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Hyrje
Arsyeja pse u mora në studim ketë tem është fakti se rastet me diabeti në shtatzani në
vendin tonë janë të shumta, është e rëndesishme që të mesojm dhe të marrin sa më shumë
informohen rrethë diabetit të shtatzanave në menyr që tu vim në ndihm ketyre pacienteve dhe të
siguroj një kujdes të veçantë për to. Qellimi i studimit është të mesojmë sa më shumë rrethë
komplikacioneve të kesaj diagnoze në menyrë që ti sigurojmë pacientet një menyrë të jetesë sa
më të mirë. Duhet të bëjmë që keto paciente të mos izolohen nga shoqeria por të përshtaten me
menyren e re të jetesës dhe të inegrohen sa me mirë në shoqeri, në menyr që të bejnë një jetë sa
me komode dhe sa me normale edhe pse tashme janë ndryshe nga pjesa tjeter e shoqeris.
Personeli mjeksor por kryesisht ai i mamisë duhet të bejë një punë të palodhur me keto
paciente si nga ana profesional ashtu dhe nga ana jonë morale.
Sëmundja metabolike 2- 5%
Diabeti i manifestun në shtatzëni 0,2-04%
Ekzistojn 3 lloje kryesore të diabetit
I DM tip ( D. juvenile ) dëmtim i b-qelizave të pankreasit, mungesë e plotë e insulinesë. I
varur nga isulina


Imunologjike



Idiopatike

II DM tip II ( D. i të rriturve ) jo i varur nga insulina ose insulin nuk funksionon siç duhet


Me mbipeshë



Pambipeshë

III Diabeti Gestacional- Zhvillohet gjatë shtatzënisë.
Diabetet e Tipit 1 dhe 2 janë gjëndje mjeksore kronike- çfarë do të thotë se janë ngulmues të
përhershëm. Diabeti Gestacional zakonisht zhduket pas lindjes së fëmijës.
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1. Anatomia e Pankreasit
Pankreasi është një gjëndër lobulare me sekrecion të dyfishtë që ndodhet prapa stomakut
mbi murin e prapëm të barkut, në nivelin e vertebrës 1 të belit. Ka formën e një çekani gjatësi
rreth 14-20cm, gjerësi 4 cm ( 1.5-2cm ) dhe peshë prej 65-80 gr, ngjyrë rozë-gri, në prekje të
butë. Pëbëhet nga tri pjesë prej koka, trupi dhe bishti.
Koka e pankreasit është e rrethuar nga duodeni, në vazhdim të kokës vjen trupi i pankreasit
që mbaron me bishtin që shkon drejtë anës së majtë, duke arritur deri në bazën e shpretkës.
Kanalet e pankreasit janë dy: kanali pankreatik dhe kanali pankreatik aksesor. 1

Fig 1. Ndërtimi anatomik i pankreasit .2
Pankreasi është një gjëndër me sekrecion të dyfishtë d.m.th. pjesa më e madhe e pankreasit
është një gjëndër me sekrecion të jashtëm, d.m.th prodhon lëngun pankreatik që është një nga
lëngjet kryesore për tretjen e ushqimeve.
Brenda lobuleve të pankreasit janë të shpërndara gjëndra me sekrecion të brendshëm, të
quajtura Ishujt e Langerhansit që prodhojnë insulinën, të rëndësishme për metabolizimin e
karbohidrateve dhe për rregullimin e sheqerit në gjak.
Nëse këta ishuj nuk prodhojnë sasi të mjaftueshme insuline, shkaktohet shtimi i sheqerit në
gjak dhe në urinë. Në këtë mënyrë do të shfaqet sëmundja Diabetike.

1.

2.

Shkoza, Artan Ms, "Fiziologjia e njeriut" Shtëpia Botuese UFO press, 2008

https://www.google.com/searchbyimage?image_url=https%3A%2F%2pankreasi.
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2. Diabeti në shtatëzani

Diabeti është një çrregullim metabolik që e karakterizon hiperglikemin si rezultat i defektit
të sekretimit të insulinës, veprimit të insulinës, ose të dyjave së bashku, ndodh kurdoherë kur ka
mangësi relative apo absolute të insulinës që përdoret nga organizmi.
Diabeti në shtatëzëni quhet diabeti që fillon gjatë shtatëznisë, zbulohet për herë të parë gjatë
shtatzënisë ose kur kemi të bëjmë me një të sëmurë diabetike që mbetet në shtatzënë.
Glukoza është një lloj sheqeri në gjak- ajo është burim parësor i ushqimit në trupin tonë. Kur
ushqimi ynë tretet, glukoza niset drejt rrymës së gjakut. Qelizat tona përdorin glukozën për
energji dhe rritje. Gjithsesi, glukoza nuk mund të hyjë në qelizat tona pa pranin e insulinës dhe
ajo bën të mundur që qelizat tona të marrin glukozë.
Insulina është një hormone që prodhohet nga pankreasi. Pasi hamë, pankreasi automatikisht
lëshon një sasi të mjaftushme insulines për të lëvizur glukozën e pranishme në qeliza, dhe ul
nivelin e sheqerit në gjakë.
Nëse keni diabetin nuk do të thote se nuk mund të keni fëmi apo që do të keni komplikime të
shtatzënise. Por do të thote që duhet ti kushtoshe vemendje shëndetit tuaj dhe të kesh një ekip të
mire mjeksore prapa shpines. Para se të ngelesh shtatzëne gjej një mjek specialist për diabet dhe
shtatzëni.
Ju gjithashtu duhet të siguroheni që sheqeri në gjake është stabil së paku 3 muaj para se të
ngelni shtatzëne keshtu që duhet të shtosh monitorimin e glukozez në 6 deri 8 her në ditë. Pasi të
ngelni shtatzëne sheqeri në gjake duhet të jet sa më afer normales që është e mundur për së paku
tre muaj. Nese jeni me mbipeshe përshkake të diabetit ju duhet e mundoheni të arrini peshën në
nivel normal para se të ngelni shtatzëne. Ju mund të keni probleme fertiliteti nëse jeni me
mbipeshe dhe gjithashtu mund të vuani nga komplikime shëndetsore serioze gjatë shtatëzanis.
Fillo ngadal me ushtrime si ecje, notë apo shtrirje dhe gradualisht shto ushtrimet për tri her në
jave që të arrish peshën e duhur për tu përgaditur për shtatëzani.
Grate të cilat ngelin shtatëzane dhe nuk e menagjojne si duhet diabetin mund të përballen me
probleme hipertensioni dhe probleme të veshkeve. Edhe fëmiu juaj ka rrezik më të madhe të
bëhet me mbipeshe nese nuk monitoroni me kujdes insulinen tuaj. Foshnja juaj mund te lind me
një problem të melqise që e bën lëkuren të verdhe. Në disa raste me serioze foshnja juaj mund të
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vdese nga menagjimi jo i duhur i sheqerit në gjake gjatë periudhes së fundit të shtatzanis.
Shmang këto rreziqe duke kontrolluar dhe arritur shëndet të mire për trupin tuaj para se të ngelni
shtatëzan.
Dieta juaj luan je role të madhe në menagjimin e diabetit para se të ngelni shtatzëne dhe gjatë
shtatzanis. Ju duhet ti balanconi vaktet me fruta dhe perime të fresketa, mish pa dhjam, dhe
produkte bylmeti me pak yndyre. Sigurohu që vaktet e ushqimit ti keni në kohen kur ju
rekomandon mjeku juaj në mënyre që të shmangesh që nivelet e sheqerit në gjake të bien shume.
Së bashku me mjekun tuaj ju mund të sajoni një plan ushqimi që do të ndihmon në menagjimin e
diabetit dhe të tregoj se cili është niveli i duhur i sheqerit në gjak tek ju.
Diabeti tip 2 duhet të trajtohet me medikamente orale (gojore), por këto nuk janë të sigurta për
shtatzani. Kur ngeleni shtatzane ju sigurisht që duhet të filloni të merrni insulin në vend të atyre
medikamenteve orale. Përveq që është më e sigurt për foshnjen tuaj insulina gjithashtu ju lejon
që të keni kontroll më të mire të sheqerit në gjakë gjatë shtatzanise.2
Lindja

