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1. Abstrakti

Plakja është proces i pashmangshëm, por sëmundjet e saj mund të ngadalësohen dhe mund të
parandalohen. Përderisa jetëgjatësia në botë është shtuar, sëmundjet që shfaqen në moshat e
shtyera janë bërë më të shpeshta.
Truri është organi më kompleks në trupin e njeriu, gjendet në kokë i mbrojtur nga kafka dhe cipa
trunore dhe që shërben për marrjen, përpunimin dhe ruajtjen e informacioneve të marra
nëpërmjet organeve shqisore (syve, veshëve, etj.) për t´i shndërruar në lëvizje që janë mjeti i
ndërveprimit me mjedisin e jashtëm. Truri është qendra e kontrollit të sistemit nervor qendror,
dhe shpesh sulmohet nga sëmundje të ndryshme të cilat lënë pasoja të rënda dhe shpeshherë
përfundojnë me vdekje.
Sëmundjet që e prekin trurin e njeriut vazhdojnë të jenë një problem madhor i shëndetit publik të
cilat janë shkaqet kryesore të vdekjes në pjesën më të madhe tek të moshuarit dhe janë
përgjegjëse për një përqindje të lartë të invaliditetit.
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2. Hyrje

Truri i njeriut është qendra komanduese për sistemin nervor njerëzor. Pjesët kryesore të trurit
janë: truri i madh, truri i mesëm dhe truri i vogël, kurse pjesa më e rëndësishme dhe më e
zhvilluar e tij është korja e trurit ose siç quhet ndryshe, korteksi. Truri peshon rreth 1.5 kg. Eshtë
vërtetuar shkencërisht se pesha dhe mosha e trurit nuk është e lidhur drejtpërsëdrejti me
zhvillimin e inteligjencës.

1

Fig. 1. Pjesët kryesore të trurit
Truri i madh (Cerebrum): është pjesa më e madhe e trurit dhe përbëhet nga hemisfera e djathta
dhe e majta. Ai kryen funksione më të larta si interpretimi i prekjes, vizionit dhe dëgjimit, si dhe
fjalimi, arsyetimi, emocionet, mësimi dhe kontrolli i lëvizjes.
Truri i vogël (Cerebellum): ndodhet nën trurin e madh. Funksioni i tij është të koordinojë
lëvizjet e muskujve, të ruajë qëndrimin dhe ekuilibrin.2
Truri i mesëm: vepron si një qendër përforcuese që lidh pjesët e SN. Kryen shumë funksione
automatike si frymëmarrja, temperatura e trupit, ciklet e zgjimit dhe të fjetjes, tretja, teshtitja,
kollitja, vjellja dhe gëlltitja.
1

Burim i modifikuar nga : http://dwomlink.info/brain-diagram-cerebrum-cerebellum-brainstem.html
MayfiledClinic: Anatomy of brain [Online]. Avaliable from: https://mayfieldclinic.com/pe-anatbrain.htm [Accesed
on: 4th October 2018].
2
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Truri është i ndarë në dy gjysma: hemisfera e djathtë dhe e majtë (Fig. 2) Ato janë të bashkuara
me corpus callosum që mundëson ndërlidhjen e dy anëve. Çdo hemisferë kontrollon anën e
kundërt të trupit. Jo të gjitha funksionet e hemisferës janë të përbashkëta. Në përgjithësi,
hemisfera e majtë kontrollon fjalimin, kuptimin, aritmetikën dhe shkrimin. Hemisfera e djathtë
kontrollon kreativitetin, aftësinë hapësinore, aftësitë artistike dhe muzikore. Hemisfera e majtë
është dominante (përdorimin e dorës dhe gjuhës) në rreth 92% të njerëzve.3

