisë.

1.4.1.

Baby Blues

Është gjendje e pikëllimit, e disponimit të ulur dhe ataqe të të qarit, iritabilitet, gjendje
ankthi dhe pagjumësi. Lajmrohet rreth 80% të nënave pas lindjes dhe nuk konsiderohet si
çrregullim psiqik dhe është i nderlidhur me stresin e jashëm, është e intensitetit mesatar dhe me
karakter kalues. Zakonisht nëna qetësohet për 2 deri në 3 javë.
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2. PUERPERIUMI PATOLOGJIK
2.1.

Infeksionet puerperale

Është një term i përgjithshëm i përdorur për të përshkruar çdo infeksion bakterial të traktit
gjenital pas lindjes.
Kemi të bëjmë me infeksione puerperiale, kur janë prezente dy ose më shumë nga këto
shenja:
•

Dhimbje pelvike,

•

Temperatura 38.5 ºC ose më shumë,

•

Sekrecione vaginale jo normale (të shtuara),

•

Sekrecione vaginale me erë,

•

Vonesë në zvoglimin e përmasave të uterusit.
Shkaqet: Disa prej mikro-organizmave më të zakonshëm janë: Streptokoku, Stafilokoku,

Escheria coli, Clamydia, Gonokoku.
Bakteriet mund të jenë Endogjene dhe Ekzogjene.
Bakteriet Endogjene – kolonizojnë normalisht vaginën rektumin, pa sjell shqetësime si psh.
(Streptokoku dhe Stafilokoku, E.Coli).
Bakteriet Ekzogjene – vinë në vaginë nga jashtë dhe janë: Streptokoku, stafilokoku,
clostridium tetani.
Shenjat dhe simptomat e infeksionit: zakonisht gratë mund të kenë temperature dhimbje
pelvike, uterus të distenduar lodhje të shtuara dhe vones të përmasave uterine. Gruja ankohet për
dhimbje, sekrecione purulente me erë në vendet e epiziotomisë apo laçeracioneve vaginale.
Trajtimi konsiston në administrimin e antibiotikëve me spektër të gjerë veprimi dhe me
doza të larta, aplikimi i likideve, eleminimi i mbeturinave placentare dhe membranoze si dhe
trajtimi i komplikacioneve.
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2.2.

Infeksioni uterin (metriti me celulit pelvik)

Infeksioni uterin i paslindjes është quajtur në mënyra të ndryshme, si: metrit,
endomiometrit, dhe endoparametrit. Pasi që ky infeksion përfshin jo vetëm deciduan por gjithashtu
miometrin dhe indet parametrial, termi i preferuar është metriti me celulit pelvik. Metriti është
infeksioni i kavitetit uterin dhe përbën komplikacionin më të zakonshëm të gruas gjatë periudhës
së hershme të lehonisë (ditët e para paslindjes). Ai është shkaktari më i shpeshtë i sepsisit
puerperal. Sipas OBSH-së metriti prek rreth 3% të lindjeve vaginale dhe 12%- 15% të lindjeve
abdominale.
Faktorët e rriskut – pesë faktorë paraprijnë gjithmonë metritin:
•

Kohëzgjatja e aktivitetit të lindjes,

•

Ruptura e membranave,

•

Numri i akzaminimeve vaginale,

•

Faktorë intraoperativ,

•

Mbeturinat placentare dhe membranore.
Diagnoza – temperaturë është kriteri më i rëndësishëm për diagnozën e metritit të

paslindjes. Elementet e tjera që ndihmojnë në vendosjen e diagnoses janë tabloja klinike,
ekzaminimi pelvic dhe ekzaminimet laboratorike, (analizat e gjakut, urines, kultura e lohieve).
Trajtimi – metriti është patologji polimikrobiale dhe për pasojë kërkohet një trajtim me
antibiotic me specter të gjerë veprimi. Forma e lehtë e metritit trajtohet me antibiotic oral.
Forma e mesme deri te e rënda indikohet terapia intavenoze me antibiotic me specter të
gjerë veprimi.

2.3.