- mund të bëhet me kohë nëse diabeti është i ekuilibruar mirë. Më shumë

preferohet,që pas javës së 38-të të shtatzënsisë të stimulohet aktiviteti i lindjes. Nëse shfaqen
ndëlikimet e mëposhtme, lindja e parakoshme indikohet me SC:


Fetus makrosom



Ndërlikime gjatë lindjes me rrugë natyrale

Ndërprerja e shtatzënisë është e nevojshme kur ka vuajtje fetale, HTA të shoqëruar me
nefropati dhe sëmundje vaskulare të nënës.
Efektet e shtatzënisë në ekuilibrin e diabetit në tremujorin e pare ekziston tendenca për
hipoglikemi, në tremujorin e dytë nevojat për insulin rriten , ndërsa në tremujorin e tretë nevojat
për insulin stabilizohen. Lindja është periudhë e paqëndrushme dhe nevojat për insulin duhet të
ndiqen nëpëmjet glikemisë kapilare çdo orë. Trigliceridet kanë tendencë të rriten. Kështu, nëse
diabeti kontrollohet keq, hipertrigliceridemia madhore, mund të jetë përgjegjëse për shfaqjen e
pankratitit akut nekrotik.

3.

Alketa Kazazi, Kujdesi infermjeror në të sëmurët me diabet mellitus Tip2. TIRANë 2010.
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2.1. Si shfaqet sëmundje e diabetit

Diabeti ose siç nihet ndryshe sëmundje e sheqerit në gjak vjen si shkak i pamunësisë së
insulinës, (hormone ky i prodhuar nga pankreasi ) që të mbajë në nivelin normal shifrat e
sheqerit në gjak. Konkretisht pankreasi arrin të prodhoj insulin në sasi të pamjaftushme, çka
pengon futjen e lirshme të sheqerit në brendësi të qelizave apo indeve të ndryshme.
Ky ngërç bën që e gjithë sasia e sheqerit të grumbullohet se tepricë në gjak duke çuar edhe
në shfaqien e simptomeve të diabetit. Flitet për disa lloje diabetesh, të cilët në literature
mjekësore ndahen në katër klategori të ndryshme. Detajimi i këtyre kategorive bëhet sipas
shkaqeve që çojnë në shfaqjen e diabetit.
Sipas këtyre përcaktimeve, në grupin e pare përfshinë diabetin që njihet ndryshe si diabeti i
të rinjeve, i cili kap 10 deri 15 % të diabetikëve. Mjekimi i këtij lloji diabeti mund të bëhet vetëm
nëpëmjet insulinës. Kategoria e dytë, e cila përfshinë rreth 80% të pacientëve shfaqet kryesisht
pas moshës 35 vjeçare.
Ka dhe diabet tek grate shtatëzana, që sot është shëndruar në një problem madhor, pasi po
ndikon dukshëm negativisht në jetën e fëmijëve të vegjelë që sillet në jetë, të janë të destinuar të
vuajnë klinikisht nga kjo sëmundje. Ndërsa grupi i fundit përfshin rastet në të cilat diabeti
shfaqet në kushtet e sëmundjeve të tjera, të cilat ndikojnë prishjen e balanceve të sheqerit në
gjak.
Mendohet që diabeti gestacional shfaqet 3-10% të shtatzënave.4

4.

Gliozheni O. , Bimbashi A. & Moisiu R. – “ Bazat e Obstetrikës” 2006 fq405-417
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2.2.Simptomat e diabetit
Zakonisht njerëzit mund të jenë me diabet por nuk janë në dijeni të keti fakti. Shkaku
kryesor për këtë është se simptomat, duket të padëmshme. Gjithsesi, sa më herët të diagnstikohet
diabeti, aq më i madhë është komplikimi, për shumicen e grave diabeti gestacional nuk shkakton
shenja ose simptoma. Shenjat klinike më të shpeshta të diabetit:


Etje e rritur ( polydipsi ) ,



Shtim oreksit ( polyfagia ),



Urinim i shpeshët (poliyuria ) si dhe djegsim gjatë urinimit



Rritje në peshë



Humbje në peshë



Shikim i trubellt



Lodhje më tepër se zakonisht



Shpim gjilpere ose mpirje të këmbeve dhe duarve.
Infeksione të shpeshta, duke përfshirë infeksionet urinare përqindje e lartë e ketoneve në
urinë, cystitet, infeksionet vaginale dhe ato të lëkurës.5

Fig.2. Tregon rrezikun e shfaqjes së diabetit. 6
Diabeti klasifikohet si një ndër sëmundjet më problematike të shekullit. Pasi shtimi i
vrullshëm i numrit të pacientëve po shoqërohet edhe me rritje të frikshme të komplikacioneve të
rënda shëndetësore që shkakton kjo sëmundje.
5.
6.