4

Fig. 2. Ndarja e trurit në hemisfera

Zemra pompon gjak deri në tru nëpërmjet dy grupeve të arterieve, arterieve karotide dhe
arterieve vertebrale. Brenda kafkës, arteriet e brendshme të karotideve ndahen në dy arteriet e
mëdha - arteriet cerebrale anterior, arteriet cerebrale të mesme dhe disa arterie më të vogla.
Arteriet vertebrale shtrihen përgjatë shtyllës kurrizore dhe nuk mund të ndjehen nga jashtë.
Arteriet vertebrale bashkohen për të formuar një arterie të vetme basilare, sistemi i vertebra-

3

MayfiledClinic: Anatomy of brain [Online]. Avaliable from: https://mayfieldclinic.com/pe-anatbrain.htm [Accesed
on: 4th October 2018].
4
Burim i modifikuar nga : https://mayfieldclinic.com/pe-anatbrain.htm
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basilar dërgon shumë degë të vogla për furnizimin e trurit. Vena jungulare dhe venat e tjera
bartin gjakun nga truri.
Truri mbështetet në dy grupe të arterieve të mëdha për furnizimin me gjak dhe është e
rëndësishme që këto arterie të jenë të shëndetshme. Pavarësisht patologjisë është thelbësore që
rrjedha e duhur e gjakut dhe oksigjeni të rikthehen në tru sa më shpejt të jetë e mundur. Pa
oksigjen dhe lëndë ushqyese, qelizat e trurit mund të dëmtohen ose të vdesin brenda pak
minutash. Sapo qelizat e trurit të vdesin, ato nuk mund të rigjenerohen dhe mund të ndodhin
dëmtime ireverzibile, duke rezultuar në aftësi të kufizuara fizike, njohëse dhe mendore.5

6

Fig. 3 . Arteriet e trurit

2.1 Sëmundjet cerebrovaskulare
Sëmundjet cerebrovaskulare përfshijnë çrregullimet në një zonë truri, të përkohshme apo
përhershme, si pasojë e iskemisë apo gjakderdhjes. Këto ngjarje ndikojnë në enët e gjakut dhe
furnizimin e trurit me gjak. Nëse një bllokim, keqformim ose hemorragji pengon qelizat e trurit
të marrin oksigjen të mjaftueshëm, mund të rezultojë me dëmtimim të trurit.

Sëmundjet

cerebrovaskulare mund të zhvillohen në mënyra të ndryshme, duke përfshirë trombozën e thellë
5

American Association of Neurological Surgeons, AANS: Cerebovascular Disease [Online]. Avaliable from:
https://www.aans.org/Patients/Neurosurgical-Conditions-and-Treatments/Cerebrovascular-Disease [Accessed 8th
October 2018].
6
Burim i modifikuar nga : https://www.ndcn.ox.ac.uk/research/large-artery-disease
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venoze (DVT) dhe aterosklerozën. Insulti cerebrovaskluar, ataku transitor ishemik, aneurizmat,
hemorragjia dhe malformimet vaskulare parqesin lloje të sëmundjeve cerebrovaskulare. Në këtë
punim ne do të flasim dhe do të njihemi me dy nga sëmundjet cerebrovaskulare më saktësisht me
Atakun Transitor Iskemik dhe Insultin Cerebrovaskluar.7

7

American Association of Neurological Surgeons, AANS: Cerebovascular Disease [Online]. Avaliable from:
https://www.aans.org/Patients/Neurosurgical-Conditions-and-Treatments/Cerebrovascular-Disease [Accessed 8th
October 2018].
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2.2 Dallimi në mes atakut transitor iskemik dhe insultit cerebrovaskular
ICV përkufizohet si humbja e shpejtë e funksionit neurologjik kryesisht për shkak të një
mbylljeje në enët kryesore të gjakut që furnizojnë trurin ose nga një hemorragji. Megjithatë, për
një ICV të konsiderohet si sulm, personi duhet të ketë një deficit neurologjik të furnizimit me
gjak për më shumë se 24 orë.
Një atak transitor iskemik ose TIA, nga ana tjetër, është e ngjashme me një sulm por kryesisht
problemi është i përkohshëm i rrjedhjes së gjakut në tru.

