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Hyrje
Pleqëria është tërësia e modifikimeve psikologjike dhe biologjike, konsekutive në veprimin e
kohës mbi qeniet e gjalla.
Geriartria është degë mjekësore e cila përqendrohet në kujdesin shëndetësor ndaj personave të
moshave të shtyera.
Ky është një proces kompleks që shkakton zvogëlim progresiv të vitalitetit dhe një rritje të
vulnerabilitetit, ku përshtatshmëria e personit të moshuar zvogëlohet.
Procesi i plakjes , pra, është një proces normal që gati proporcionalisht i prek të gjitha qelizat
,indet, organet dhe sistemet e organizmit të qenieve të gjalla duke perfshirë edhe njeriun.
Përjashtime këtu s’ka.
Përmes këtij hulumtimi, mund të informoheni me disa nga problemet e të moshuarve,
menyrën se si ata kujdesen për veten, ose se si dikush kujdeset për ta.

Metodologjia
Metoda e cila është perdorur gjatë këtij studimi është përmes anketimit te të moshuarve, me
anë te një pyetësori të përbërë nga 15 pyetje, te cilat ishin lehtë të menagjueshme dhe të
parashtruara për të moshuarit.
Pyetësori është krijuar ne bazë të qëllimeve të hulumtimit.

Qëllimi dhe Objektivat
Qëllimi i këtij hulumtimi, qëndron në njohjen me problemet e të moshuarve dhe evidentimin e
tyre:
Problemet me të shpeshta që i karakterizojnë.
Kushtet e banimit që i posedojnë.
Cilësia e shërbimeve shëndetësore.
Analizimin e të dhënave dhe diskutimin e tyre.

7

Abstrakti
Problemet shëndetësore me të cilat, përballet mosha e tretë në vendin tonë gjatë viteve të
fundit kanë pësuar rritje të ndjeshme. Ndër komplikacionet më të shpeshta janë sëmundjet
kardiovaskulare, problemet me shëndetin mendor, ato kockore për të cilat nëse tregohet
kujdesi i duhur mund të shmangen edhe dëmtimet serioze të shëndetit.
Problemet ekonomike të të moshuarve dhe tjetërsimi si proces social, janë të lidhura ngushtë
me ndryshime që po ndodhin në strukturën sociale të shoqërisë dhe të familjes. Në këtë
kontekst duhet pranuar se “armiqësimi” i të moshuarve me familjen biologjike dhe shoqërinë
në shumë raste vjen nga ndryshimi i statusit të tyre social dhe rolit të tyre psikologjik.
Qëllimi i këtij hulumtimi, është të njohim problemet me të shpeshta me të cilat përballen të
moshuarit, të kuptojmë ato probleme dhe të mundohemi ti parandalojmë dhe trajtojmë.
Subjekt i këtij hulumtimi janë personat e moshuar, tek të cilët janë evidentuar problemet e
tyre me anë të pyetësoreve.
Janë anketuar 100 persona.
Fjalët Kyqe: Problemet sociale,Gjendjet invalidizuese, dhe kujdesi për të moshuarit.
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Abstract

The health problems faced by the third age in our country in recent years have increased
significantly. Among the most common complications are cardiovascular diseases, mental
health problems, and bone disorders for ëhich proper care can be avoided, and serious health
injuries can be avoided.
Economic problems of the elderly and alienation as a social process are closely related to the
changes taking place in the social fabric of society and the family. In this context it must be
acknoëledged that the "enmity" of the elderly ëith the biological family and society in many
cases comes from changing their social status and their psychological role.
The purpose of this research is to recognize the more frequent problems faced by the elderly,
to understand those problems and to try to prevent and treat them.
The subject of this research is the elderly people, whose problems have been identified
through questionnaires.
100 people were interviewed.
Key Words: Social Problems, Disability Stance, and Care for the Elderly.
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Kapitulli I

1.1 Mosha e Tretë ( Procesi i Plakjes )
Plakja progresive fizike shpie ne një modifikim të imazhit trupor. Ky ndryshim sot ka një
rëndësi të veqantë, sepse kultura aktuale tenton të arrijë një trup gjithmonë të ri dhe me
efiqiencë maksimale. Për të pranuar ndryshimet që sjell pleqëria, është e rëndesishme të
realizohet gjatë jetës ky unitet i brendshëm që lind nga ndërthurja e potencialeve fizike,
psikike, afektive, intelektuale, shpirtërore të vetë pacientit. Procesi i plakjes, që në një pamje
të parë të sipërfaqshme mund të duket si regres, në realitet është gjithmonë ngjitje dhe
progres.
Qdo gjë që ndodh në mënyrë të ndryshme nga personi në person ( e sidomos pas 75 vjetëve) e
bë në përgjithësi “e të thyeshëm” personin e moshuar në rrezikun e humbjes së të qenit i aftë
për veten e tij nga ana fizike dhe psikike. Kodi gjenetik, familja, stili i jetës qysh nga
fëmijëria, ushqyerja, tipi i mjedisit ku jeton dhe punon, raportet personale etj.) ndikojnë pa
dyshim në mënyrën e plakjes duke realizuar një ndërthurje të faktorëve biologjikë dhe socialë.

Fig 1: Pleqëria

Burimi: Kiri Zallari dhe Petrit Bara “Bazat e Gerontologjisë dhe të Geriartrisë” Procesi i
plakjes- Fq 12-13 Botimi Tiranë 2006
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Sugjerohet që politikat dhe programet sociale për të moshuarit karakterizohen nga dështimi
për të njohur se femrat mbizotërojnë në mesin e njerëzve të moshuar. Paragjykimi mashkullor
ndaj pavarësisë, dhe mosrespektimi përkatës për vlerat femërore të lidhjes, janë konsideruar
në lidhje me studimet e ndërvarësisë së njerëzve të moshuar, familjeve të tyre dhe
komuniteteve. Themelet e këtij paragjykimi shihen në historinë e pleqërisë si një problem
shoqëror.

Burimi: https://academic.oup.com/gerontologist/article-abstract/27/6/741/772472
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Kapitulli II
2.1 Gjendjet Invalidizuese të Zgjedhura
Fillimisht u bëra i vetëdijshëm për teorinë Baltes për plakjen e suksesshme - zakonisht të
referuar si modeli KOS (përzgjedhje, optimizim, kompensim) - në programin tim të Master-it
që studioj psikologjinë e plakjes. Një interes i veçantë i imi ishte arsyeja pse disa njerëz janë
të moshës "me sukses" dhe disa nuk e bëjnë këtë. Kur mësova për këtë teori unë u godita
menjëherë nga mënyra konkrete, që shpjegoi se si burimet e brendshme të një individi mund
të përdoren për të transformuar një situatë negative në diçka pozitive. Ky model duket të thotë
se shkolla e vjetër e mendimit - mosangazhimi - mund të zëvendësohet duke ndjekur në
mënyrë aktive mjetet për të bërë ndonjë situatë specifike më të mirë.
Artikulli i Dr. Donnellan diskuton në thellësi teorinë e zgjedhjes, optimizimit dhe
kompensimit të KOS-it, dhe ajo sugjeron se një nga vështirësitë kryesore në zbatimin e SOCit në praktikë është se kjo teori ka mbetur e rrënjosur në psikologjinë e zhvillimit të rritur. Ajo
propozon që studimet të kenë treguar ndikimin e dobishëm të këtij modeli në mjedisin e
kujdesit shëndetësor, veçanërisht në rehabilitimin, dhe ajo sugjeron që potenciali i saj në
menaxhimin e kujdesit Aging Life Care / geriartri mbetet kryesisht i pashkelur.
Si profesionistë të kujdesit për jetën, ne i ndihmojmë me vetëdije të rriturit dhe anëtarët e
familjeve të tyre për të përballuar humbjen: aftësinë e kufizuar, vdekjen e të afërmve dhe
ngjeshjen e dhimbjeve të procesit të plakjes. Menaxherët e kujdesit tashmë intuitivisht
ndihmojnë klientët e tyre të zgjedhin, dhe kompensojnë humbjet, por a mund ta bëjmë këtë në
një mënyrë më të organizuar dhe sistematike përmes përdorimit të këtij modeli?
Klientët tanë shpesh nuk janë në gjendje të vlerësojnë burimet e tyre për shkak të çështjeve të
personalitetit, depresionit, dëmtimit fizik dhe / ose mendor. Menaxherja e kujdesit mund të
luajë një rol kyç në vlerësimin e burimeve të tyre (financiar, emocional, fizik) dhe të kuptuarit
se si ata kanë gërryjtur humbjet e mëparshme. Mund të jetë e dobishme për të kujtuar klientin
se humbjet e tyre janë të ligjshme dhe duhet të jenë të vlefshme, por mund të jetë e dobishme
të pohosh rëndësinë e përqëndrimit në aftësitë e tyre unike dhe burimet e brendshme.
Artikulli i Donnellan mund të sjellë më pak mënyra konkrete se si mund ta shqyrtojmë këtë,
por me ekzaminimin më të ngushtë, teoria e modelit KOS ofron një mënyrë për të kuptuar atë
që duket të jetë një qasje intuitive në menaxhimin e kujdesit / kujdesit të jetës. pozitë unike
për të përdorur njohuritë bazë të këtij modeli dhe t'i vendosë ata në praktikë.
Burimi:http://www.aginglifecarejournal.org/the-baltes-model-of-successful-aging-and-its-considerations-foraging-life-care-geriatric-care-management/
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2.2 Rrëzimet dhe Frakturat
Rrëzimet ndodhin në rreth 20-30% të personave të moshuar në komunitet për vit ne një
përqindje akoma me të madhe, në banorët e shtëpive të kujdesit me rreziqe shoqëruese të
frakturave, dëmtimeve të indeve të buta dhe komprometimit psikologjik të pavarësisë. Rrisku
i rrëzimit rritet me numrin dhe tipin e gjendjeve invalidizuese kronike të pranishme dhe
numrin e medikamenteve të marra. Janë veqanërisht të rëndesishme anormalitetet pamore dhe
proprioceptive, sëmundjet muskuloskeletore dhe neurologjike, depresioni, demenca dhe
gjendjet shkaktare të hipotensionit (biologjike dhe jatrogjenike).
Qdo vit në SHBA ndodhin me shumë se një milion fraktura midis personave të moshuar, ku
vendet më të shpeshta janë vërtebrat, ija proksimale dhe parakrahu distal ( fraktura e Colles).