Infektimi i plagës të operacionit cezarian

Infektimi i plagës ndodh në 4-12% të pacientëve pas operacionit cezarian. Faktorët e rriskut
që predispozojnë për infektimin e plagës në gratë që janë nënshtruar operacionit cezarian janë
obeziteti, diabeti, hospitalizimi i zgjatur për para operacionit cezarian, ruptura e zgjatur e
membranave, korioamnioniti, lindja e zgjatur.
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Klinika- temperaturë pa shkak të dukshëm e cila paraqitet në ditën e katërt ose të pestë pas
operacionit sugjeron një infektim të plagës. Eritema dhe ndjeshmëria e plagës mund të mos
dallohen deri në disa ditë pas ndërhyrjes kirurgjikale.
Trajtimi- incizioni duhet të hapet për gjatë gjithë gjatësisë së tij dhe pjesa më e thellë e
plagës duhet të eksplurohet me kujdes për të përcaktuar nëse ka ndodhur hapja e fascies.
Nëse fascia ështe e dëmtuar, plaga hapet në nivelin e saj, ekscizohen indet e nekrotizuara dhe të
infektuara dhe riparohet. Nëse fascia është intakte, infeksioni i plagës mund të trajtohet lokalisht.

2.4.

Infektimi i epiziotomisë

Sa më i madhë të jetë laceracioni ose epiziotomia, aq më të mëdha janë mundësitë për
infektim dhe hapje të plagës. Gratë të cilat kanë infeksone në zonat e tjera gjenitale, kanë rrisk më
të lartë për infeksione të epiziotomisë.
Klinika – dhimbja në vendin e epizotomisë është shenja më e zakonshme. Inspektimi i
vendit të epiziotomisë paraqet përçarjen e plagës dhe hapjes së incizionit. Nëse plaga është e
mbuluar nga një membranë nekrotike, ajo duhet të hiqet nëse është e mundur. Mirëpo nëse është
formuar ndonjë fistul rektovaginale, atëherë duhet të kryhet një ekzaminim i kujdesshëm
rektovaginal. Gjithashtu duhet të vlerësohet edhe integriteti i sfinkterit anal.
Trajtimi – trajtimi fillëstarë bëhet me anë të pastrimit të plagës dhe lejimit të formimit të indit
granular. Nëse tentojmë ta mbyllim një epiziotomi të infektuar dhe të hapur, ka mundësi të
deshtojmë sepse kjo bën mbylljen përfundimtare më të vështirë.

2.5.

Mastiti (infeksioni i gjirit)

Mastiti është një inflamacion i indit të gjoksit. Kur mastiti nga gjidhënia është pasojë e një
infeksioni, zakonisht ajo shkaktohet nga një bakterie më e zakonshme e quajtur staphylococcus
aurus. Pjesa më e madhe e mastiteve nga gjidhënia ndodhin gjatë 3 muajve të parë postpartum (pas
lindjes), por mund të ndodhë edhe në periudha të tjera për sa kohë një femër është duke ushqyer
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me qumësht. Kur mastiti është i rëndë, mund të zhvillohet nje abces (mbledhja e materialit të
infektuar) në gjoks.
2.5.1. Simptomat e mastitit nga gjidhënia

Simptomat e mastit nga gjidhënia janë:
 Një gjendje e përgjithshme si lodhje,
 Temperaturë,
 Zona e interesuar është e skuqur,
 Ngrohje dhe forcim i gjoksit,
 Dhimbje gjatë gjidhënies.

2.5.2.

Faktorë rreziku të mundshme për të zhvilluar mastit

Faktorë rreziku të mundshme për të zhvilluar mastit janë:
 Mastiti pas një shtatzanie të mëparshme,
 Çarje e thithkave ose infeksione të zonës,
 Perdorimi i një pozicioni të vetëm gjatë gjidhënies kështu që gjoksi nuk zbrazet qumështi,
 Shtrengimi i tepërt i recipetave që bllokon lëshimin e qumështit.

2.5.3.

Trajtimi i mastitit

Trajtimi i mastitit:
 Vazhdo gjidhënien dhe përdor pozicione të ndryshme të gjidhënies.
 Zbrazje të vazhdueshme, të plota të gjirit të interesuar.
 Vendosja e gjërave të ngrohta mbi të ose larja me ujë të ngrohtë.
 Rritje e sasisë së lëngjeve që merren.
 Qëndrim në shtratë.
 Ilaçe kundër dhimbjeve.
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 Antibiotikë nëse përshkruhen nga mjeku.
 Drenazh i ndonje abcesi që formohet.
Ne shumicën e rasteve, mastiti trajtohet lehtësisht. Të vazhdosh gjidhënien gjatë mastitit
nuk do të demtojë femijën tuaj.
Trajtimi i mastitit periduktal mund të perfshijë antibiotikë ose ndërhyrje kirurgjikale nëse
mastiti periduktal është i rëndë. Për trajtimin e mastitit përdoret edhe terapia antimikrobiale me
spektër të gjerë e cila është efektive në pjesën më të madhe të rasteve. (Dicloxicilin 500mg për os
4 herë në ditë për 10-14 ditë).