Dallimi kryesor midis ICV iskemik dhe TIA, është kohëzgjatja. Një TIA zgjat më pak ose vetëm
24 orë. Nëse tejkalon 24 orë, gjendja do të konsiderohet si ICV. Medikamentet për një TIA janë
në thelb të njëjta si për një ICV iskemik. Të dyja ndikojnë në funksionin neurologjik të një
pacienti. Një ICV ka më shumë efekte shkatërruese dhe mund të shkaktojë vdekjen dhe një TIA
mund të jetë me më pak dëmtime neurologjike.8

9

Fig .4 Dallimi mes ICV dhe TIA
8

DifferenceBetween, Prabhat S: Difference between TIA and CVA. [Online]. Avaliable from:
http://www.differencebetween.net/science/health/difference-between-cva-and-tia/ [Accessed: 10th Occtober
2018].
9
Burimi i modifikuar nga : https://www.difference.wiki/wp-content/uploads/2017/08/stroke-vs-tia-800x400.jpg
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2.3 Ataku iskemik transitor
Definicioni i TIA bazohet në atë të publikuar më 1975 i definuar si "mosfunksionim cerebral i
natyrës ishemike që zgjat jo më shumë se 24 orë me një tendencë të përsëritet". Përkufizime të
tjera të publikuara përfshijnë përkufizimin e OBSH-së si "disfunksioni cerebral i papritur që
zgjat më pak se 24 orë me origjinë vaskulare". 10
Ataku transitor ishemik ose TIA paraqet një emergjencë mjekësore dhe paralajmëron për një
ICV të pashmangshme në afërsisht një të tretën e pacientëve që e përjetojnë atë. Rreziku i sulmit
është më i lartë në 48 orët e para pas një ataku ishemik transitor.11 Gjatë TIA nuk ka dëmtime të
qëndrueshme në tru. Përafërsisht 240,000 të rritur në Shtetet e Bashkuara përjetojnë një TIA çdo
vit. Përafërsisht 15% e të gjithë pacientëve që kanë përjetuar një insult cerebrovaskular kanë
pasur një TIA të mëparshme. TIA duhet të konsiderohet si shenja paralajmëruese për një insult
cerebrovaskular të mundshëm në të ardhmen.12

13

Fig. 5. Ataku transitor iskemik

10

Sylaja P, Hill M. Transient ischemic attacks- definition, risk prediction and urgent management. Review article
[Online]. 2009. Avaliable from: http://www.bioline.org.br/pdf?ni09078 [Accessed on: 25th October 2018].
11
Siket M, Edlow J, Hopkins Ch, Huff S. Transient Ischemic Attack: An Evidence-Based Update. EB Medicine
[Online] 2013. Avaliable from: https://www.ebmedicine.net/media_library/files/0113%20TIA.pdf [Accessed 7th
October 2018].
12
Cleveland Clinic: Transient Ischemic Attak (TIA) or ministroke [Online]. Avaliable from:
https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/14173-transient-ischemic-attack-tia-or-mini-stroke [Accessed on
17th October 2018].
13
Burim nga: http://www.stroke.org/understand-stroke/what-stroke/what-tia
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2.3.1 Shenjat dhe simptomat e atakut transitor iskemik

Shenjat dhe simptomat e një TIA zakonisht fillojnë papritmas dhe kryesore janë:
 Fytyra - mund të ketë pamje të rënë në njërën anë, personi mund të mos jetë në gjendje të
buzëqeshë, goja ose syri i tyre mund të kenë pamje të rënë.
 Krahët - personi mund të mos jetë në gjendje të ngrehë krahët lart për shkak të dobësisë
së krahut ose mpirjes
 Fjalimi - i tyre mund të jetë i ngathët, i ngatërruar ose personi mund të mos jetë në
gjendje të flasë fare, pavarësisht se ka vetëdije, prandaj:
Koha - është për të thirrur emergjencën, pra situate është emergjente!