American Diabetes Assocition
Search photo diabetes Foloia .com 324x240Search by imaqe
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2.3. Faktorët e rrezikut për të zhvilluar diabetin në shtatëzanisë
Çdo shtatzënë mund të sëmuret nga diabeti,

por rrezik më të lartë paraqesin gratë e

familjarëve që vuajnë nga diabetie, ato që kanë mbipeshë para shtatzënisë, si dhe gratë që
mbesin shtatzënë në moshë të shtyrë (mosha mbi 35 vjeçare). Gjithashtu , diabeti prek edhe
pacientet që vuajnë nga sëmundjet e zemrës, hipertensioni, si dhe personat që kanë nivel të lartë
në gjak. Moskryerja e aktiviteteve fizike , si dhe kequshqyrja të mbeshtetura edhe nga jeta
sedentare janë të tjera shkaqe që po rëndojnë më tej bilancin e përhapjes së diabetit
Prekja nga diabeti po rrezikohen të gjitha grupmoshat.


Obeziteti



Mosha mbi 25



Antedentë familjare për diabet (histori familjare apo personale ): nese gruaja ka demtim
të tolerances së sheqerit me nje rritje të lehtë të vlerave, ose nëse në familjen e saj, (
prindrit apo moter) ka nje pjestar me diabet te tipit të 2..



Makrosomet ( fëmija në lindje me pashë > 4kg) Po ashtu nese gjatë shtatëzanise se
meparshme është zhvilluar diabetit i shtatëzanise apo ka lindur fëmije me peshë më të
madhe se 4.1 kg, apo lindje të një fëmije e vdekur pa arsye të shpjegueshme.



Vdekja in utero e pashpjegushme



Keqformimet madhore



Mjekimi me kontraceptiv ( EP )



Mjekimi me kortikoide



Glukozuria gjatë shtatrzënisë



Polihidramioni gjatë shtatëzanis pa etiologji të veçantë

Rraca. Për arsye që nuk jane shume të qarta, grata e zeza, Hispanike, indiane apo asiatike
kanë më shume gjasa të vuajne nga diabeti gjatë shtetëzanise

Hiperglikemia kromike shoqërohet me demtime afatgjatë, disfunksion dhe insufiçiencë të
organeve të ndryshme në veçanti të syve, veshkave, nervave, enëve të gjakut dhe zemrës.7
7.Arend, Clemenso, Drazen,Girggs “Traktat mjkesor i CECIL-IT” Kapitulli 247
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2.4. Si ndikon diabeti i shtatzanisë në momentin e lindjes?


Diabeti i shtatëzanisë mund të shfaqë shpesh komplikacione gjatë lindjes. ndër
komplikacionet që mund të shkaktojë ai përmendim:



Lindje premature (para kohe).



Zgjatje të aktivitetit të lindjes.



Vuajtje fetale (suferincë fetale) kronike apo edhe akute (psh gjatë lindjes).



Laceracione cervikale / vaginale / vulvare të nënës gjatë lindjes.



Hemorragji postpartum.



Distoci të shpatullave.



Për të shmangur shumicën e këtyre komplikacioneve, shpesh herë indikohet lindja me
stimulim kur bebi ka mbushur 38 javë apo lindja me operacion cezarian. 8

Fig.3. Ndikimi i diabetit të shtatëzanisë pas lindjes së bebit. 10
Bebi i sapo lindur mund të shfaqë hipogilkemi ( ndërkohë që trupi i tij mundohet të prodhoj
sasië e duhur të insulinës dhe ikter. Mund të jetë e nevojshme që nivelet e glikemis së bebit të
monitorohen për disa ditë në njesinë neonatale. 9
8.Eshja.Z. Cenameri.B. ”OBSTETRIKA”1997 Prishtinë fq 19-28.6
9. Lalo.R. Qerqizaj.R. Tiranë 2006 fq69-93.
10. Diabeti Gestacional 634x360 Dr Elton PeciSearch by image.
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Ndërlikimet renale të shtatzënisë diabetike këto janë:







Edemat
Proteinuri
Degradimi i funksionit renal
Toksemia
Eklamsia
Infeksionet urinar dhe pielomefriti akut.

HTA është një nga nderilkimet më të shpeshta dhe më të rënda. Ai mund të jetë ose jo i
lidhur me nefropatinë. Nëse ndiqet mirë, prognoza shpesh është e favorshme si për nënën
edhe për fetusin.
Insuficienca koronare –është shumë e rrallë, por kundërindikon shtatzëninë për shkak të
rrezikut amëtar.
Efektet e shtatzënisë mbi infeksionet- infeksionet urinare janë më të shpeshta. Bakteriuritë
asimtomatike duhet të mjekohet mire , sepse mund të shkakton çrregullime të ekuilibrit të
diabetit dhe t’i paraprijnë pielonefritit akut.

Efektet e diabetit mbi vetë shtatzëninë
Abortet spontane-kontrolli i keq i diabetit rrit rrezikun e abortit spontan. Megjithatë, paraa
dështimeve të përsëritura, duhet të kërkohet shkak tjetër nga diabeti.
Lindjet premature – statistikisht kërcënim për lindje premature është më i shpeshtë të
diabetiket në krahasim me grat tjera. Ky rrezik është më i madh në rast se ekzistojnë faktorë
tjerë të rrezikut si toksemia apo ifeksioni urinar. Lindja premature është gjithashtu më e
shpeshtë.
Polihidramioni- është i rralllë në ndjekjen e rregullt të diabetikve. Megjithatë , edhe të
diabetiket që janë mjekuar mirë, vërehet shpesh likidi i shtuar nga java 26-tëe shtatzënisë.
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3. DIAB ETI NUK MBARON ME LINDJE
3.1. Si ndikon diabeti i shtatzanisë pas lindjes së bebit
Bebi i sapolindur mund të shfaqë hipoglicemi (ndërkohë që trupi i tij mundohet të prodhojë
sasinë e duhur të insulinës) dhe ikter. Mund të jetë e nevojshme që nivelet e glicemisë së bebit të
monitorizohen për disa ditë në njësinë e neonatëve (kjo nuk do të thotë që bebi ka ndonjë
problem serioz). Gjithashtu në rast se lindja ka ndodhur para kohe, atëherë mund të të jetë e
nevojshme që bebi të kalojë në njësinë e neonatëve për disa ditë përpara se ti besohet
përfundimisht nënës. Bebat e lindura nga nëna me diabet gestacional janë më të rrezikuar të
shfaqin obezitet dhe diabet tip 2 gjatë jetës së tyre.11

3.2. A do të vazhdojë diabeti edhe pas lindjes
Kërkohet gjithnjë një kontroll tjetër i glicemisë pas 6 javëve nga lindja. Në shumicën e
rasteve glicemia do të jetë normale. Megjithatë në 20% të lehonave pas një shtatzanie me diabet
gestacional, diabeti në të vërtetë ka qenë instaluar që përpara shatzanisë. Kështu që një pjesë e
tyre do të kenë diabet edhe 6 javë pas lindjes. Rekomandohet një program në nëpërmjet dietës
dhe aktivitetit fizik për të përmirësuar ndjeshmërin ndaj insulines.