Fig 2. Fraktura e Colles

Burimi: Robert.B.Wallace “Shëndet publik & Mjekësi parandaluse” Gjendjet invalidizuese
të zgjedhura” Fq 245-246
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2.3 Inkontinenca
Inkontinenca urinare përcaktohet si një “humbje e pavullnetshme e urinës aq e rëndë sa të japë
pasoja higjienike dhe/ose shoqërore” Inkontinenca, një simptomë me shkaqe të shumëfishta
më shumë sesa një proces i veqantë, prek 15-30% të moshuarve banues në komunitet dhe të
paktën gjysmën e banorëve të kujdesit . Ka disa nëntipa të inkontinencës, ku secila përfaqëson
një mekanizëm fizpatologjik të veqantë. Inkontinenca nga stresi , një formë veqanërisht e
zakonshme tek femrat, rrjedh nga mosfunksionimi në hapjen e fshikëzes urinare që lejon
rrjedhjen e urinës gjatë qasteve me presion intraabdominal të rritur, si kollitja dhe tështima.
Inkontinenca nga stimulimi përbehet nga humbja e urinës si pasojë e tkurrjeve të pafrenuara të
muskujve të fshikëzes, të cilat zakonisht janë pasojë e gjendjeve neurologjike si aksidentet
cerebrovaskulare ose acarimet lokale te fshikëzes.
Inkontinenca nga tejmbushja ndodh kur fshikëza nuk zbrazet normalisht dhe zgjerohet tejet
për te një nga shumë dëmtimet neurologjike ose pengesave lokale. Kjo mund të korrigjohet
me anë të kirurgjisë kur është e indikuar( p.sh prostatektomi) ose të menagjohet përmes një
programi drenimi të herëpashershëm me kateter.
Inkontinenca funksionale ndodh kur funksioni i traktit të poshtëm urinar është i paprekur,
lëvizshmëria ose aftësitë njohëse të dëmtuara pengojnë individin të kujdeset për higjienën
personale/shkojë në tualet.

Burimi: Incontinence in old age: a social and economic problem]. [Article in German] Welz-Barth A1
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2.4 Dëmtimet ndijore-Dëgjimi dhe shikimi
Shtojca mbi plakjen e Sondazhit shëndetësor kombëtar amerikan e vitit 1995 përcaktoi
përqindjet e prevalencës së dëmtimit të dëgjuarit prej 35% ne moshën 70-74 vjeqare, duke u
rritur në 58% ne moshën 85+ vjeqare midis meshkujve banues në komunitet dhe 22% dhe
49% midis femrave ne moshë të njëjtë.
Prevalenca e dëmtimit pamor të konsiderueshëm, duke perfshirë verbërinë, ndryshon në vlerat
nga 12% në 15% midis meshkujve dhe femrave ne moshën 70-74 vjeqare në 26-34% ne
moshën mbi 85 vjeqare; 92% e personave mbi moshën 70 vjeqare tregojnë për perdorim të
syzeve, pjesa më e madhe e të cilave ishte e rekomanduar.
Zbulimi i hershëm dhe ndërhyrja terapeutike mund të kthejë mbrapsht ose të vonojë dëmtimet
ndijore që i perkasin disa proceseve të sëmundjeve degjenerative specifike, si humbja e
shikimit për shkak të retinopatisë diabetike ose glaukomës. Ndihmuesit e dëgjimit, aparatet e
amplifikimit të zërit dhe leximi i buzëve përfaqësojnë shtyllat e rehabilitimit të dëgjimit, i cili
nëse perdoret në menyrë efektive, mund të kthejë mbrapsht invalidizimin fizik dhe ne menyrë
të veqantë atë psikoshoqëror të lidhur me humbjen e dëgjimit.

2.5 Depresioni
Identifikimi dhe diagnostikimi i depresionit gjatë moshës së tretë mund të jetë shumë i
ndërlikuar. Pacientët e moshuar mund të raportojnë mungesë energjie, ose simptoma të tjera
trupore, që ia atribuojnë gjendjen e tyre mjekësore moshës së tretë, ose nuk ia përmendin fare
mjekut tyre të familjes. Depresioni është një diagnozë klinike, që mbështetet tërësisht në një
intervistë adekuate me pacientin. Katër simptoma DSM-IV kërkojnë marrjen parasysh të
shkaqeve mjekësore: lodhjen, oreksin (ndryshimin në peshë), qrregullimet e gjumit dhe
dobësimin e përqendrimit. Pyetësorët specifik geriartrik për depresionin ndihmojnë për të
vlerësuar depresionin tek pacientët e moshuar, sepse ata mbështeten më shume në pyetjet që
lidhen me gjendjet shpirtërore sesa tek raportimi i simptomave, që mund të lidhen me
sëmundjet mjekësore kronike.
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Përhapja: afërsisht 5 amerikanë mbi moshën 65 vjeqare vuajnë nga simptomat depresive.
Shkalla e përhapjes së depresionit madhor dhe të lehtë ndryshon sipas ambientit ku jetojnë të
moshuarit dhe nga metodat e përdorura për të identifikuar rastet.
Trishtimi: hidhërimi pas vdekjes së një bashkëshorti apo një njeriu të dashur mund të krijojë
simptomat e një çrregullimi depresiv madhor. Qdo vit, 800 000 mijë amerikanë humbin
bashkëshortin/en, dhe kjo klasifikohet si një prej ngjarjeve stresuese në jetë. Në rastet e
trishtimit me të lehtë, simptomat më shqetësuese zakonisht zgjidhen brenda 2 muajve.
Individët, të cilët vazhdojnë të plotësojnë kriteret e depresionit madhor pas 2 muajsh, duhet të
marrin antidepresivë ose të trajtohen me terapi të tjera jofarmakologjike.

2.6 Demenca

Në disa raste depresioni mund të duket si demencë, por depresioni dhe demenca janë shpesh
gjendje bashkëshoqërore, dhe jo një sëmundje që imiton tjetrën. Depresioni madhor ne
moshën e tretë shpesh shoqërohet me dobësim konjitiv dhe mund të rrisë rrezikun që të
pasohet nga demenca. Nuk është e mundur që depresioni, që shfaqet vonë, të jetë prodromë e
një lloji të veqantë demencë, por tek shumica e pacientëve që vuajnë nga demenca marrin
format me të zakonshme: sëmundja e Alzheimerit ose demnca vaskulare. Përcaktimi i
diagnozës së depresionit tek pacientët që vuajnë nga sëmundja e Alzheimerit është i vështirë,
sepse shfaqjet e tyre klinike të depresionit janë edhe më pak tipike, sesa tek pacientët e tjerë të
moshuar. Rënia funksionale mund të shfaqet nga paaftësia për të kryer aktivitetet e jetës së
përditshme (AJP-të). Simptomat psikotike si zhgënjimet dhe halucinacionet janë më të
mundshme të shoqërojnë depresionin e pacientëve që vuajnë nga sëmundja e Alzheimerit sesa
pacientët që nuk vuajnë nga demenca. Përdorimi i një vlerësimi të standardizuar është mënyra
më e mirë për të zbuluar dhe përcaktuar depresionin tek pacienti që vuan nga sëmundja e
Alzheimerit. Shkalla e depresionit geriartrik është studiuar gjerësisht dhe është zbuluar se
mbetet e vlefshme dhe e besueshme për individët që arrijnë 15 pikë ose me shumë ne Mini
Ekzaminimin e Gjendjes Mendore. Terapia me antidepresivë duhet të fillojë, në fillim të
trajtimit për pacientët që vuajnë nga simptoma të rënda depresive( pikët e CSDD 12), si dhe
tek ata qe kanë mendime vetëvrasje, ose kur pacienti nuk ha dhe nuk pi. Sertralina është më e
mirë se placeboja për të trajtuar depresionin madhor në sëmundjen e Alzheimerit. Doza të
vogla sertraline 25mg në ditë ose citaloprama 10mg qdo ditë janë agjentë të përshtatshëm në
fillim.
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2.7 Aksidentet Cerebrovaskulare dhe Sëmundja e Parkinsonit
Përfaqësojnë dy nga gjëndjet neurologjike invalidizuese me të shpeshta të pleqërisë, ku të
dyja janë kandidatë, për ndërhyrjen e hershme parandaluese dhe rehabilituese.
Aksidentet ose sëmundjet cerebrovaskulare përfshijnë një grup heterogjen entitetesh
patologjike ku të tëra mbartin një rrisk të lartë invalidizimi mbetës. Aksidentet
cerebrovaskulare mbeten shkaku kryesor i tretë i vdekjeve dhe gjendjes invalidizuese te
moshës së tretë.
Sëmundja e Parkinsonit