14

Fig 6. Simptomat e TIA
Shenjat dhe simptomat e tjera mund të përfshijnë:
o paralizë e plotë e një ane të trupit
o humbje e papritur ose mjegullim i shikimit
o marramendje
o ngatërrim
o vështirësi në të kuptuarit se çfarë thonë të tjerët
o problemet me ekuilibrin dhe bashkërendimin
o vështirësi në gëlltitje15

14

Burim i modifikuar nga: https://strokefoundation.org.au/About-Stroke/Stroke-symptoms
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2.3.2 Shkaqet dhe faktorët e rrezikut

Shkaku kryesor i një TIA shpesh është pllaka arteriosklerotike në një arterie ose një nga degët e
saj që furnizon me oksigjen dhe lëndë ushqyese trurin. Pllakat mund të zvogëlojnë rrjedhjen e
gjakut përmes një arterie ose të çojë në zhvillimin e një mpiksje. Dhe kjo mpiksje ndikon në
paraqitjen e TIA.
Faktorët e rrezikut
Faktorët e rrezikut të atakut transitor iskemik ndahen në të modifikueshëm dhe jo të
modfikueshëm.
Faktorët jo të modifikueshëm:


Anamneza familjare pozitive



Mosha



Gjinia



Atak transitor ishemik të mëparshëm



Raca

Faktorët e modifikueshëm :


Hipertensioni arterial



Hiperkolesterolemia



Sëmundjet kardiovaskulare



Sëmundje e arteries karotide



Diabeti



Mbipesha/ obeziteti



Duhanpirja



Kequshqyerja16

15

The National Health Service, NHS: Symptoms of transient ischaemic attack [Online]. Avaliable from:
https://www.nhs.uk/conditions/transient-ischaemic-attack-tia/symptoms/ [Accessed on: 3rd October 2018].
16
Mayo Clinic, Transient Ischemic attack:Causes and Risk factors.[Online]. Avaliable from:
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/transient-ischemic-attack/symptoms-causes/syc-20355679
[Accessed on: 17th October 2018].
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2.3.3 Diagnoza

Ataku transitor iskemik diagnostikohet nga anamneza dhe ekzaminimi fizikal. Ekzaminimi
fizikal duhet të fokusohet detalisht në ekzaminimin neurologjik. Kjo mund të përfshijë:
 Vlerësimi i simetricitetit
 Vlerësimi i gjendjes mendore për të siguruar që pacienti është i vëmendshëm dhe i
orientuar.
 Auskultimi i qafës për të detektuar ngushtimin e enëve të gjakut.
 Konstatimin e ritmit të zemrës (për të përjashtuar çrregullimet e ritit të zemrës).
 Ekzaminimi i ekstremiteteve (tonusi muskular, fuqia, ndjesia).
 Ekzaminimi i orientimit, koordinimit dhe ekuilibrit.
Në qoftë se bëhet diagnoza e TIA, zakonisht rekomandohet testim i mëtejshëm urgjent, duke
përfshirë:
 Electrokardiogram (EKG) për të konfirmuar një punë të rregullt të zemrës
 Tomografia kompjuterike (CT ) e trurit për të vlerësuar ndryshimet


Ultratingullin Doppler karotid për të vlerësuar ngushtimin eventual



Analizat rutinore të gjakut mund të përfshijnë analizat komplete të gjakut (anemia,
trombocitopenia)