3.3.Traumat më të shpeshta gjatë lindjes
Fëmijët e nënës diabetike janë me peshë të madhe dhe gjatë kalimit nëpër kanalin e
lindjes mund të pësojnë lëndime të shumta si: lëndime të gërshetimit nervor të dorës (plexus
brachialis), fraktura të klavikulës, probleme me frymëmarrje, lëndimet nga mjetet ndihmëse për
lindje (forcepsi apo vakumi).
Prandaj, alternativë më e mirë është lindja e fëmijës me prerje cezariane. 12

11. Globus. P. “Manual Obstetrika gjinekologji “2000 Tiranë fq37 5-385
12.Gliozheni O. , Bimbashi A. & Moisiu R. – “ Bazat e Obstetrikës” 2006 fq405-217
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3.4. Si ndikon diabeti i shtatëzanisë mbi beben
Shumica e shtatzanave me diabet gestacional do të kenë bebë të shëndetshme në lindjen nese
diabeti i shtatëzanave diagnostifikohet me kohë. Kjo sepse nivelet e glikemisë do të mbahet në
kontrolll. Në rast të kundërt, nivelet e larta të glukozesë do të kalojnë placentën dhe do të hyjnë
në qarkullimin e gjakut të bebit. Kjo do të rrisë rrezikun që bebi të rritet në peshë përtej normës
( bebe makrosome).
Një bebe e madhe mund të vështirsojë lindjen dhe për pasojë të rrisë rrezikum për
komplikime serioze. N ë raste të rralla (ekstreme) këto komplikacione mund të sjellin vdekjen e
bebit

gjatë lindjes. Një tjeter komplikacion është polihidroamionios (sasia më e madhe se

morma e likidit amiotik – ujrave të bebit ). Prandaj është e rëndësishme që nivelet e glukozës të
mbahen në nivel mormal.
Fëmijët e lindur nga nëna diabetike kanë shpeshtësi më të lartë sëmundshmërisë dhe
vdekshmërisë për shkak të:


Anomalitë kongjenitale ( anacefalia, spina bifida, anomalit e sistemit urinar, anomalitë e
sistemit kardiovaskular, anomalitë e sistemit gastroinestinal ) që janë më të shpeshta kur
niveli i glukozës në gjak është i lartë gjatë tremujorit të parë të shtatzënisë.



Makrosomi ( fëmija me peshë të rritur), çrregullimet neonatale të elektrolitve ose
kardiomegalia ( rritja e zemresë ), që janë pasoj e hiperglikemisë së nënës në muajte
funditë të shtatzënisë.



Rregulimi i rritjes fetale – fëmija mund të jetë shumë i rritur për moshë ( makrosomia )
për shkak të ndikimit të nivelit të rritur të glukozës dhe insulines, ose mund të shumë i
vogël për moshë ( mikrosomia) – tek gratë që paraprakisht kanë vuajtur nga diabeti për
një kohë të gjatë.



Sëmundjet pulmonare për shkak të papjekurisë së mushkërive, si dhe distresi respirator (
oksigjenim i pamjaftueshë i mushkërive).



Çrregullimet

e metabolizmitdhe elektrolitëve ( hipoglikemia, hiperbilurbinemia,

hipokalcemia, hipomagneziumi).

 Çrregullimet hematologjike – policitemia, trombocitopenia.

13

13. Dinolovic. “Obstetricija’Beograb 2013fq 487-501
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3.5. Parandalimi


Nuk ka mjekim që të mund të parandalojë shfaqjen e diabetit gestacional. Megjithatë ka
disa mënyra jetese të cilat mund të reduktojnë rrezikun për shfaqjen se diabetit të
shtatzanisë.



Të ushqehesh në mënyrë të shëndetshme; që do të thotë të planifikoni vaktet tuaja me sa
më shumë karbohidrate me çlirim të ngadalë (sheqeri kaf, pastat me drithëra integrale).
Mundohuni të zëvendëoni mishin e kuq me atë të bardhë (pulë / peshk). Po ashtu
mundohuni të zgjidhni mishin në grill se sa atë të skuqur.



Të bëni ushtrime fizike, gjithashtu ndihmon në ruajtjen e glukozës në nivele normale.
është e lejuar në shtatzani të bëni joga, not apo shëtije çdo ditë.



Të mbani peshën tuaj nën kontroll.14

14. Robert E. Rakel "Traktati i mjeksisë së familjes" Tipi i Diabetit; Botimi-2013
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3.6. Piramida e ushqimit
Kur flisni më një profesionist të kujdesit të shëndetit, doktor diabeti ose dietolog, ato do t`ju
përmendin patjetër piramidën e ushqimit. Kequshqyerja është një nga faktorët kryesorë për
shfaqjen e diabetit. Ushqimi duhet të hahet çdo ditë në të njëjtën kohë.

Në bazë qëndrojnë ushqimet të cilat janë të pasura më karbohidrate, si drithërat, më pas frutat
dhe perimet.
Më sipër janë mishi peshku, qumshti dhe djathi: të cilat janë të pasura me proteina. Në majë
janë ushqimet e yndyrshme.
Eshtë jetike të flisni më një ekspert për planin e ngranjes. Duhet ti përshtatet peshës tuaj,
moshës, mjekimeve të tjera që mund të jeni duke marrë dhe sa fizikisht aktiv jeni.
Femrat me DG duhet të instruktohen të monitorojmë nivelin e glikemisë për tu siguruar se
vlerat gjatë shtatëzanisë janë në normë. Terapia më e mirë varet tërësishtë nga sa e theksuar është
intoleranca ndaj glukozës dhe nga mënyra si përgjigjet nëna. Në pothuaj gjysmën e rasteve ,
dieta arrin të sigurojë një nivel glikemie në esëll dhe pas buke në vlerat e rekumenduara. Duke
qenë se niveli i glikemisë pas ushqimit është i lidhur ngushtëme makrosominë, një kufizim
modest i karbohidrateve në 45% të kalorive totale mund të ndihmojë në բërmisimin e këtyre
vlerave. Por nuk duhet zëvendësuar këto me yndyrëra

të cilat mund të shoqërohen

gjithashtu me efekte anësore për fetusin. Për këtë arsue rekomandohet të konsumohen të
paktën 175gr karbohidrete, të rritet konsumi i fibrave dhe proteinave dhe të shmangen
yndyrnat e ngopura.
Diete e kujdeshme: ngrenia e produketeve e duhura dhe në sasin e duhur është menyra me e
mire për të mbajtur nën kontroll vlerat e sheqetrit në shtatëzani. Marrja e frutave, perimeve,
dritherave të plotë, që jane të pasur me vlera ushqyese dhe fibra dhe të varfer në yndyrna e kalori
dhe kufizimi i embëlsirave.15