2.6.
`

Infeksionet e traktit urinar

Infeksionet e rrugëve urinare janë të zakonshme dhe të shpeshta gjatë shtatzënisë. Kemi të

bëjmë si zakonisht për cistitin (infeksion i lokalizuar në vëzikë urinare) dhe pielonefritin e rëndë
(infeksion i shpërndarë në veshka).
Faktorët e zakonshëm të rrezikut janë infeksionet urinare gjetë shtatzënisë, trauma gjatë
lindjes, higjena e varfur vulvare dhe anemia.
Testi dhe ekzaminimet që konfirmojnë diagnozën janë një analiz e thjeshtë dhe
bakteriologjike e urinës.

2.7.

Çrregullimet Tromboembolitike

Tromboembolitë sipërfaqësore janë më të shpeshta në grate që janë në moshë madhore,
obeze dhe me paritet të lartë.
Faktorët e rrezikut janë mosha mbi 35 vjeç, paritet i lartë obeziteti, operacione cezariane
trauma të këmbëve, qëndrimi shtrirë për një kohë të gjatë dhe marrja për një kohë të gjatë e
preparateve estrogjenike. Trombozat e venave të thella janë më të vështira për tu diagnoztifikuar.
Dhimbja në pulpën e këmbës, veçanarisht në ecje, presupozon praninë e trumbozës në venat e
thella të këmbës.
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Diagnoza e saktë aktualisht ka nevojë për ekzaminime speciale si:
•

Ultrasonografia Doppler, me qellim studimin e zhurmave të rrjedhjes së gjakut në
venën femorale.

•

Venografia që përfshinë rrezet X pas injektimit të preparateve radioopakë.

Parandalimi bëhet nëpërmjet lëvizjeve passive dhe aktive. Lëvizjet aktive janë kur gruaja
lëviz vetë. Lëvizjet passive kur gruaja ndihmohet të lëvizë nga personeli shëndetësor.

2.8.

Atonia e mitrës

Paaftësia e murit të mitrës që të retrahohet pas lindjes së frytit dhe të shtratit quhet atoni e
mitrës. Atonia e mitrës mund të jetë parësore dhe dytësore.
Atonia parësore paraqitet si rezultat i zvogëlimit të aftësisë të kontraksioneve të muskulit
të mitrës për shkak të ndryshimeve që kanë ndodhur në të.
Etiologjia: Hipoplazioni i mitrës
Ndryshimet në miometrium janë:
Miometriumi që ka qenë i tendosur në shtatzëni,
Pas lindjes së vrullshme dhe
Pas lindjeve të zgjatura.
Po ashtu edhe tek femrat që kanë vuajtur nga inflamacionet e mitrës.
Atonia dytësore paraqitet si pasojë e mbetjes të një pjesëze fare të vogël të shtratit pas
nxjerrjes së tij nga mitra. Edhe te atonia dytësore gjakderdhja atonike mund të jetë shumë e madhe
dhe si e tillë është shumë e rrezikshme për jetën, prandaj kërkon intervenim të shpejtë të mjekut
dhe mamisë.
Mjekimi: Revizion i kavitetit të mitrës dhe uterotonikë,
Tamponada e kavitetit të mitrës.
Kirurgjik: Histerektomia
Simptomatik: Zavëndsimi i gjakut, plazma e gjakut, tretje fiziologjike dhe tretje glukoze.
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2.9.