PD- është nje gjendje degjenerative e cila rrjedh kryesisht nga

pamjaftueshmëria e substancës neurotransmetuese dopaminë në trurin e mesëm dhe shkakton
anomali të gjeneralizuara të lëvizjes dhe të qëndrimit. Shfaqjet invalidizuese përfshijnë
dridhje duarsh, zvarritje e këmbëve me prirjen për tu rrëzuar dhe topitje të intelektit. Gjithnjë
e më e shpeshtë me plakjen , prevalenca vlerësohet të jetë 500-1000 për 100000 në moshën
mbi 60 vjeqare, ku më shumë se gjysma e rasteve ekzistuese janë në moshë me të madhe se
70 vjeq.

2.8 Pamjaftueshmëria e Zemrës dhe COPD
HF dhe COPD përbëjnë dy nga gjendjet invalidizuese kardiopulmonare, kronike me të
zakonshme të pleqërisë. HF është shkaku më i zakonshëm i shtrimit në spital midis personave
mbi moshën 65 vjeqare në SHBA, ku ritmet rriten mprehtësisht midis dhjetëvjeqarëve të
shtatë dhe të nëntë të jetës. COPD stadi përfundimtar i dëmtimit të zgjatur të bronkeve,
bronkioleve dhe parenkimës së mushkërive nga tymi i duhanit dhe ndotës të tjerë të
atmosferës, është shkaku i pestë më i zakonshëm i vdekjes në SHBA me ritme mbizotëruese
dhe ritme të vdekshmërisë qe janë në rritje mes personave mbi 70 vjeq në dekadat e
fundit.Humbja e kapacitetit për aktivitet fizik dhe shqetësimet psikologjike si rrjedhojë e
heqjes së oksigjenit janë ndikimet kryesore funksionale të COPD të individët.
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2.9 Artriti dhe shqetësimet e Shtylles Kurrizore

Artriti dhe dhimbjet e shpinës të shkaktuara kryesisht nga osteoartriti degjenerues, janë dy
shkaqet me të zakonshme, për kufizimin e aktivitetit fizik tek personat e moshës mbi 65 vjeq.
Artriti i vetë raportuar me kufizim të aktiviteteve shfaqet te 12% të personave 65-74 vjeq dhe
20% e atyre 85 vjeq. Ushtrimet për të lehtësuar tendosjen dhe dhimbjen, dhe për të forcuar
muskujt të shoqëruar nga mjekimet analgjetike sipas nevojës, janë linja e parë e trajtimit të
artritit simptomatik. Dekompresimi kirurgjik (laminektomia) duhet të kryhet vetëm për ata
pacientë me dhimbje të mëdha ose dëmtime të rënda neurologjike, si dhe me cenimet e
shtyllës kurrizore ose cauda equina. Frakturat të shkaktuara nga kompresimi, që përfshijnë
zakonisht rrjedhojat thoracik ose torakolumbar, janë të dhimbshme dhe mund të sjellin
deformime kifotike. Trajtimi përfshin lehtësim të dhimbjes dhe një ndreqje të matur të
lëvizshmërisë. Vertebroplastia perkutane dhe kifoplastia janë ndërhyrje kirurgjikale të reja që
mund të përshpejtojnë dhe të përmiresojnë shërimin.

Burimi:Robert.B.Wallace “Shëndet publik & Mjekësi parandaluse” Gjendjet invalidizuese
të zgjedhura” Fq-246-247
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2.10 Osteoporoza
Është sëmundje e eshtrave e cila karakterizohet me zvogëlimin e dendësisë minerale të tyre,
duke i bërë kështu kockat me predispozitë me të lartë për t’u thyer dhe me mundësi të thyerjes
që me rënien me të vogël. Është një sëmundje mjaft shqetësuese, e cila jo gjithmonë trajtohet
e menagjohet me kohë, madje ka raste që nuk trajtohet, as atëherë kur kemi fraktura të
ndërlidhura me osteoporozë, më e keqja është se shpeshherë në raste të tilla menagjohet
fraktura, por jo edhe problemi bazë-osteoporoza.
Osteoporoza primare, mund të jetë osteoporoza postmenopauzale, e cila shfaqet pas
menopauzës te femrat dhe seniale që shfaqet tek meshkujt e moshave të shtyera.
Osteoporoza sekondare paraqitet si e shoqëruar me abnormalitete apo sëmundje të tjera,
konkretisht ky lloj i osteoporozës është problem sekondar i një sëmundjeje bazë, qoftë kjo e
fituar apo e trashëguar. Për shkak të mungesës së diagnostikimit adekuat dhe me kohë të
osteoporozës , një numër i madh i njerëzve përfundojnë me pasoja serioze , si humbje e
aftësive trupore dhe me dhembje të cilat shpesh dinë të jenë edhe të padurueshme. Llogaritet
që vetëm në SHBA mbi 10 milionë njerëz vetëm se kanë osteoporozë të kërdhokullave(
articulation coxofemoralis ), ndërsa afër 34 milion kanë masë të zvogëluar të kockave
(osteopeni). Statistikat shkojnë deri aty ku thonë që qdo e treta femër mbi 65 vjeq do të
përjetojë frakturë vërtebrash. Rreziku i përjetimit gjatë jetës të frakturave të kërdhokullave,
kyqeve apo vërtebrave është reth 40% te femrat dhe 13% te meshkujt.

Burimi: Stokcmans F, Prigogine I “Manuali i Lëndës:Fizioterapia në Geriartri”- Bruxelles
19

Fig 2. Osteoporoza me kalimin e moshës.

Faktorët e rriskut për osteoporozë janë:























Gjinia
Familja me osteoporozë
Raca (Kaukaze/Aziatikë)
Mosha (mbi 65 vjeq)
Frakturë e mëhershme fragjile
BMI i ulët (më pak se 19kg/m2)
Duhanpirja
Alkooli
Ca i ulur në ushqim dhe deficienca e vitaminës D
Inaktiviteti
Menopauza para 45 vjeqe ose amenora e stërzgjatur dhe e pa mjekuar
Hipogonadizmi të meshkujt
Artriti reumatik
Malabsorbimi ( sëmundja celiake )
Sëmundja kronike e Mëlqisë
Hiperparatireoidizmi primar
Imobilizimi i tejzgjatur
Anorexia nervosa
Glukokortikoidet
Antikonvulzivët
Heparina e tejzgjatur
Terapia citotoksike