Piramida e ushqimit.16
15http:// Nutrition-and-diabetes.htm " Ushqimet ne rastet e Diabetit "

16. Një ushqyrje e mire për një shtatzani Silde share 638-479 Search by image.

16

3.7. Diagnostifikimi i diabetit të shtatzënisë
Pavaresisht nga mosha e nënes, çdo grua shtatzëne duhet ti nenshtrohet depistimi të rregullt
për diabet dhe sidomos :



për gratë me peshë të madhe (BMi >30),
Kur keni lindur të të kaluarën një bebë makrozom (pesha në lindje > 4000 – 4500 gr).



për grate që kanë në anamnezën familjare të afert të grades se pare me diabet.



depistimi rutin për diabet gestacional
Indikacionet tjera për oGTT janë: glukozuria në shtatzëni.ose simptomat e diabet specifik si

etja, poliuria, fitimi i shpejtë i peshës trupore, diagnostifikimi i makrosomisë fetale gjatë
shtatzënisë me etiologji të pakjartë. Përcaktimi i diagnozës së diabetit në shtatëzani bëhet në bazë të
shenjave klinike, ekzaminimeve laboratorike si dhe përcaktimi i vlerës së glukozës në gjak. 17

Po që se rezultati i oGTT është pa veçori testi duhet të përseritet midis javës së 32 dhe 34 të
barrës.
OGTT ME 50 gr:


Matet glikemia esëll.



Pacientje konsumon 50 gr glukozë.



Matet glikemia pas 60 min.

OGTT me 100 gr:


Matet glikemia esëll.



Pacientje konsumon 100 gr glukozë.



Matet glikemia pas 60 min/120min/ 180 min.18

OGTT

Ora 0

Ora 1

Ora 2 <

50 gr

<95 mg/dl

<140mg/dl

75 gr

<95 mg/dl

<180mg/dl

<153mg/dl

100gr

<95mg/dl

<180mg/dl

<155mg/dl

Ora3

<140mg/dl

17.http://idf.org/search/site/food/diabetics "International Diabetes Federation"
18. Globus. P. “Manual Obstetrika gjinekologji “2000 Tiranë fq37 5-385
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3.8. Trajtimi
Pas vendosjes së diagnozës së diabetit gestacional, mjeku do tju rekomandojë ndryshimet e
nevojshme në mënyrën e jetesës dhe ushqyerjes, dietën e duhur dhe ushtrimet fizike të lejuara
(30 minuta në ditë).
E rendësishme është monitorohet dhe të kontrollohet niveli i sheqerit në gjak: Monitorimi i
glukozes: për të parë me mire nivelet gjatë dites duhet të matet fillmisht sheqeri të pakten 5 here
në ditë, në mengjes esell e me pas pas çdo vakti: Po ashtu gjate lindjes dhe pas lindjes behet
matja e nivelit të sheqerit të nënes dhe të fëmijes se porsalindur ( pasi bebi rrezikon të ketë ulje të
vleres së sheqerit pas lindjes.
• Monitorimi fëmijes: pjesë e rëndesishme e planit të trajtimit është dhe mbikqjyrja e fëmijes,
rritja dhe zhvillimi i tij. Gjithashtu në këto raste rekomandohet edhe matja (gjurmimi) ditore e
lëvizjeve fetale nga ana e shtatëzanës. Një ndjesi që bebi lëviz më pak, duhet të referohet tek
mjeku. Një grua shtatzanë me diabet gestacional ka nevojë për më tepër ekografi për të patur në
kontroll rritjen e bebit dhe nivelin e likidit amniotik.
• Ushqimi me gji i fëmijes ndihmon në shmangien e diabetiti te mevonshem tek gruaja, rregullon
peshen e gruas pas lindjes, dhe ul shance që fëmija të vuaj nga obeziteti apo diabeti tip 2 .
• Ushtrimet fizike: aktiviteti i rregullt fizik luan një rol shume të rëndesishme në mirëqenien e
çdo gruaje. Gjate aktivtetit glukoza shkone drejt qelizave ku përdoret për energji. Gjithashtu
ushtrimet rritin ndjeshmerin qelizore ndaj insulines, çka do te thote që trupi prodhon me pak
insulin për të transportuar sheqerin. Ushtrimet e rregullta fizike ndihmojnë në lehtesimin e disa
nga gjendjeve shqetsuese gjatë shtatëzanesi si psh. dhimbjet e shpines, krampet muskulare,
enjtjen e gjymtyreve, konstipacionin dhe çrregullimte e gjumit, aktiviteti fizik ndihmon dhe në
mbajtjen e formes së mire fizike për të përballuar lindjen. Me të preferuarat gjatë shtatëzanise
janë ecja, bicikleta dhe noti, kërcimi, sikur dhe aktiviteti shtepiak i përditshem.
Medikamentet: nese dieta dhe ushtrimet nuk mjaftojnë për të mbajtur në normë nivelin e
glukozës, atëherë mund të jetë nevoja për trajtim me insulin dhe me rrale tablet orale sikur
glyburide. Dozën e të cilit e vendos mjeku endokrinolog. 14
19. Cemerikic.M. Palijiceik.V.Beograd.1997fq345-367
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Menaxhimi i grave shtatzëna me diabet
Menaxhimi i grave shtatzëna me diabet duhet të jetë shumë i kujdeshëm. Ai nëpikat poshtme:


Monitorimi diabetologjik-çdo ditë



Glikemia kapilare çdo muaj ose çdo 15 ditë



Hemoglobina e glukozuar ( HbAlc)



Fruktozamina



Urokultura



Azotemina dhe kreatinemia



Uricemia duke filluar nga java 28-të



Ekografia ( duke filluar në tremujarin e 3-të çdo 15 ditë



Monitorimi i peshës



Monitorimi i TA

Ta paktën dy herë gjatë shtatzënisë duhet bërë :


Egzaminimi oftalmogjike: fundusi okuli dhe nëse është e nevojshme angiografia.