Laceracionet

Laceracionet janë një pasojë e zakonshme e lindjes vaginale me hyrjen e foshnjës në botë,
mund të përfundoni me një grisje. Grisjet janë më të zakonshme tek grate që bëjnë lindjen e tyre
të parë vaginale dhe luhaten me prerje dhe grisje të vogla deri në shqyerje të thella që prekin disa
muskuj të dyshemesë së pelvikut.
Grisjet më sipërfaqësore përfshijnë lëkurën e perineumit dhe indit rreth hapjes së vaginës
ose shtresës më të jashtme të vetë vaginës, por jo muskujt. Këto grisje të quajtura laceracione të
shkallës së parë shpesh janë kaq të vogla saqë kërkojnë pak apo aspak qepje.
Laceracionet e shkallës së dytë shkojnë më thellë në muskujt poshtë. Këto grisje duhet
qepur që të mbyllen, shtres pas shtrese. Ato do të shkaktojnë njëfarë sikleti dhe zakonishtë kërkojnë
disa javë për tu shëruar.
Rreth 4% e grave që lindin me rrugë vaginale përfundojnë me një grisje më serioze në
perineumin e tyre, që shtrihet deri në anus dhe përtej. Kjo lloj grisje mund të shkaktojë dhimbje të
konsiderueshme për shumë muaj dhe rritë rrezikun e mospërmbajtjes anale.
Këto grisje të rënda quhen laceracione të shkallës së tretë ose katërt. Një laceracion i
shkallës së tretë është një grisje në indet vaginale, lëkurën dhe muskujt e perineumit që shtrihet në
sfinkter (muskuli që rrethon anusin). Një grisje e shkallës së katërt shkon nëpër sfinkterin anal dhe
indin nën të.
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3. FIZIOLOGJIA E LAKTACIONIT
Pas lindjes fillon periudha e puerperiumit e cila manifestohet me ndryshime hormonale në
organizmin e femrës. Pas lindjes pason rënia e nivelit të progresteronit, estrogjeneve, hormonit
human placenta laktogjen të cilat mundësojnë rritjen e prolaktinës e cila pastaj ushtron prodhimin
e qumështit. Në periudhën e pas shtatzënisë (puerperiumit) shpesh herë është e nevojshme
përdorimi i medikamenteve. Përdorimi më i shpeshtë i medikamenteve në periudhën e paslindjes
bëhet për shkak të patologjive që paraqiten në këtë periudhë.
Medikamentet më të shpeshta që përdoren në këtë periudhë janë antibotikët, analgetikët,
antipiretikët si dhe vitaminat.
Medikamentet që ordinohen gjatë periudhës së puerperiumit dhe laktacionit duhet të
plotësojnë disa kritere:
 Të mos depërtojnë në gjendrën e qumshtit,
 Të kenë peshë të madhe molekulare dhe
 Për transportin e tyre të lidhen për proteina.

3.1.

Kulloshtra

Sekretimi para qumshtit, 2 – 3 ditët e para pas lindjes, është si lëng i trashë, i verdhë dhe
quhet kulloshtër. Fëmija nuk duhet ta humbasë kulloshtrën pasi ajo është e pasur me proteina,
kripëra minerale dhe mbi të gjitha me disa faktorë mbrojtës si imunoglobulina A që mbron aparatin
tretës dhe respirator të fëmijës nga viruse, baktere apo substanca të huaja që mund të provokojnë
reaksione alergjike.
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3.2.

Gjidhënja

Ushqimi natyrorë me anë të gjidhënjes është ushqyeshmëri e pa zëvendësushme në
krahasim me të gjitha ushqimet tjera. Qumështi i gjirit përmban të gjitha elementet e nevojshme
në sasi dhe cilësi, dhe është i tretshëm. Ai përmban: 88% ujë, proteina, yndyra, sheqerna, vitamina
e kripëra minerale. Në gjashtë mujorin e parë pas lindjes është i pa kompenzueshëm ushqyeshmëria
me anë të gjirit të nënës.
Gjidhënja është me rëndësi të madhe jo vetëm për fetusin por edhe për nënën. Roli dhe rëndësia
me anë të gjidhënjës qëndron në këto fakte:
•

Me anë të gjidhënjes kompensohen të gjitha materiet e nevojshme për zhvillimin dhe rritjen
normale të porsalindurit,

•

Gjidhënja mundëson mbrojten nga ana e infeksioneve,

•

Gjidhënja ndikon në forcimin e lidhjes emocionale në mes të nënës dhe të porsalindurit si
dhe

•

Gjidhënja luan rol të rëndësishëm në rregullimin natyral të fertilitetit.
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4. MENAXHIMI I PUERPERIUMIT
Raportohet se 3% e grave që kanë lindur në rrugë vaginale dhe 9% e grave që kanë lindur
me operacion cezarian do të kenë një komplikacion që lidhet me lindjen dhe që kërkon qëndrim
më të gjatë në spital pas lindjes apo rishtrim. Megjithëse pas lindjes sëmundshmëria simptomatike
mund të jetë e rëndësishme (perineum i dhimbshëm, vështirësi në ushqyerjen me gji, infeksion
urinar, incontinence urinare ose fekale, dhimbje koke), shumica e grave mund të kthehen në shtëpi
dy ditë pas një lindje normale vaginale, në qoftëse ekziston besimi për kujdesin dhe ushqyerjen e
të porsalindurit dhe nëse ekziston mbështetja e përshtatshme në shtëpi. Duhet të plotësohen kriteret
e daljes nga spitali dhe të sigurohet kujdesi për ndjekjen e vazhdueshme.