Burimi:www.mayoclinic.org/diseases-conditions/osteoporosis/symptoms-causes/dxc20207860
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Diagnostikimi i Osteoporozës: deri vonë indikacionet e para që të bënin të mendosh për
osteoporozë ishin frakturat që ndodhnin pas rrëzimeve me rënje relativisht të lehtë ose pas
traumave të tjera pa presion të madh. Këto ishin kryesisht fraktura të pjesës proksimale të
femurit ose të pjesës distale të parakrahut të shoqëruara me dhimbje të mëdha. Më tutje me
ekzaminimet e ndryshme radiografike vihej në përfundim për zvogëlimin e dendësisë së
kockave. Në vitet e fundit fatmirësisht janë zhvilluar mjaft teknika dhe procedura për të
detektuar këtë problem dhe për të dhënë diagnozën përfundimtare duke arritur të përcaktojë
edhe nivelin e saktë te dendësisë minerale te kockës.
Teknika më e përdorur sot është DEXA (Dual energy Xray Absorptiometry) , teknika të tjera
janë “absorptiometria një fotonëshe“ e cila nuk jep parashikime për regjionet në risk të
frakturave, QCT (Quantitative Computed Tomography), matjet përmes valëve të ultrazërit që
përdoren kryesisht të kalkaneusi dhe nuk mund të japë parashikime për fraktura eventuale në
regjionet si kërdhokulla dhe shpinë.
Trajtimi i Osteoporozës: është proces mjaft kompleks i cili kërkon punë multidiciplinare e
mbi të gjitha kërkon dëshirë dhe vullnet të individit për t’u kundëvënë sëmundjes. Fillimisht
trajtimi nis me përmirësimin e stilit të jetës. Eliminimi i shprehisë së duhanpirjes do të sillte
përfitime jo vetëm në përmirësim të dendësisë së kockave, por do të ndihmonte edhe ne një
sërë procesesh fiziologjike duke prandaluar rreziqe të konsiderueshme. Aktivitetet fizike
paraqesin një komponentë sa atraktive po aq edhe delikate në trajtimin e osteoporozës dhe
proceseve rehabilituese të individëve ne këtë sëmundje. Janë atraktive pasi që përmes
lëvizjeve në forma të ndryshme arrihet tek rezultatet e dëshiruara, mirëpo janë delikate për
shkak se qdo lëvizje duhet bërë nën kujdesin maksimal pasi që mundësitë e thyerjes së
kockave janë të mëdha.
Trajtimi sa më i mirë i osteoporozës përfshin edhe aplikimin e mjeteve të ndryshme
ortoprotetike ndihmëse si dhe aftësimin e pacientëve për tu marrë me to.

Burimi:Health professionals rehabilitation guide for osteoporosisËashington, DC: National
osteoporosis foundation, 2002
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2.10 Tranzicionet: Dalja në pension, zia dhe zhvendosja

Disa nga tranzicionet me të spikatura janë dalja në pension, humbja e bashkëshortit dhe
zhvendosja e banesës. Këto ndodhi janë të shoqërurara zakonisht nga humbja e pavarësisë dhe
kontrollit mbi jetën e secilit, si dhe me humbje të mbështetjes sociale dhe psikologjike, të cilat
ndihmojnë për një mirëqenie fizike dhe mendore.
Ndikimet me të mëdha të daljes në pension më mirëqenie, lidhen me zvogëlimin e të
ardhurave,

dhe një rritje të shoqëruar të problemeve të shëndetit mendor. Humbja e

bashkëshortit dhe eksperienca shoqëruese e vetmisë dhe zisë janë të shoqëruara nga një
mundësi e rritur e një shumëllojshmërie simptomash mendore dhe fizike e specifike si dhe me
vdekshmëri të tepruar.
Zhvendosja e banesës, sidomos vendosja ne një shtëpi për të moshuarit ose ne një azil,
paraqesin një ndodhi veqanërisht stresuese duke qenë se e shkëputin të moshuarin nga një
ambient familjar shoqëror dhe fizik si dhe duke i hequr ndjenjën e pavarësisë. Ulja e rrezikut
shëndetësor dhe vdekshmërisë së rritur, të lidhura me tranzicionin shoqëror, mund të arrihet
me disa ndërhyrje të ndryshme mbështetëse si dhe për rritjen e pavarësisë. Sigurimi i
asistencës materiale, vëmendjes mjekësore sipas nevojave, dhe shoqërisë janë metoda
thelbësore .
Ti mësosh, ti inkurajosh dhe ti lehtësosh këta persona janë trajtime të rëndesishme për rritjen
e pavarësisë, ndryshe nga kujdesi i tepërt dhe “bërja e gjërave” për ta gjë që mund ti përqojë
ndjenjën se janë të paaftë. Si parandalim parësor i tranzicionit shoqëror të plakjes, politikat
dhe praktikat ekzistuese të shoqërise ose komunitetit mund të ndryshohen me respekt ndaj
daljes në pension si edhe ndaj zhvendosjes ne një azil. Mosha e daljes në pension mund dhe
është rritur në disa kontekste, ne menyrë normative në mos me urdhër, nga ligji. Shërbimet e
rehabilitimit dhe të bazuara në komunitet mund dhe duhet ta kryejnë me sukses realizimin e
vendosjes ne shtëpitë e të moshuarve ose të sigurimit të kujdestarisë për të moshuarit në
nevojë. Alternativa të tilla të përkujdesjes ndaj tyre janë krejtësisht të realizueshme ne shoqëri
me sisteme përkujdesi shëndetësor komprensiv.

Burimi: Robert.B.Wallace “Shëndet publik & Mjekësi parandaluse” Gjendjet invalidizuese të
zgjedhura” Fq-340-342
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Kapitulli III

3.1 Kujtesa
Kujtimi na bën, nëse nuk mund të kujtojmë kush, çfarë, ku, dhe kur të jetës tonë të
përditshme, ne nuk do të ishim në gjendje të funksiononim. Ne mendojmë mbi idetë në të
tashmen me kujtesën tonë afatshkurtër (ose në punë), ndërsa ne ruajmë ngjarjet e kaluara dhe
kuptimet e mësuara në kujtesën tonë afatgjatë (episodike ose semantike). Për më tepër, kujtesa
është e lakueshme dhe tenton të kalbet me moshën. Pra, qëndroni të mprehtë duke mësuar për
shkencën e kujtesës. Një nga çrregullimet me të shpeshta për të moshuarit është humbja e
kujtesës. Por qfarë është kujtesa? Kujtesa është përcaktuar si aftësi për të rikrijuar në mendje
përvoja tashmë të ndodhura gjatë jetës. Efektet mbi kujtesën në procesin normal të plakjes në
përgjithësi, bëhen me të dukshme për kujtesën e tipit të vonë, pra harrohen ngjarje të sapo
ndodhura, vendi ku vendoset një objekt , qelësat, syzet, fillohet të kërkohet dy herë e njëjta
gjë, ndërsa mbetet kujtesa për ngjarjet me të largëta, që kanë të bëjnë me rininë dhe vitet e
shkuara. Kjo sepse ngjarjet e shkuara janë kujtuar shume herë, si dhe duke i komentuar e të
tjerë, ashtu dhe duke i rimenduar. Dhe qdo kujtim vepron si një përforcim që fikson më thellë
ngjarjen e ndodhur. Në të kundërt, ngjarjet e sapo ndodhura nuk kanë pësuar përforcim, për
pasojë nuk janë fiksuar.
Të shohim qfarë u sugjerohet të moshuarve:
Kujtesa, duhet të ushtrohet në menyrë të vazhdueshme. Kjo mund të mbahet duke u interesuar
për qfarë ndodh përreth, duke lexuar gazeta, revista, libra duke qëndruar i lidhur me jetën,
duke ndjekuar disa aktivitete personale dhe të thjeshta, duke frekuentuar vende takimi dhe
argëtimi, momente kulturore, duke ndjekur lajmet dhe programet interesante , të cilat duke i
komentuar pastaj me të afërmit dhe miqtë, ndihmojnë për ti fiksuar në kujtesë.
Kur nuk arrijnë të kujtojnë menjëherë emra ose fjalë që duhet të thonë, është e rëndesishme të
mos nervozohen sepse ankthi e shton harresën. Ndjekja e rutinës ndihmon në uljen e harresës.
Kur detyrohesh të ndërpresësh një aktivitet, për të filluar një tjetër, është e lehtë të harrosh të
parin. Ndihmë e madhe është të shkruani informacionin qe doni ta kujtoni. Kur ju vjen në
mend diqka për të bërë, bëjeni shpejt etj...
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3.2 Gjumi dhe çrregullimet e tija tek i Moshuari
Çrregullimet e gjumit zakonisht, janë të nën diagnostikuara dhe janë një burim i rëndësishëm
shqetësimi në popullatën geriartrike. Disa faktorë të ndryshëm mund të kontribuojnë në
çrregullimet e gjumit në një përqindje të madhe të popullatës së moshuar. Këto përfshijnë
daljen në pension, problemet shëndetësore, vdekjen e bashkëshortit / anëtarëve të familjes,
dhe ndryshimet në ritmin kardiak. Ndryshimet në modelet e gjumit mund të jenë pjesë e
procesit të plakjes normale; megjithatë, shumë prej këtyre shqetësimeve mund të lidhen me
procese patologjike që nuk konsiderohen si një pjesë normale e plakjes.
Përveç ndikimit në cilësinë e jetës - për shkak të përgjumjes gjatë ditës, si dhe problemeve
fizike, psikologjike dhe njohëse - çrregullimet e gjumit janë implikuar me vdekshmëri në
rritje. Përveç kësaj, numri i medikamenteve të përdorura tenton të rritet me moshën, gjë që në
vetvetë mund të çojë në rritjen e morbiditetit, vdekshmërisë dhe efekteve anësore të tilla si
bien, dëmtim njohës dhe madje edhe çrregullime të gjumit.
Kur një person përjeton shqetësime të mëdha dhe të zgjatura të gjumit, ata zakonisht do të
kontaktojnë, me ofruesin e kujdesit parësor për një vlerësim. Ky vlerësim mund të përbëhet
nga një rishikim i historisë mjekësore, medikamente shoqëruese, ekzaminimi fizik, puna
laboratorike dhe një ekzaminim i gjendjes mendore. Nëse ofruesi nuk është në gjëndje të
përcaktojë shkakshmërinë themelore të shqetësimit të gjumit, mund të jetë e nevojshme
dërgimi tek një specialist psikiatri ose gjumi. Në këtë pikë, bëhet një ekzaminim më i thellë
për të përjashtuar faktorët e tjerë të mundshëm kontribues dhe për të arritur një diagnozë.
Përcaktimi i kauzalitetit të shqetësimit të gjumit është imperativ, për të qenë në gjendje të
edukojë pacientët dhe kujdestarët për alternativat e trajtimit.
Trajtimi i pagjumësisë në të moshuarit mund të përmirësojë shëndetin e përgjithshëm, por
kujdes duhet të merret kur medikamentet përdoren në këtë popullsi të veçantë. Trajtimet për
pagjumësinë përfshijnë barnat me dhe pa recetë. Megjithatë, opsionet e trajtimit jo mjekësor
janë të preferuar dhe mund të çojnë në përfitime më të qëndrueshme. Trajtimet jo-mjekësore
përfshijnë modifikimin e sjelljes, teknikat e relaksimit, përmirësimin e higjienës së gjumit,
kufizimin e gjumit, terapinë e dritës, terapitë njohëse-sjellëse, tai chi, yoga, meditim,
akupunkturë dhe akupresurë. Ekziston edhe një pajisje e aprovuar nga FDA për pagjumësinë
që ftohet dhe pompat e lëngjeve në një ballë ballore që është e veshur gjatë gjithë natës.
Pajisja ndihmon në zvogëlimin e vonesës në fazën 1 dhe në fazën 2 të gjumit.
Burimi: http://emedicine.medscape.com/article/292498-overvieë#a2
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3.3 Medikamentet
Pacientët e moshuar marrin mesatarisht 5-9 ilaçe të përditshme, disa prej të cilave mund të
ndërhyjnë me gjumin dhe zgjimin. Antidepresantët sedative (p.sh. amitriptilin) dhe
neuroleptikët qetësues (p.sh. chlorpromazine, clozapine) mund të shkaktojnë performancë të
dëmtuar dhe përgjumje gjatë ditës. Shmangni amitriptilin në njerëz të moshuar për shkak të
efekteve antikolinergjike dhe konfuzionit të mundshëm. Beta-blockers, veçanërisht
komponimet lipofil (p.sh., metoprolol, propranolol), mund të shkaktojnë vështirësi në rënien
në gjumë, një numër në rritje të zgjimit dhe ëndrrave të gjalla.
Përdorimi kronik i hypnotics qetësues shpesh ngatërron funksionimin normale të gjumit pas
zorrëve për shkak të efekteve të tërheqjes së drogës ose përgjumjes gjatë ditës. Theophylline
dhe kafeina e xanthines janë stimulantë që rrisin alarmin ndërsa ulin SËS dhe kohën e
përgjithshme të gjumit. Efekti i kafeinës mund të zgjasë deri në 8-14 orë dhe mund të jetë më
i theksuar në pacientët më të vjetër për shkak të zvogëlimit të nivelit të kafeinës me uljen e
funksionit të mëlçisë. Për më tepër, kafeina është e pranishme në shumë ilaçe kundër drogës,
duke përfshirë analgjezikët, mjetet juridike të ftohta ose alergjike, si dhe suprimuesit e oreksit.
Nikotina është gjithashtu një nxitës dhe ndikon në gjumë në një mënyrë të ngjashme me atë të
kafeinës. Disa studime kanë treguar se njerëzit e të gjitha moshave që pijnë duhan kanë më
shumë shqetësime gjumë se njerëzit që nuk pinë duhan, kryesisht vështirësi duke fjetur dhe
ulur kohëzgjatjen e gjumit.
Shkaqe të tjera:

Shkaqet e tjera të çrregullimeve të gjumit në pacientët e moshuar përfshijnë si në vijim:
 Çrregullimet kronike të dhimbjes (p.sh., osteoartriti, sëmundjet metastatike) janë një
nga arsyet më të zakonshme të cituara nga popullata më e vjetër për gjumë të varfër;
osteoarthritis shkaktuar ngurtësi të përbashkët gjatë natës bën lëviz gjatë gjumit të
vështirë dhe të dhimbshme.
 Dështimi i ventrikularit të majtë që shoqërohet me orthopnea dhe dyspnea paroksizëm
natën mund të çojë në zgjim të shpeshta.
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 Një model frymëmarrjeje Cheyne-Stokes që i atribuohet një kauze kardiake ose
cerebrale (trajtimi i këtij çrregullimi me stimulues të frymëmarrjes ose terapi të
natriumit me oksigjen shpesh mund të përmirësojë gjumin).
 Pacientët me sëmundje pulmonare obstruktive kronike (COPD) kanë përkeqësim nate
të hypoxemia, e cila ndodh kryesisht gjatë gjumit REM.
 Simptomat e traktit të poshtëm urinar (LUTS), duke përfshirë hypertrophy beninje të
prostatës dhe paqëndrueshmërisë detrusor, mund të kontribuojnë në gjumë të varfër.
 Pacientët me sëmundje Parkinson mund të përjetojnë frekuencë urinare dhe vështirësi
në kthimin dhe daljen nga shtrati, gjë që çon në fragmentimin e gjumit.
 Tachyarrhythmias.
 Sëmundja e zbaticës gastroesophageal (GERD).
 Kapsllëku.
 Kushtet e lëkurës pruritike.

3.4 Higjiena e Mjedisit tek të Moshuarit

Për punonjësit e kujdesit të moshuar, ka shumë çështje për t'u kujdesur për të mbajtur një
person të moshuar të lumtur, të shëndetshëm dhe të sigurt. Inkurajimi dhe ndihma për të
ruajtur higjienën personale dhe rregullimin është jetësore për të bërë të mundur që personi i
moshuar të ndjehet më mirë në vitet e tyre të larta, si dhe të ruajë dinjitetin dhe vetëvlerësimin
e tyre.
Kur ndihmoni individët me higjienën dhe ushqimin e tyre, gjithmonë duhet të përkujtoheni
veten para së gjithash se keni të bëj me një qenie njerëzore. Ne të gjithë kemi ndjenja dhe
vlerësojmë respektin. Ne vlerësojmë dinjitetin tonë. Njerëzit e moshuar nuk janë ndryshe. Për
shumë njerëz, duke pasur një tjetër duke ndihmuar ata me pastrimin dhe grooming mund të
jetë e turpshme apo edhe e dhimbshme.
Niveli i ndihmës i kërkuar për një person të moshuar do të varet nga gjendja dhe aftësia e tyre
shëndetësore. Për disa, ndihma mund të kërkohet vetëm për përgatitjen e një dushi dhe për të
pasur dikë në gatishmëri për emergjenca. Të tjerët mund të jenë shumë më të varur dhe ju
kërkojnë të bëni pothuajse gjithçka për të ruajtur higjenën personale të individit, duke
përfshirë fshirjen e pjesëve të trupit, fshirjen e tyre të thatë dhe ndihmën me veshjen.

Burimi: www.healthline.com/health/sleep/sleep-disorders-in-the-elderly#next-steps6
Burimi:www.sageagedcare.edu.au/blog/helping-the-elderly-ëith-grooming-and-hygiene/
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3.5 Veshja e të Moshuarit