Elektrokardiograma

20.Gliozheni O. , Bimbashi A. & Moisiu R. – “ Bazat e Obstetrikës” 2006 fq443-445.
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Kujdesi i mamisë


Diabeti është një sëmundje e cila vret në heshtje. Një rol shumë të rëndësishëm ka personeli
mamia në vlerësimin, në kujdesin dhe edukimin e pacientëve më qëllim që të minimizohen
komplikacionet.



Mamia duhet të jenë gjithmonë pranë për ta mbështetur shtatzënen me diabet si nga ana
mjekësore ashtu edhe nga ana psikologjike.



Në momentin që pacienti paraqitet në institucion shëndetësor, mamia fillon mbledhjen e të
dhënave nëpërmjet bisedës me paciente dhe obsevimit fizik të pacientesë.



Merret anamneza familjare



Vlerësohet aparenca te pacienti ( i shqetësuar, i frikësuar, i lodhur)



Bëhet vlerësimi fizik i kompletuar i pacientit sepse diabeti mund të ndikojë në të gjitha
sistemet.



Pyet pacientën për sasinë e marrjes së lëngjeve



Pyet pacientën rreth mënyrës së të ushqyerit



Kërkohen të dhëna mbi statusin socio-ekonomik



Kërkohen të dhëna për stilin e jetës.

Diagnoza e mamisë


Ndryshime në aktivitetin fizik si rezultat i lodhjes, këputjes, dobësis së përgjithshme



Çrregullime të ekuilibrit hidro-elektrik si pasojë e sëmundjes



Çrregullime të ushqyerjes të lidhura me nauzetë, të vjellurat, regjim diabetikë



Prishje e komfortit si rezultat i dhimbjes abdominale



Rrezik për ndryshime në lëkurë më prishje të integritetit, si pasojë e infeksioneve, djersitjes,
plagëve etj.



Era karakteristike e acetonit në frymëmarrjen e pacientëve si pasojë e rritjes së trupave
ketonik në qarkullimin e gjakut.



Zvogëlim i rezervave energjetike si pasojë e organizimit të gabuar të mënyrës së të ushqyerit.



Zvogëlim i vëllimit të lëngjëve si pasojë e paaftësisë për të plotësuar nevojat për lëngje
(djersitje dhe urinim i shpeshtë)
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Ndërhyrja e mamisë


Mamia qetësojnë pacienten nga ankthi dhe stresi i sëmundjes, nuk lejon persona të tjerë të
afërm që të traumatiozojnë me gjendjen, siguron komfortin e pacientit.



Në rast se shikon se ka hipoglicemi, mamitë duhet të ndërhyjnë menjëherë duke matur
glicemin dhe nëse pacientesë është i vetëdijshëm jepet sheqer nga goja, në të kundërtën
pacientit i vendoset përfuzion intravenoz me glukoz 5% apo në raste të hipoglicemisë së
theksuar i aplikohet glukozë 40% intravenoze ose sipas dozës së caktuar nga mjeku.



Në rast se shikon se ka hiperglicemi, mamia duhet të njoftojnë mjekun për vendosjen e
vazhdimit të trajtimit apo vendosjen e dozës së insulinës duke mbajtur pacientitn në
mbikqyrje.



Kujdesi i mamisë te shtatzënat me diabet konsiston në njohjen e shenjave dhe ndërlikimeve
që jep sëmundja.
Mamit japin:



Kujdesin për lëkurën dhe mukozat



Kujdesin për sy



Kujdesin për sistemin kardiovaskular



Kujdesin për sistemin urinar



Kujdesin për këmbën diabetike



Kujdesi i përgjithshëm që duhet të kenë parasysh mamia



Mamia duhet te ketë parasysh matjen e glicemisë, sidomos esëll dhe dy orë pas buke, pastaj
mbledh dhe verifikon përfundimin e analizave të caktuara nga mjeku.



Mamia e shoqëron pacientin në ekzaminime dhe konsulta .



Mamia e zbaton me përpikmëri trajtimin dhe procedurat e përcaktuar nga mjeku.



Këshillohet pacienti për mënyrën e të ushqyerit duke i dhënë një listë ushqimesh që
përmbajnë sheqer dhe ato që nuk përmbajnë sheqer, yndyrë dhe kalori të tepruar më qëllim
që të arrijnë të mbajnë një nivel normal të glukozës në gjak.



Një shtatzënë me diabet këshillohet që të mos harrojë asnjëherë mjekimin e vendosur nga
mjeku



Injeksionet e insulinës nuk duhet ti bëjë në të njëjtin vend.



Lloji i insulinës nuk duhet të ndërrohet pa lejen e mjekut.



Nuk duhet zëvendësuar mjekimi me insulinë me mjekimin me tableta pa këshillimin me
mjekun.



Të pijë ujë sa herë që është i etur.
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Këshillohet që shtatzëna me diabet të bëjë vetë kontrollin e glikemisë duke matur dhe
shënuar të dhënat dhe ti raportojnë mjekut për vlerat e glicemisë në gjak.



Pacientët me diabet kontaktojnë më shpesh me mamitë prandaj ato kanë një rol të
rëndësishëm në informimin e tyre.



Mamia duhet që ti përdorin njohurit e tyre për diabetin dhe promovimin e parandalimit të
diabetit tek shtatzëna.
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4. QËLLIMI I PUNIMIT
Qëllimi i hulumtimit është të kuptojmë frekuencën e shtatëzënave me sëmundje diabetit
në Spitalin Regjional të Gjakovës, në periudhen 2015 / 2016.
Qëllimi në ketë temë do të perpiqem të shtjellojmë kush janë faktort predispozues, të
diabetit në shtatëzani, ndikimi që kanë në vdekshmeri të foshnjes, pasojat që lenë te fëmija, roli
i mamisë në parandalimin dhe kujdesin , edukimin dhe puna ekipore ( bashkpunimi i mirë mami
e mjek obsteter edhe endokrinolog ).
Obiektivat:


Të përcaktohet frekuenca e diabetit në shtatëzani .



Të paraqitet mënyra e kryrjes së lindjeve për periudhen e analizuar.