4.1.

Aktivitet dhe pushimi

Gruaja përfiton nga ecjet dhe lëvizjet e hershme pas lindjes. Ato i sigurojnë asaj një ndjenjë
mirëqenie, shpejtojnë involucionin e uterusit, përmisojnë drenimin e uterusit dhe pakësojnë
incidencën e tromboflebitit pas lindjes. Ecjet dhe lëvizjet shpejtë pas lindjes nuk do të thotë kthim
i menjëhershëm në aktivitetet normale ditore apo në punë. Prandaj pushimi pas lindjes është
thelbësor dhe kërkesat ndaj nënës duhet të kufizohen për të kufizuar shlodhjen dhe përshtatjen e
duhur për përgjegjsit e saj të reja.

4.2.

Aktiviteteti seksual gjatë lehonisë

Rifillimi i aktivitetit seksual normal (si para shtatzënisë) vonohet pas lindjes. Megjithatë,
rekomandohet rifillimi i aktivitetit seksual kur perineumi i gruas është qetësuar dhe gjakderdhja
është ndaluar. Arsyeja se përse duhet pritur është që të shërohet krejtësisht vendi në mitër ku ka
qenë e ngjitur placenta. Nëse filloni me marrëdhënie seksuale më herët atëherë mund të shfaqet
infeksioni.
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Rekomandohet që të mos keni marrëdhënie seksuale së paku gjashtë javë pas lindjes. Deri
në këtë kohë organizmi juaj është rekuperuar dhe janë shëruar plagët si pasojë e çarjeve që kanë
mundur të ndodhin gjatë lindjes.

4.3.

Kujdesi për vezikën urinare

Një lindje e zgjatur dhe e vështirë ose një lindje me forceps mund të traumatizojë bazën e
vezikës urinare dhe të vështirsojë zbrasje normale të saj. Poliuria e dukshme qartë në ditet e para
të paslindjes bën qe vezika urinare të mbushet realitivishtë në një kohë të shkurtë. Një paciente
duhet te katetirizohet çdo 6 orë pas lindjes në qoftë se ajo nuk është e aftë të urinoj ose te zbrazet
plotësisht vezikën urinare. Katetirizimi i herëpashershëm është më i preferushëm se sa një katetër
i lën në mënyr të vazhdushme në vezikë pershkak se incidenca e infeksioneve të traktit urinar është
më e ulët.

4.4.

Funksioni i zorrëve

Shtatzënia shoqërohet më një rritje të zbrazjes gastrike, por levizshmëria gastrointestinale
zakonisht vanohet pas lindjes. Lindja vaginale operative dhe laçiracionet që përfshin sfinkterin
anal rrisin rriskun e një gruaje për inkontinence anale.
Megjithatë, 5% e grave shtatzëna kanë në njëfarë shkalle inkontinencë anale deri në 3 muaj
pas lindjes. Shumica e rasteve janë kalimtare, megjithatë rastet që persistojnë më tepër se 6 muaj
kerkojnë intervenim dhe trajtim.

4.5.

Kujdesi për perineum

Kujdesi perineal ne lehoni, qoftë dhe në pacientet më një epiziotiomi apo laçeracion të
riparuar në menyr të kënaqshme dhe të pakomplikuar, në përgjithësi nuk kerkon më teper se sa një
pastrim rutinë më anë të dushit dhe analgjezisë.
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Menjëherë pas lindjes, ne perineum vendoset kompresa te ftofta (zakonisht në akull)që ulin
edemen traumatike dhe shqetësimet. Zona perineale duhet te pastrohet me delicates me nje sapun
të thjeshtë të paktën një ose dy herë në ditë se, dhe pas urinimit apo defikimit.
Në qoftë se perineumi mbahet i pastër, atëher shërimi do të ndodhë më shpejtë.
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5. KUJDESI PËR TË PORSALINDURIN
5.1.

Përgatitja për lindje

Edhe në lindjen e menduar si pa rrezik, të porsalindurit mund ti ndodhin probleme të
paparishikuara. Për këtë arsye, për çdo lindje, të gjitha mjetet e rikthimit në jetë të të porsalindurit
duhet të jenë të gatshme, dhe i pranishëm në lindje një personel i aftë për të kryer procedurat që
përmbledh reanimacioni neonatal.