Ultrazëri i zemrës (sepse zemra mund të jetë burim i mpiksjes së gjakut).17

17

MedicineNet, Transient Ischemic attack: How is Transient Ischemic attack diagnosed? [Online]. Avaliable from:
https://www.medicinenet.com/transient_ischemic_attack_tia_ministroke/article.htm#how_is_transient_ischemic_attack_tia_diagnosed [Accessed on: 16th October 2018].
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2.3.4 Trajtimi
Pasi që përcaktohet shkaku i atakut transitor iskemik, qëllimi i trajtimit është korrigjimi i
çrregullimit (medikamentoz, invaziv, kirurgjik) dhe parandalimi i insultit. 18
Medikamentet
Antiagreguesit. Medikamenti më i përdorur është aspirina, por edhe klopidogreli;
Antikoagulantët. Këto përfshijnë medikamente si: heparinën, varfarinën, etj. Heparina përdoret
për një kohë të shkurtër dhe varfarina në një afat më të gjatë.
Agjentët trombolitikë.

18

Mayo Clinic, Transient Ischemic Attack: Treatment [Online]. Avaliable from:
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/transient-ischemic-attack/diagnosis-treatment/drc-20355684
[Accessed on: 24th October 2018].
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2.3.5 Parandalimi

Njohja e faktorëve të rrezikut dhe korrigjimet e stilit të jetës janë gjërat më të mira që mund të
bëhen për të parandaluar një TIA. Të përfshira në një mënyrë jetese të shëndetshme janë
kontrolla të rregullta mjekësore. Gjithashtu:
 Ndalimi i duhanpirjes. Ndalimi i pirjes së duhanit zvogëlon rrezikun e një TIA ose një
ICV.
 Kufizimi i yndyrës. Kufizimi i yndyrërave të ngopura, e zvogëlon mundësinë e evoluimit
të pllakave arteriosklerotike.
 Konsumimi i pemëve dhe perimeve. Këto ushqime përmbajnë lëndë ushqyese si kaliumi,
folati dhe antioksidantët, të cilat mund të mbrojnë kundër një TIA.
 Kufizimi i kripës. Duke shmangur ushqimet e kripura dhe duke mos shtuar kripë në
ushqim mund të korrigjoni edhe hipertension arterial.
 Ushtrime të rregullta. Stërvitja e rregullt është një nga mënyrat e përmirësimit të
shëndetit dhe shtypjes hipertensionit arterial.
 Reduktimi i konsumimit të alkoolit. Konsumimi i tepërt shton mundësin për një TIA.
 Korrigjimi i peshës trupore. Mbipesha/ Obeziteti janë faktorë të rrezikut për shumë
sëmundje përfshirë sëmundjet kardiovaskulare dhe diabetin. Humbja e peshës me dietë
dhe stërvitje mund të përmirësoj hipertensionin arterial dhe dislipidemitë.
 Kontrollimi i diabetit. Mbajtja e vlerave normale të glukozës në gjak.19

19

Mayo Clinic, Transient Ischemic Attack: Prevention [Online]. Avaliable from.:
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/transient-ischemic-attack/symptoms-causes/syc-20355679
[Accessed on: 24th October 2018].
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2.4 Insulti cerebrovaskular
Insulti Cerebrovaskular (ICV) është term mjekësor për një sulm në tru. Nëse sulmi nuk trajtohet,
mund të rezultojë në dëmtime të përhershme të trurit. Ka dy lloje kryesore të insultit
cerebrovaskular:
Insult iskemik që shkaktohet nga një bllokim I qarkullimit të gjakut; dhe
Insult hemorragjik që shkaktohet nga gjakderdhja. Të dyja llojet kompromitojnë qarkullimin dhe
atakojnë pjesë të trurit, duke shkaktuar vdekjen e qelizave të trurit.20

21

Fig. 7. Llojet e insultit cerebrovaskular
Insulti cerebral iskemik Rreth 80% e insulteve cerebrale janë insulte me natyrë iskemike.
Tipet e insultit cerebral iskemik përfshijnë:
 Insulti cerebral i shkaktuar nga trombi.
 Insulti cerebral i shkaktuar nga embolia.22
20