Paraqitja e qrregullimeeve diabetike në shtatëzani në relacion me grup moshën e
nënës..
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5. MATERJALI DHE METODOLOGJIJA

Hulumtimi është retrospektiv. Në ketë punim janë marrë në studim raste në maternitetin e
Gjakoves. Të dhënat janë marrë nga Spitali Regjional i Gjakovës ( reparti Gjnekologji ) me leje
paraprake. Në hulumtim janë përfshi 32 paciente të cilat kanë qenë të hospitalizuara në repartë
për gjatë dy viteve 2015-2016.
Rezulltatet janë paraqitur në formë të tabelave dhe grafikonëve ku janë parametrat statistikore.
Shpërndarja e sëmundjeve është bërë në bazë të viteve , vendbanimit, moshës të cilat janë
shprehur në perqindje.
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6. REZULTATET
Për periudhen kohore 2015 - 2016 kemi berë një hulumtim ku totali i lindjeve në
Gjakovë ishte 4108 lindje me çrregullime nga diabeti gestacional gjithsej për vitin 2015 kishte 17
( 53.12% ) raste, e për vitin 2016 kishte 15 (46.83%).
Tabela 1: Paraqitja e tabelare numrit të lindjev për vitin 2015.
Viti 2015
Nr.

%

Lindje Normale

1439

72.21

Lindjet me SC

554

27.79

Gjithsej

1993

100.00

28%

Lindja normale

72%

Lindja me SC

Graf.1. Struktura e të hulumtuarve sipas Lindjeve që gravidojn në spitalin e Gjakovës për
vitin 2015.
Gjithsej janë 1993 lindje, nga ky numer 1439 kanë lindë normal, ndersa 554 kanë lindë me SC.
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Tabela 2. Numri i lindjeve në spitalin e Gjakovës për vitin 2016.

Viti 2016
Nr.

%

Lindjet Normale

1537

72.67

Lindjet me SC

578

27.33

Gjithsej

2115

100.00

1600

1537

1400
1200
1000

800

578

600
400
200
0
Lindje normale

Graf.2. Struktura e të hulumturave sipas numrit të lindjevë në Spitalin regjional në
maternitetin e Gjakovës të vitit 2016.

Gjithësej 2115 lindje ndersa 1537 kanë lind normal, kurse 578 me SC.
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Tabela 3. Rastet me çrregullime të nivelit të glikemisë sipas viteve.
Viti

Nr.

2015

17

2016

15

Totali

32

Përqindja sipas viteve
17

15

2015

2016

Graf.3 . Paraqitja grafike e diabetit gestacional për dy vitet e analizuara.
Gjatë keti studimi kemi hulumtu të dhëna se sa është numri i pacienteve me çrregullime
diabetike në shtatëzani për vitin 2015 -2016 në maternitetin e Gjakovës. Për vitin 2015 ishte 17
paciente kurse për vitin 2016 gjithsej 15 paciente.
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Tabela 4. Paraqitja e sëmundjes sipas grup moshës dhe vitit 2015.
Vitit 2015
Mosha

Nr.

%

21 -- 25

0

0

26 – 30

1

5.88

31 – 35

7

41.17

>36

9

52.94

Totali

17

100

Vitit 2015
9
7

1
0

21 -- 25

26 – 30

31 – 35

>36

Graf.4. Paraqitja e sëmundjes sipas grupmoshës dhe vitit 2015.
Kuptojmë paraqitjen e pacienteve sipas grup-moshave për vitin 2015. Të diagnostifikuar
me çrregullime diabetike për vitin 2015 prej grup moshes 21-25 nuk kemi asnjë rast, 26 – 30
kemi një pacient ( 5.88 % ), për grup moshen 31 -35 kemi 7 raste ( 41.17 % ), ndersa mbi
moshen 36 vjet kemi 9 raste ( 52.94 % ).
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Tabela 5. Paraqitja e sëmundjes sipas grup moshës dhe vitit 2016.

Vitit 2016
Mosha

Nr.

21 -- 25

1

6.66

26 – 30

2

13.33

31 – 35

5

29.41

>36

7

46.66

Totali

15

100

%

Vitit 2016
7
5

2
1

21 -- 25

26 – 30

31 – 35

>36

Graf.5. Paraqitja e sëmundjes sipas grup moshës dhe vitit 2016.

Mosha mbi 36 vjeqare është më e prekur nga çrregullimi i diabeti gestacional.
Nga grafika kuptojmë që më të prekura janë pacientet e moshës më të shtyrë se moshat
me të reja.

29

Tabela 6. Numri i pacienteve sipas vendbanimit për vitit 2015.

Vitit 2015
Vendbanimi

Nr.

%

Fshat

11

64.70

Qytet

6

35.30

Totali

17

100.00

Vitit 2015
11

6

Fshat

Qytet

Graf. 6. Numri i pacienteve sipas vendbanimit për vitit 2015.

Vendibanimi me mëshumë të diagnostifikuar me çrregullime diabetike del të jetë zona
rurale për vitin 2015 ndoshta se kanë pasur më pakë informata dhe vizita jo të rregullta janë 11
( 64.70 %) ndersa për qytet 6 ( 35.30 % ) .
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Tabela 7. Numri i pacienteve sipas vendbanimit për vitin 2016.

Vitit 2016
Vendbanimi

Nr.