5.1.1.

Ruajta e temperaturës trupore

Meqënse i porsalinduri priret të humbas nxehtësi pas lindjes, sidomos me anë te avullimit
(temperatura e ti bie mesatarishtë 0.1`C/min), për të shmangur hipoterminë, duhet të merren
njëkohësishtë këto tri masa:
•

Në sallën e lindjes temperatura duhet të ruhet rreth 24`C dhe duhet të shmangen korrentet
e ajrit.

•

Fëmija duhet të thahet më një pelenë paraprakishtë të ngrohur dhe sterile që në sekondën e
parë të jetës.

•

Më pas, i porsalinduri duhet të mbështillet me një pelen tjetër të thatë, të ngrohtë dhe sterile
e të vendoset në kontaktë me nënën.

5.2.

Kujdesi në sallën e lindjes

Të gjithë të poraslindurve duhet t’u trajtohen konjuktivat me preparate antimikrobikë për
të parandaluar oftalminë neonatale. Shkaktarët e konjuktivitetit tek i porsalinduri janë, kryesisht,
mikrobet e kanalit të lindjes (gonokoku, klamidia, gramnegativët).
Frymëmarrja: frekuenca e frymëmarrjes tek i porsalinduri i shëndoshë sillet prej 40-60
frymëmarrje në minutë.
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Qarkullimi i gjakut vlerësohet sipas ngjyrës së lëkurës (në fytyrë dhe ekstremitete), sipas
nxehtësisë së duarve, frekuencës së pulsit, presionit arterial. Ngjyra e lëkurës tek i porsalinduri i
shëndoshë është ngjyrë trandafili.
Frekuenca e zemrës ose pulsit sillet prej 100/min( në gjumë ) gjer në 180/min (në gjendje
të zgjuar), kurse presioni arterial 70/50 mmHg.
5.2.1.

Përpunimi i kërthizës tek i porsalinduri

Pas lindjes dhe gjatë ekzaminimit të parë të foshnjës duhet bërë kujdes në ekzaminimin
dhe përpunimin e kërthizës së foshnjës sepse mund të vie deri tek inflamacioni dhe infeksioni i
kërthizës. Rënia e kërthizës zgjatë 7 deri në 10 ditë, dezinfektimi bëhet me 3% hidrogjen një herë
në ditë. Nënën duhet bër me dije se foshnja nuk guxon të lahet deri në rënjen e kërthizës.

5.2.2.

Ekzaminimi i kokës së të porsalindurit

Koka e të porsalindurit e ka perimetrin mesatarisht 34-36 cm . Nën lëkurën e kokës në
eshtrat e kafkës gjenden fontanellat nga të cilat më e rëndësishmja është ajo e përparme. Ajo gjatë
2 muajve të pare të jetës pak sa rritet, dhe më vonë vie deri te zvogëlimi gradual, dhe mbyllet në
mes të moshes 10 deri në 18 muajve të jetës së bebës.

5.2.3.

Lëkura e të porsalindurit

Lëkura e të porsalindurit është e hollë, e mbuluar me një masë të bardhë e cila eleminohet
gjatë larjes së pare. Lëkura e pastruar e të porsalindurit është rozë ose e kuqe. Ajo është e mbuluar
me disa krusta të cilat eliminohen në fund t ë javës së parë.
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5.2.4.

Vitamina K

Për të parandaluar sëmundjen hemorragjike dhe çrregullimet e kuagulimit nga mungesa e
vitamins K duhet të aplikohet vitamin K 0,5-1mg, Brenda orës së pare të jetës.

5.3.

Vendosja e mardhënies nënë – fëmijë

Fëmija duhet të vendoset në barkun e nënës, në mënyrë që ajo ta përqafojë dhe ta përkdhelë.
I porsalinduri duhet të vendoset brenda 2 orëve të para pas lindjes në gji në mënyrë që të shpërthej
sekrecioni i kulloshtrës dhe të inkurajohet ushqyerja me gji.
5.3.1.