5 këshilla për veshjen e të moshuarve:
Paraliza, lëvizja e ulur dhe sfidat e tjera fizike e bëjnë të vështirë për të rriturit e moshuar që të
futen brenda dhe jashtë rrobave të tyre. Në Silvert, besojmë se marrja e të moshuarve duhet të
jetë më e pakta e përpjekjeve të një kujdes dhënësi. Kjo është arsyeja pse njerëzit në mbarë
botën na besojnë që t'i vendosim prindërit e tyre të plakur dhe pacientët në veshje të sigurta
dhe elegante që është e lehtë të veshin. Me mbi 85 vjet nën rripat tona, Silvert ka mjaft
njohuri dhe përvojë në veshjen e asistuar. Këtu janë këshilla për veshjen e të dashurve të
moshuar, të mbledhura përmes përvojës së dorës së parë dhe konsultimeve të shumta me
klientët dhe profesionistët e kujdesit shëndetësor.
Kuptoni nevojat që po përpiqeni t'i adresoni
Së pari, mendoni se pse veshja e anëtarit tuaj të lartë të familjes ose pacientit është një sfidë.
A është lëvizshmëria e tyre e kufizuar që ndikon në aftësinë e tyre për të ngritur ose rrëshqitur
gjymtyrët e tyre në mëngë dhe pantallona të ngushta? A është ënjtja që paraqet problem në
marrjen e këmbëve të tyre për t'u përshtatur në këpucë? Përcaktoni të gjitha këto nevoja para
se të zgjidhni një zgjidhje.
Silvert është hapur mbrapa për burrat dhe gratë
Provoni Adaptive Clothing (veshje adaptive)
Veshje adaptive është projektuar posaçërisht për të bërë salcë më të lehtë dhe më të
rehatshme. Ekzistojnë një numër produktesh - duke përfshirë majat, fundet, veshjet e
brendshme dhe këpucët - me karakteristika të ndërtuara për të adresuar nevojat specifike të të
rriturve të moshuar.
Nëse ata janë garderë të pavarur, shikoni për veshje që përmbajnë mbyllje që janë të lehta për
t'u përdorur me shkathtësi të kufizuar, të tilla si skeda VELCRO® ose butona të parakohshme
magnetike. Nëse ata kanë nevojë për ndihmë për të hyrë brenda dhe jashtë veshjeve, shikoni
për kulmet që hapen nga mbrapa dhe fundet që shtrihen për t'u përshtatur. Nevoja të tjera
mund të plotësohen me më shumë produkte me karakteristika të veçanta.
Shkuarja në përmasa nuk është përgjigja
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Një gabim i zakonshëm që shohim me kujdestarët është tendenca për të blerë veshje dhe
këpucë në madhësi më të mëdha vetëm për të përshtatur ënjtjen, lëvizjen e kufizuar dhe
luhatjet në peshë. Kur veshja nuk përshtatet mirë, kjo mund të çojë në lëndime dhe rënie. Kjo
është veçanërisht e rrezikshme kur shkon deri në madhësi këpucësh, si këmbët ndryshojnë
vetëm në gjerësi me ënjtje.
Veshje përshtatëse dhe këpucë është gjithmonë një mundësi më e mirë, më e sigurt dhe më e
rehatshme. Gjerësia e gjerë ose këpucët e rregullueshme përshtaten për të përshtatur këmbët e
fryrë. Pantallona elastike e belit janë të mëdha për t'u marrë me luhatjet e peshës që vijnë me
plakjen.
Pantallona elastike të belit të Silvertit për burrat dhe gratë
Merre me buzeqeshje
Kur bëhet fjalë për veshmbathjet e të dashurve të moshuar, mbajtja e gjërave të thjeshta e bën
procesin e marrjes së tyre të veshur dhe të zhveshur atë shumë më të duhur. Përqafoni veshjet
e tyre duke hequr qafe copa të tepërta; shumë zgjedhje mund të jenë të madhe për ata me
çmenduri ose simptoma si kujtesa e dëmtuar dhe gjykimi.
Mos harro këpucën
Ne shpesh i gjejmë njerëzit që nuk shohin rëndësinë e mbathjeve të përshtatshme për të rriturit
më të rritur. Përveç këmbënguljes së lartpërmendur të këmbëve, shqetësimet e tjera të lidhura
me këpucët lindin me moshën, për shembull gatishmëria për të rënë dhe qarkullimi i dobët.
Çorapët dhe këpucët që nuk lëvizin përmirësojnë tërheqjen brenda dhe jashtë. Një palë e
madhe e pantoflave gjithashtu mund të shtojë ngrohtësi, mbështetje dhe rehati kur gjymtyrët
ndjehen të ftohtë.

Burimi: www.silverts.com/giving-care/index.php/5-tips-for-dressing-elderly-loved-ones/
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3.6 Si të përgatisim një mjedis bashkëkohor për moshën e tretë
Qëndrimi i vetëm në çdo moshë mund të sjellë shqetësime për sigurinë. Sidomos për një të
moshuar, që jetojnë vetëm mund të sjellë gëzimin e pavarësisë ose frikën e aksidentit dhe
lëndimit duke i lënë ata të paaftë për të thirrur për ndihmë. Nëse keni një të dashur të plakur
që jetoni vetëm, qoftë në shtëpinë e tyre ose në një komunitet të pavarur jetësor, ka shumë
hapa që mund të ndërmarrni për të krijuar një ambient të sigurt jetesë. Këtu janë disa shembuj
të masave të sigurisë që ju ose të dashurit tuaj duhet të merrni.
Krijimi i një mjedisi jetese të sigurtë, në zonën e përgjithshme të jetesës...
Salla e jetesës dhe korridoret e një shtëpie kanë tendencë të jenë zona të trafikut të lartë që
gjithashtu paraqesin shumë shqetësime për sigurinë për të moshuarit. Këtu janë disa hapa
thelbësorë për të hequr shqetësimet kryesore të sigurisë nga këto fusha.


Mbajini zjarrfikësit në çdo kat



Hiqni ose rregulloni rugë lëvizshëm



Sigurohuni që të gjitha shkallët e shkallëve janë të guximshme



Hiqni litarët elektrikë nga zonat në këmbë



Shmangni aplikimin e dyllit të rrëshqitshëm në sipërfaqe



Përdorni një ndihmë për ecje siç duhet



Asnjëherë mos qëndroni në një shkallë apo karrige



Krijimi i një mjedisi jetese të sigurt në kuzhinë ...

Përveç dhomës së jetesës, kuzhina ka tendencë të jetë vendi ku kalojmë shumicën e kohës dhe
ku bëjmë shumë kujtime të bukura. Mbani kuzhinë një burim gëzimi, jo një burim shqetësimi,
por duke zbatuar disa praktika kyçe të sigurisë.
Qartë shënoni në të gjitha pajisjet e tyre në dhe jashtë pozicioneve
Ruani sendet e rrezikshme, si produktet e pastrimit, të ndara nga ushqimi
Kontrolloni shpesh datat e skadimit të artikujve ushqimor
Mbani kate dhe sportelet pa rrëmujë
Ruaj sende të mprehta, si thika, në një raft nuk është një sirtar
Krijimi i një mjedisi jetese të sigurt në banjë ...
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Banjo mund të përbëjë një nga rreziqet më të mëdha për sigurinë e lartë, pasi është dhoma që
duhet të marrin disa herë në ditë që gjithashtu kombinon elementë të rrezikshëm si sipërfaqet
e hapura, hapësira të vogla dhe ujë. Këtu janë disa këshilla për ta bërë banjën një vend më të
sigurt.


Gjatë natës, lini një dritë të natës



Vëre qartë rubinetat e nxehta dhe të ftohta



Zvogëloni temperaturën e ujit që të mos kalojë 120 gradë F



Sigurojeni instalimin e ndihmave të dushit, të tilla si kangjella dhe shiritat e kapjes



Vendosni sipërfaqet jo të rrëshqitshme në fund të tubit



Instaloni flokët e derës që mund të hapen nga të dyja anët



Shmangni banje kur jeni vetëm në shtëpi, nëse është e mundur



Krijimi i një ambienti të sigurtë të jetesës me një sistem të paralajmërimit mjekësor

Përfundimisht, ajo që mund të jetë masa më e dobishme e sigurisë që mund të merrni është të
ofroni një të dashur të moshuarve me një sistem alarmi mjekësor. Ka shumë kompani që
prodhojnë produkte që u lejojnë njerëzve të thërrasin menjëherë ndihmë nëse kanë rënë ose
kanë ndonjë lloj tjetër emergjence me një klik të thjeshtë të një butoni që është gjithmonë mbi
to. Kjo do t'ju japë paqen e mendjes duke e ditur se të dashurit tuaj kurrë nuk do të mbërthyer
vetëm, në një situatë emergjente, pa aftësinë për ta thirrur atë. Është një investim i vogël që ia
vlen të kushtojë, edhe nëse nuk duhet të përdoret!

Fig 3. Një mjedis i përshtatshëm për të moshuarit.

Burimi: http://middletownhome.org/safe-living-environment-seniors/
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Kapitulli IV
4.1 Pyetja Hulumtuese
Cilat janë problemet sociale me të shpeshta tek personat e moshës së tretë ?

4.2 Hipotezat
Hipoteza0-Personat e moshës së tretë kanë probleme të theksuara sociale.
Hipoteza1-Personat e moshës së tretë nuk kanë probleme të theksuara sociale.