Fshat

8

53.33

Qytet

7

46.67

Totali

15

100

%

Vitit 2016
8

7

Fshat

Qytet

Grafika 7. Klasifikimi sipas vendbanimit për vitin 2016

Vendi ku ka shumë të diagnostifikuar me çrregullime diabetike del të jetë zona rurale për
vitin 2016 janë 8 ( 53.33% ) janë të zones rurale, dhe për qytet janë 7 ( 46.67% ) .
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7. DISKUTIMI
Diabeti është një sëmundje që nëse nuk zbulohet dhe nuk mjekohet me kohë dhe në
mënyr të rregulllt, shkakton nderlikime serioze, si sëmundje kardiovaskulare, verbim, sëmundje
të veshkave, infeksione urinare, si dhe probleme me këmbët.
Përveç çrregullimit të sheqernave , diabeti qon në çrregullime yndyrore, kripërave ,
vitaminave apo lëngjeve të tjera ushqyse, çrregullimet të cilat çojnë në shfaqjen e ndërlikimet
kronike që zgjasin gjithë jetës. Kur ulja apo ngritja e sheqerit në gjakë është e menjëhershme ,
pacienti bie në gjendje kome ose në gjumë të thellë.
Diabeti prek arteriet e zemres, nga ku mund të shfaqet infrakti, të cilat janë sëmundje tepër
të rrezikshme, si dhe kur dëmtohen arterjet e këmbës, shfaqet gangrena e këmbës etj. Tek të
sëmurit diabetik `rreziku për sëmundje kardiovaskulare është 2-4 herë më i lartë sesa tek njerzit
jodiabetik ose amputimet e këmbës janë 10 herë më të shpeshta se tek njerëzit jodiabetikë. Kjo
sëmundje rrit kostonë jetës së pacientit 2-2.5 herë.
Sipas Organizates Botërore të Shëndetësisë, diabeti çdo vit 5 % të vdekjes globale dhe
mendohet se vdekjet nga dabeti në 10 vitet e ardhshme do të rritet me 50%.
Në çdo 10 sekonda në botë shtohen dy njerëz të tjerë me diabet dhe se vdes një njeri nga
shkaqet që lidhen me diabetin. Rreth 80 % e personave që vuajnë nga diabeti , jetojnë në vendet
me të ardhura të pakta dhe të mesme dhe mendohet se vdekja nga diabeti në 10 vitet e ardhshme
në këto vende do të rritet me 80%.
Në vendet e zhvilluara diabetike dhe numri më i madh i diabetikëve haset mbi 65 vjeç,
ndërsa në vendet e zhvillim diabeti dhe numri më i madhë i diabetit haset në moshat45-64 vjeç.
Vitet e fundit diabeti tip 2 po takohet më shpesh edhe në moshat 30-40 vjeç.
Në punimin tone grup mosha me e pranuar ishte ajo mbi 35 vjeçe, dhe rastet me të shpeshta u
gjetë në vedndbanimet rurale.
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Në mjaft vende këshillohet depisitimi rutinë, për të gjitha grate shtatzëna midis javës 24-të
dhe 28- të të shtatzënisë. Për arsye ekonomike, depisitim në vende të tjera aplikohet vetëm
në grate me rrezik. Në planin mjeko ligjorë ( në USA dhe EU ) glukozuria është e
detyrushme të realizohet në çdo konsultim obstetrical dhe kur ajo është positive, është e
rëndësishme të bëhet prova e glikemisë.

21.https://telegrafi.com/diabeti-gjate-shtatzenise-dhe-femija-i-nenes-m.
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8. PERFUNDIMI



Diabeti në shtatëzani është një sëmundje endokrine, e trashëgushme që karakterizohet me
përqndrime të larta të glukozës në gjakë.



Ushqimi është nevojë bazë fiziologjike dhe një kusht i domosdoshëm për një shëndet të mirë,
andaj rëndësi të veçantë duhet kushtuar edhe diabetikët për mënyrën e duhur të
ushqyeshmërisë.



Në diabetin gestacional ndodhë në ato femra të cilat janë mbipeshë, kanë një kequshqyrje.



Bazuar në të dhënat e hulumtimit shohim se për një periudhë dy vjeçare janë diagnostifikuar
dhe trajtuar me diabet gjithsej 32 pacientë.



Sipas vendbanimit rezulton se shtatëzanat nga zona rurale, pothuaj se për vitin 2015 janë 2
herë më të prekura nga ato të zones urbane.



Për grupmoshat rezultatet e studimit tregojnë se diabeti në shtatzani mund të prek çdo moshë,
por me predominim nga mosha mbi 36 vjeçe.



Me mungesën e njohurive të tyre për rolin e dietës në ushqyeshmërinë e tyre kjo ndërlidhet
edhe me statusin socio-ekonomik që u vështirëson atyre zbatimin e dietës e këshillat që
marrin nga mjeku.



Gratë të cilat ngelin shtatzëna dhe nuk e menaxhojnë si duhet diabetin mund të përballen me
probleme tjera e edhe me foshnjës.



Shmang faktoret para se të ngelni shtatzënë.



Të i ketë filluar ngadalë me ushtrime si ecje, not apo shtrirje dhe gradualisht të shtohen
ushtrimet për tri herë në jave që të arrihet pesha e duhur për t’u përgatitur për shtatzëni.
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9. REZYME
Diabeti ndodh në 2-3% të grave shtatzënë dhe 90% e tyre kanë diabet të shtatënisë .
Preeklamsia ndodh rreth 6% të popullatës.
Shpeshtësia e saj është më e lartë në mënyrë domëthënëse në shtatëznitë me diabet dhe të dy
patologjitë janë përgjegjëse për një riskë të lartë të vdekshmërisë perinatale dhe amtare në të
gjitha vendet e zhvilluara.
Diabeti është një gjendje kronike e cila ndodhë kur pankreasi i njeriut nuk mund të
prodhoj sasi të mjaftueshme të insulinës dhe insulina e prodhuar nuk vepron efektivisht. Këto
dërgojnë në rritjen e sheqerit në gjak dhe në çregullime tjera në organizëm. Një dietë e
qëndrueshme dhe e vazhdueshme me një program të rregullt të ushqyeshmëris do të lehtësojë
gjitha vështirësitë e të jetuarit me diabet.
Qëllimi i këtij studimi ka qenë përcaktimi i faktit nëse gratë me diabet në shtatëzni rrisin
riskun për preeklamsi pavarësisht prej faktorëve tjerë. Pra është mirë të njohim diabetin si
sëmundje dhe të njihemi më nivelin e njohurive të diabetikëve rreth mënyrës së të ushqyerit dhe
disiplinës në ushqyeshmëri..

Fjalët kyqe: Diabet në shtatëzani, ushqyeshmëria e rregullt, hiperglicemia.
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10. Summary

The frequency of diabetes is 2-3% in pregnant women snd 90% of them have gestational
diabetes. The frequency of preeclampsia is around 6% in populeation. Its frequency is
significantly higher in the pregnancies with diabetes and both pathologies are responsibile for a
high risk pf perinatal and material morbidity snd mortality in the developed countries.
To identify if the women with diabetes during their pregnancy increase the risk of preeklampsia,
despote other factors.
Diabetes is a chronic illness that occurs when the human pancreas c doesn’t produce necessary
amounts of insulin and the produced insulin doesn’t act effectively.
These lead to the growth of sugar in blood and other disorders in the organism. A stable and
continued diet with a regular program of nutrition will facilitate the difficulties of living with
diabetes.
To identify if the women with diabetes during their pregnancy increase the risk of
preeklampsia, despote other factors. The goal of this research is to know diabetes as a disease
and to become acquainted with the level of diabetics regarding the manner of nutrition and
discipline in nutrition.
.

Key Words: Diabetes gestational, Regular Nutrition, Hyperglycemia.
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Ylbere Ibrahim Memia lindur 04.091975 në Tropoj Shqiperi shkollen fillore e mbarova në
fshatin afer Kovaq në vitin 1985-1990 kurse shkollen e mesme mjeksore mami Jani Minga Vlor
Shqiperi viti 1990- 1994 prej vitit 1995- 1999 kamë punuar në spitalin e Bajram Currit.
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