Ushqyerja, tretja dhe urinimi

Me përjashtim të rasteve kur nëna është e sëmurë rëndë ose te disa infeksione (tuberkuloz
aktiv, hepatit C, HIV/AIDS), fëmija duhet të ushqehet vetëm me gji. Vendosja në gji e fëmijës jo
vetëm që duhet të jetë e hershme, por edhe pa orar (sipas dëshirës së fëmijës).
Në 12 deri në 24 orët e para pas lindjes i porsalinduri nga trakti tretës eleminon
mekoniumin; është masë me ngjyrë të zezë në të gjelbër pa erë me konsistencë viskoze dhe
eleminohet 4 - 5 herë në ditë.
Numri i feçeve tek i porsalinduri i shëndoshë sillet prej 7 – 10 në ditë. I porsalinduri
menjëherë pas lindjes urinon, por gjatë 48 orëve urinon sasi të vogël të urinës

5.4.

Lëndimet e të porsalindurit gjatë lindjes

Fëmija mund të lëndohet gjatë manipulimeve të ndryshme para lindjes, gjatë lindjes dhe
menjëherë pas lindjes. Lëndimeve gjatë lindjes më shumë ju ekspuzohen fëmijët e lindur para
kohe, pas kohe pastaj fëmijët me masë (peshë) të madhe trupore për shkak të disproporcionit të
madhë të kanlit të lindjes dhe fëmijës. Lëndimet më të shpeshta janë:
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 Koka e fryrë (caput succedanum) është shum e shpeshtë dhe nuk llogaritet si dukuri
patologjike. Është enjtje (edem) e indit nënlëkuror të kokës dhe nuk ka nevojë për mjekim,
kalon spontanisht për 3-4 ditë.
 Kefalhematoma - është gjakderdhje në mes të periostit dhe kockës së kafkës. Fryerja është
e lokalizuar në një kockë, nuk kalon suturat e kockore, zgjatë gjashtë javë. Spontanisht
tërhiqet, mjekimi nuk është i nevojshëm.
 Lëndimet e nervit të fytyrës (facial) zakonisht paraqiten për shkak të presionit gjatë lindjes
dhe lindjet me forceps. Kalon spontanisht për disa javë.
 Lëndimet e gërshetit (pleksusit brakial) më shpeshë paraqiten te lindjet me prezantim
podalik (pelvik).
 Lëndimi i nervit frenik - është zakonisht i njëanshëm dhe për pasojë ka paralizën e
diafragmës. Klinikisht manifestohet me frymëmarrje të vështirsuar (dispne). Te shumica e
rasteve shërimi është spontan.
 Hematoma e muskulit sternokleidomastoid – Klinikisht manifestohet disa ditë pas lindjes
si enjtje në formë boshti të muskulit në anën e hematomës së muskulit. Me qëllim të
parandalimit të fibrozës së hematomës (që mund të shkurtojë muskulin dhe të paraqitet
qafa e shtrembër). Duhet të fillohet terapia fizikale.
 Fraktura e kockave - Më e shpeshta është fraktura e klavikulës, pastaj e humerusit, femurit
dhe e kockave të kafkës.
 Gjakëderdhja brendakafkor (intrakraniale). Ka dy shkaktarë kryesorë: lëndimet mekanike
të kokës gjatë kalimit nëpër kanal të lindjes dhe hipoksinë e trurit.

5.5.