4.3 Rezultatet
Rezultatet e hulumtimit janë paraqitur në vazhdim, me anë të grafikoneve duke japur kështu
përgjigje për pyetjen hulumtuese, hipotezat e ngritura dhe duke dhënë sqarime për qëllimet e
hulumtimit.
Grafikon 1: Përgjigjet e të anketuarve në pyetjen “A merrni pension\ndihmë sociale”
PO

JO

50%

50%

Pra nga 100 persona të anketuar në hulumtim, 50% e tyre marrin ndihmë sociale, ndërsa 50%
e tyre marrin pensionin e moshes.
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Tab nr 1. Të dhënat e përgjithshme të subjekteve të përfshira në Hulumtim
Gjinia

Frekuenca

Përqindja

Mashkull

53

53%

Femër

47

47%

Mashkull

55

55%

Femër

45

45%

Fshat

70

70%

Qytet

30

30%

Mosha Mesatare

Vendbanimi

Grafikoni 2. Përgjigjet e të anketuarve në pyetjen”A merrni të ardhura tjera”
PO

JO

42%

58%

Pra nga 100 persona të anketuar, 58% marrin të ardhura tjera, ndërsa 42% nuk marrin.
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Grafikoni 3: Përgjigjet e të anketuarve në pyetjen “A ju mjaftojnë të ardhurat për ushqim,
medikamente, higjienë, veshëmbathje”
PO

JO

Marrë borgj

Më ndihmojnë të afërmit

31%

31%

17%

21%

Ne bazë të këtyre përgjigjeve vërejmë se 31% te anketuarve ju mjaftojne te ardhurat për
ushqim, medikamente, higjienë dhe veshëmbathje, ndersa 31% i ndihmojne te afermit, 21% ju
deklarojne se nuk ju mjaftojne dhe 17% marrin borgje.

Grafikoni 4: Përgjigjet e të anketuarve në pyetjen “Ku banoni”
Shtëpi

Banesë

Qendër Sociale

Te të afërmit

22%

51%

13%

14%

Ne pytjen se ku banoni nga 100 te anketuarit jane pergjigjur: 51% ne shtepi, 22% te te
afermit, 14% ne banese dhe 13% ne qender sociale.
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Grafikoni 5: Përgjigjet e të anketuarve në pyetjen “Cilat janë kushtet e banimit”
Të mira

Jo të mira

Shumë të mira

25%

55%
20%

Ne pytjen se cilat janë kushtet e banimit nga 100 të anketuar, 55% kanë thënë se kanë kushte
të mira të banimit, 20% kushte jo të mira, qe dmth nuk janë të kënaqur me kushtet e banimit,
dhe 25% kanë kushte shumë të mira të banimit.

Grafikoni 6: Përgjigjet e të anketuarve në pyetjen”Kush kujdeset për ju”
Kujdesem për vetveten

Familjarët

Të afërmit

Kujdestari

10%

17%
46%

27%

Në pyetjen”Kush kujdeset për ju” te anketuarit jane pergjigjur si ne vijim: 46% e të
moshuarve kanë thënë se kujdesen për vetveten, 27% kanë nevojë për ndihmën e familjarëve
për të kryer disa nga nevojat e tyre, 17% kanë thënë se për ta kujdesen të afërmit, dhe 10%
kanë nevojë për kujdestarin e tyre.
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Grafikoni 7: Përgjigjet e të anketuarve në pyetjen”A bëni vizita shëndetësore të rregullta te
mjeku”
PO

JO

Ndonjëherë

Vetëm kur jam shumë i semurë

26%
36%

22%
16%

Nga 100 te anketuarit, kanë thënë se 36% e tyre kanë bërë vizita shëndetësore të rregullta,
26% vetëm kur kanë ndonjë problem me të madh, dmth kur janë shumë të semurë, 22% bëjnë
vizita vetëm kur kanë ndonjë nevojë ndonjëherë, 16% kanë thënë se nuk vizitohen tek mjeku.
Grafikoni 8: Përgjigjet e të anketuarve në pyetjen “ A merrni (pini) medikamente, duke
perfshirë ato me recetë, pa recetë dhe vitaminat”
Rrallë

Vazhdimisht

Sipas nevojës

23%
32%

45%

Nga 100 të anketuarit, 45% kanë thënë se përdorin barna vazhdimisht, 32% përdorin barna,
vetëm sipas nevojës dmth kur kanë ndonjë ankesë, 23% përdorin barna shumë rrallë.
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Grafikoni 9: Përgjigjet e të anketuarve në pyetjen “A jeni të kënaqur me shërbimet
shëndetësore”
PO

JO

Pjesërisht

28%

36%

36%

Në pyetjen, a jeni të kënaqur me shërbimet shëndetësore vërejmë se 36% e të moshuarve nuk
janë të kënaqur, 36% janë të kënaqur pjesërisht, 28% janë të kënaqur.

Grafikoni 10: Përgjigjet e të anketuarve në pyetjen” A jeni rrëzuar ndonjëherë vitin e fundit”
1 herë

Disa herë

Asnjëherë

27%

55%
18%

Nga 100 të anketuarit, 55% nuk kanë pasur ndonjë rrëzim, 27% janë rrëzuar 1 herë me aq sa
mbajnë në mend, 18% janë rrëzuar disa herë.Rrëzimet janë një nga problemet me të shpeshta
te moshës së treta prandaj duhet pasur shumë kujdes.

36

Grafikoni 11: Përgjigjet e të anketuarve në pyetjen “A mbani mend”
Pak

Aspak

Shumë

Mesatarisht

27%
37%

9%

27%

Nga 100 të anketuar 37% mbajnë në mend mesatarisht, 27% mbajnë mend shumë, 27%
mbajnë mend pak, dhe 9% nuk mbajnë mend fare.
Kujtesa apo të mbajturit mend, me kalimin e moshës vërehet pakësimi i saj e kjo shihet edhe
në bazë të rezultateve.
Grafikoni 12: Përgjigjet e të anketuarve në pyetjen”Pjesa e kohës, a e kaloni me shoqëri apo
familje”
Me familje

Shoqëri

I vetëm

29%

50%

21%

në pyetjen”Pjesa e kohës, a e kaloni me shoqëri apo familje”
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Në pyetjen, se pjesen e kohës, a e kaloni me shoqëri apo familje: nga 100 të anketuarit 50% e
tyre pjesën e kohës së lirë e kalojnë me familje, 29% e tyre e kalojnë të vetëm, 21% e tyre e
kalojnë me shoqëri.
Edhe pse pjesa më e madh e të moshuarve shumicën e kohës së lirë e kalojnë me familje, nga
rezultatet po vërejmë se edhe një pjesë e madhe, kohën e lirë e kalojnë në vetmi, kjo për shkak
se edhe truri me kalimin e moshës ka dëmtime , dhe është shumë i ndjeshëm ndaj zhurmave
dhe atmosferave të ndryshme.

Grafikoni 13: Përgjigjet e të anketuarve në pyetjen”A lexoni diqka”
PO

JO

Ndonjëherë

25%
36%

39%

Prej 100 të anketuarve në hulumtim, 39% kanë thënë se nuk e praktikojnë leximin gjë që
është normale me moshën, 36% lexojnë diqka ndonjëherë, dhe 25% kanë thënë se lexojnë.
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Grafikoni 14: Përgjigjet e të anketuarve në pyetjen “Sa kohë kaloni duke ecur”
0-60 min

1-5 orë

mbi 5 orë

24%

26%

50%

Në pyetjen se sa kohë kaloni duke ecur, nga 100 të anketuar: 50% e të moshuarve kalojnë 1-5
orë duke ecur gjatë ditës, 26% kalojnë 0-60 min duke ecur , dhe 24% kalojnë mbi 5 orë duke
ecur.
Ecja një faktor mjaft me rëndësi në shëndetin e të moshuarve, ka një rol të madh në SKV
dmth në qarkullimin e gjakut, dhe nga rezultatet e pamë se një pjesë e të moshuarve e kalojnë
një kohë mjaft të madhe duke ecur.
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Grafikoni 15: Përgjigjet e të anketuarve në pyetjen”Sa vakte ushqimi merrni gjatë ditës”
3 herë

2 herë

Sipas dëshirës

29%

30%

41%

Nga 100 të anketuarit, 41% e tyre përdorin ushqim 2 herë në ditë, 30% ushqimin e marrin
sipas dëshirës, dhe 29% përdorin ushqimin 3 herë në ditë.
Nga këto rezultate, shohim se edhe oreksi me kalimin e moshës mjaft shumë bie, edhe pse të
ushqyerit më rregull, dhe në masë të bollshme mbanë të moshuarit vital dhe të fortë.
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5.1 Përfundimet