Infeksionet e të porsalindurit

Infeksionet janë shkaktari kryesorë i vdekshmërisë të të porsalindurit.
Faktorët e tjerë të rrezikut janë: sëmundjet e nënës, lindja e gjatë dhe e vështirë, masa
(pesha) trupore e vogel e fëmijës në lindje, pëlcitja e parakohshme e ujorit. Infeksioni i të
porsalindurit mund të jetë i lokalizuar p.sh në sy, kërthizë, lëkurë dhe i gjeneralizuar (i
përgjithshëm ), p.sh. sepsa, meningjiti, pneumonia, tetanozi i të porsalindurit.
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6. KUJDESI INFERMIEROR
Reparti i Gjinekologjisë – Obstetrikës shpesh është portretizuar si një vend plot me foshnja
të ëmbla dhe prindër të lumtur, madje kujdesi për foshnjën që në ditën e pare të jetës tingëllon si
një punë e ëndrrave, mirëpo kjo nganjëherë është një ide e gabuar pasiqë ka edhe një anë tjetër.
Një pjesë e rëndësishme e punës së mamisë në Gjinekologji sillet rreth shtatzënisë dhe
lindjes mirëpo mamitë shpesh e gjejnë veten duke u kujdesur për gratë që vuajnë nga sëmundje
riprodhuese-si kancerët e sisitemit riprodhues, çrregullime hormonale, sterilitet apo probleme të
tjera obstetrike dhe gjinekologjike.
Sipas pëkufizimit të OBSH-së: Mamia përfshin kujdesin e grave gjatë shtatzënisë, si në
periudhën para, gjatë dhe pas lindjes, si dhe kujdesin e të porsalindurit. Ajo përfshinë masa që
synojnë parandalimin e problemeve shëndetësore në shtatzëni, zbulimin e kushteve jo normale,
porkurimin e ndihmës mjekësore, kur është e nevojshme dhe ekzekutimin e masave emergjente në
mungesë të ndihmës mjekësore.
Pas lindjes lindësja mbetet edhe për disa orë në sallën e lindjes 2 orë, duke qenë në
kontrollin e mjekut dhe mamisë sepse gjatë kësaj kohe mund të ketë gjakëderdhje nga mitra që
mund të rrezikojnë jetën e saj. Gjatë kësaj kohe përcillet shtypja arteriale e gjakut, pastaj pas çdo
minutave kontrollimin e frekuencës dhe të cilsisë së pulsit të saj. Pas kësaj kohe lehonës i pastrohen
organet gjenitale dhe sipër tyre vendoset vatë sterile e mbështjellur me gazë dhe transferohet prej
sallës së lindjes në repartin e lehonave. Edhe në repartin e lehonave duhet të kontrollohet
vazhdimisht nga mamia sepse edhe në këtë kohë mund të paraqiten gjakëderdhjet.
Sapo fëmija të lindë, duhet të fshihet me një pelenë të ngrohtë, deri sa të pihen krejtësisht
ujrat dhe gjaku. Ndërkaq është prerë kordoni i kërthizës, pastaj fëmija mbulohet me një pelenë
tjetër të ngrohtë dhe vendoset mbi barkun e nënës.
Pastaj ekzaminimi i parë i të porsalindurit bëhet sipas sistemeve dhe organeve, duke tentuar
që të zbulohen qfarëdo keqformimesh të lindura si:
Humbja fiziologjike e masës trupore, temperatura e ngritur transitore, trakti i frymëmarrjes,
pulsi, perimetri i kokës, lëkura e të porsalindurit, qafa, fytyra, veshët, hunda, kafazi i krahërorit,
barku, veshkat, organet gjenitale, feqja e parë-mekoniumi.
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REZYME
Hyrje: Me lehoninë kuptohet koha prej gjashtë deri në tetë javë pas lindjes dhe të gjitha
ndryshimet që ndodhin në atë periudhë në organizmin e femrës. I porsalinduri-neonatusi është
fëmija në 28 ditët e para të jetës.
Qëllimi i studimit: Qëllimi i kësaj teme është të paraqesim të dhëna rreth kujdesit ndaj
lehonës dhe të porsalindurit.
Metodologjia: Për t’u realizuar kjo temë është përdorur metoda e rishikimit të literaturës.
Përfundimi: Ky punim është realizur me qëllim të zgjerimit të njohurive se si duhet të kenë
kujdes gjatë lahonisë dhe foshnjës se si të zgjidhet pozicioni, ushqyeshmëria, kujdesi i rehatshëm
për nënat dhe të porsalindurin. Të gjithë lexuesit e ardhshëm këtë punim mund ta marrin si shërbim
apo si udhëzim për kujdesin apo rolin e Mamisë. Ky punim përfshin informacione në lidhje me
fiziologjinë e lehonës dhe të porsalindurit, rëndësinë e kujdesit, informimin dhe këshillat e
mamive.
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SUMMARY
Introduction: Whith postpartum it is understood the time of six to eight weeks after birth
and all the changes occurring during that period in the female body. Newborn-neonates are the
baby in the first 28 days of life.
Purpose of the Study: The purpose of this topic is present data on caring for postpartum
and newborns.
Methodology: To accomplish this topic, the method of revieëing the literature is used.
Conclusion: This ëor has been accomplished ëith the purpose of expanding knowledge on
hoë to take care of the baby and the baby hoë to resolve the position, nutrition, and nursing care
for mothers and newborns. All future readers can take this work as a service or as a guide to the
care or role of Nursing. This paper includes information about the physiology of lehonas and
newborns, the importance of care, information and advice of midwives.
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Lista e figurave
Figura

Emërtimi

Figura 1. Ndryshimet involutive në lartësinë e fundusit dhe në madhësinë uterine gjatë 10-të
diëve të para të paslindjes

Figura 2. Lochia
Figura 3. Qafa e mitres

Figura 4. Vagina para dhe pas lindje
Figura 5. Perineumi
Figura 6. Muri i barkut
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