Ne bazë të hulumtimit erdhëm në përfundim se:
 Ne pyetjen se ku banoni, prej 100 të anketuarve janë pergjigjur: 51% ne shtëpi, 22%
te të afërmit, 14% ne banesë dhe 13% ne qendër sociale.
 Në bazë të anketimit nga 100 persona të anketuar, 58% marrin të ardhura tjera, që do
te thotë se nuk ju mjaftojnë të ardhurat që i marrin per plotësimin e nevojave jetësore..
 Ne bazë të këtyre përgjigjeve vërejmë se 31% te anketuarve ju mjaftojne te ardhurat
për ushqim, medikamente, higjienë dhe veshëmbathje, ndersa 31% i ndihmojnë te
afërmit, 21% ju deklarojnë se nuk ju mjaftojnë dhe 17% marrin borgje.
 Në pyetjen se kush kujdeset për ju, nga 100 te anketuar janë pergjigjur si në vijim:
46% e të moshuarve kanë thënë se kujdesen për vetvetën, 27% kanë nevojë për
ndihmën e familjarëve për të kryer disa nga nevojat e tyre, 17% kanë thënë se për ta
kujdesen të afërmit, dhe 10% kanë nevojë për kujdestarin e tyre.
 Ne pyetjen se cilat janë kushtet e banimit, nga 100 të anketuar: 55% kanë thënë se
kanë kushte të mira të banimit, 20% kushte jo të mira, qe dmth nuk janë të kënaqur me
kushtet e banimit, dhe 25% kanë kushte shumë të mira të banimit.
 Në pyetjen, a jeni të kënaqur me shërbimet shëndetësore vërejmë se 36% e të
moshuarve nuk janë të kënaqur, 36% janë të kënaqur pjesërisht, 28% janë të kënaqur.
 Në pyetjen, se pjesen e kohës, a e kaloni me shoqëri apo familje: nga 100 të anketuarit
50% e tyre pjesën e kohës së lirë e kalojnë me familje, 29% e tyre e kalojnë të vetëm,
21% e tyre e kalojnë me shoqëri.
 Në pyetjen se sa kohë kaloni duke ecur, nga 100 të anketuar: 26% e të moshuarve
kalojnë 0-60 min duke ecur gjatë ditës, 50% kalojnë 1-5 orë duke ecur, dhe 24%
kalojnë mbi 5 orë duke ecur.
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5.2 Diskutimet

Në bazë të anketimit te kryer në 100 persona të moshuar gjetëm disa të dhëna të cilat tregojnë
se të moshuarit në vendin tonë ballafaqohen me probleme të theksuara sociale, që është edhe
pasqyrim i gjendjes se përgjithshme ekonomike dhe sociale ne Kosovë.
Ne pyetjen se ku banoni prej 100 te anketuarve 22% jane deklaruar se banojnë te të afërmit,
ndersa 13% ne qendër sociale. Kjo gjë tregon se një numër i konsiderueshëm i te moshuarve
diku 35% nuk kanë strehim të vetin.
Prej 100 personave te anketuar, 58% marrin të ardhura tjera, që do te thote se nuk ju
mjaftojnë të ardhurat qe i marrin per plotesimin e nevojave jetesore.
Ne pyetjen se a ju mjaftojnë të ardhurat për ushqim, medikamente, higjienë dhe veshëmbathje
vërejmë se 31% i ndihmojnë te afërmit, 21% ju deklarojnë se nuk ju mjaftojnë dhe 17%
marrin borgje. Pra ne bazë të pergjigjjeve që janë nxjerrur nga anketimi vërejmë se 69% të të
anketuarve kanë problem në sigurimin e ushqimit, medikamenteve mjeteve higjienike si dhe
veshëmbathje si pasoj e mungeses se te ardhurave.
Prej 100 te anketuarve 54% te tyre nuk mund të kujdesen per veten vetë, por kanë nevoj për
kujdesin e te tjerëve. Nje e gjetur tjetër e këtij hulumtimi

është edhe kënaqshmëria e të

moshuarve me sherbimet shëndetësore, ku prej 100% të anketuarve 72% janë të pakënaqur
ose pjesërishtë të kënaqur me shërbimet shëndetësore. Nje numer i konsiderueshëm i të
anketuarve 29% , një pjesë të konsiderueshme të kohës e kalojnë të vetëm, si dhe 26% te tyre
nuk ecin më shumë se 0-60 minuta në ditë. Këto të dhëna tregojnë se në Kosovë mosha e tretë
ballafaqohet me probleme të mprehta sociale, si të strehimit, të ardhurave për ushqim,
medikamente, mjete higjienike dhe veshëmbathjes, kujdes shëndetësor, kujdes nga te tjerët,
mungesë të aktiviteteve fizike etj. Këto të dhëna duhet të jenë pjesë e diskutimeve dhe e
masave institucionale për zgjidhjen e problemeve sociale të moshes së tretë në të ardhmen.
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5.3 Rekomandimet

Perkrahja sociale nga institucionet shtetërore për të moshuarit;
Ndertimi i objekteve për strehimin për të moshuarit;
Trajnimi i infermierëve dhe personelit tjetër shëndetësor, për kujdes shëndetësor ndaj
të moshaurve.;
Perdorimin e ecjes si një faktor kryesor në ruajtjen e shëndetit.
Ofrimin e një shoqërie sa me të mirë, ne menyrë te largimit të mërzisë dhe heqjes së
ndjenjës i “tepërt”.
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Rezyme

Punimi i diplomës me titullin “Problemet Sociale te Moshës së Tretë” është i hartuar në 5
kapituj, 46 faqe si dhe i ilustruar me diagrame dhe figura në lidhje me problemet sociale te
moshës së tretë.
Në kapitullin e parë te këtij hulumtim do te tregojmë për moshën e tretë te jetës, dmth
Pleqërin, pak nga karakteristikat dhe problemet e saj, pastaj në vazhdimin e kapitullit te dytë
tregojmë pak për disa nga gjendjet invalidizuese të zgjedhura që zakonisht shkaktojnë
probleme të ndryshme të ndërlidhura edhe me ato sociale. Në kapitullin e tretë theks te
rëndesishëm i është dhënë disa problemeve si Kujtesa, Gjumi, Veshja, Mjedisi sa më i
përshtatshëm për jetesën e të moshuarve, në kapitullin e katërt i është dhënë hapësirë me
shumë rezultateve të hulumtumit qe janë mbështetur mbi Pytjen Hulumtuese, dhe Hipotezat të
ngritura mbi rezultatin e këtij punimi. Kapitulli i pestë përfshinë diskutimet, përfundimet dhe
rekomandimet të dhëna për personat e moshuar me anë te të cilave mund të ju shmangen
problemeve sociale.

Resume

The diploma thesis entitled "Social Problems of the Third Age" is compiled in 5 chapters, 46
pages and illustrated ëith diagrams and figures about social problems of the third age.
In the first chapter of this research ëe ëill shoë for the third age of life, ie, Elder, feë of its
features and problems, then in the continuation of the second chapter ëe shoë little about some
of the selected disabling states that usually cause different problems also socially related. In
the third chapter important emphasis has been given to some problems such as Memory,
Sleeping, Ëearing, Environment, the most appropriate living environment for the elderly, in
the fourth chapter has been given space ëith many research results that have been based on
Research Questionnaire, and hypotheses raised above the result of this paper. Chapter Five
includes discussions, conclusions and recommendations given to elderly people by ëhich you
can avoid social problems.
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Aneksi

Të dhënat e përgjithshme
Gjinia:

Mashkull

Mosha:

_______ vjeç

Vendbanimi:

Fshat

Femër

Qytet

1) A merrni pension/ndihmë sociale ?
o Po
o Jo
2) A keni të ardhura tjera ?
o Po
o Jo
3) A ju mjaftojnë te ardhurat për ushqim, medikamente, higjienë, veshëmbathje ?
o
o
o
o

Po
Jo
Marrë borgj
Me ndihmojnë të afërmit

4) Ku banoni ?
o
o
o
o

Në Shtëpi
Në Banesë
Në Qendër sociale
Te të afërmit

5) Cilat janë kushtet e banimit ?
o Të mira
o Jo të mira
o Shumë të mira
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6) Kush kujdeset për ju?
o
o
o
o

Kujdesem për vetveten
Familjarët
Te afërmit
Kujdestari

7) A bëni vizita shëndetësore të rregullta te mjeku?
o
o
o
o

Po
Jo
Ndonjëherë
Vetëm kur jam shumë i sëmurë

8) A merni (pini) medikamente, duke perfshirë ato me recetë, ato që merren pa recetë,
dhe vitaminat ?
o Rrallë
o Vazhdimisht
o Sipas nevojës
9) A jeni të kënaqur me shërbimet shëndetësorë që ju ofrohen?
o Po
o Jo
o Pjesërisht
10) A jeni rrëzuar ndonjëherë vitin e fundit ?
o 1 herë
o Disa herë
o Asnjëherë
11) A mbani mend ?
o
o
o
o

Pak
Aspak
Shumë
Mesatarisht

12) Pjesa e kohës, a kaloni me shoqëri apo familje ?
o Me familje
o Me shoqëri
o I vetëm
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13) A lexoni diqka ?
o Po
o Jo
o Ndonjëherë
14) Sa kohë kaloni duke ecur ?
o 0-60 min
o 1-5 orë
o Mbi 5 orë
15) Sa vakte ushqimi merrni gjatë ditës ?
o 3 herë
o 2 herë
o Sipas dëshirës
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