Health Line, HL: Cerebrovascular Accident. [Online] . Avaliable from:
https://www.healthline.com/health/cerebrovascular-accident [Accessed on: 11th October 2018].
21
Burim i modifikuar nga: https://www.flintrehab.com/2018/types-of-stroke-and-symptoms/

19

23

Fig.8 . Tipet e insultit cerebal ishemik

Insulti cerebral hemorragjik
Inculti cerebral hemorragjik është më pak i zakonshëm. Në fakt vetëm 15% përqind e të gjitha
Insulteve Cerebrovaskulare janë të natyrës hemorragjike, por ato janë përgjegjëse për rreth 40 %
të të gjitha vdekjeve të shkaktuara nga Insultet Cerebrovaskulare. Gjaku derdhet ose rrjedh jasht
nga ena e gjakut dhe krijon ënjtje dhe presion, duke dëmtuar qelizat dhe indet në tru.24
Hemorragjitë e trurit mund të rezultojnë nga shumë faktorë favorizues si:
 Hipertensioni i pakontrolluar
 Mbidozimi me antikoagulant
 Aneurizmat e enëve të gjakut

22

Mayo Clinic : Cerebrovascuar Accident. [Online]. Avaliable from : https://www.mayoclinic.org/diseasesconditions/stroke/symptoms-causes/syc-20350113 [Accessed on: 4th October 2018]
23
Burim i modifikuar nga :https://healthand.com/au/topic/general-report/ischaemic-stroke
24
National Stroke Association, NSA: Hemorrhagic Stroke.[Online] Avaliable from:
http://www.stroke.org/understand-stroke/what-stroke/hemorrhagic-stroke [Accessed on: 19th October 2018]
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Llojet e insultit cerebral hemorragjik përfshijnë:
 Insulti cerebral hemorragjik intracerebral. Në një hemorragji intracerebrale, një enë
gjaku shpërthen në tru dhe gjaku derdhet në indin e trurit dhe përreth, duke dëmtuar
qelizat e trurit. Qelizat e trurit prej rrjedhjes përjetojnë dëmtime.
 Insulti cerebral hemoragjik subarahnoidal. Në një hemorragji subarahnoide, një arterie
në afërsi të sipërfaqes së trurit shpërthen dhe derdhet në hapësirën midis sipërfaqes së
trurit dhe kafkës. Kjo gjakderdhje shpesh sinjalizohet nga një dhimbje koke e papritur
dhe e rëndë. Kjo zakonisht shkaktohet nga shpërthimi i një aneurizme. Pas hemoragjisë,
enët e gjakut në tru mund të zgjerohen dhe të ngushtohen në mënyrë të çrregullt, duke
shkaktuar mëtej dëmtime të qelizave të trurit.25

26

Fig. 9. Llojet e insultit cerebral hemorragjik

25

Mayo Clinic, Stroke :Hemorragic Stroke. [Online]. Avaliable from: https://www.mayoclinic.org/diseasesconditions/stroke/symptoms-causes/syc-20350113 [Accessed on: 7th October 2018].
26
Burim i modifikuar nga : https://www.thestrokelawyers.com/hemorrhagic-stroke/attachment/subarachnoid-vsintracerebral-hemorrhage/
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2.4.1 Shenjat dhe simptomat
Shenjat dhe simptomat e sëmundjes cerebrovaskulare ose të një sulmi cerebrovaskular varen nga
vendi ku ndodh bllokimi ose dëmtimi dhe sa është prekur indi cerebral. Ngjarjet e ndryshme
mund të kenë efekte të ndryshme, por shenjat dhe simptomat e zakonshme përfshijnë:
 një dhimbje koke të rëndë dhe të papritur
 paraliza e njërës anë (hemiplegia)
 dobësia në njërën anë (hemiparesis)
 ngatërrim
 vështirësi në komunikim, duke përfshirë fjalimin e ngathët
 humbja e gjysmës së të pamurit
 humbja e ekuilibrit
 humbja e vetëdijes27

2.4.2 Shkaqet dhe faktorët e rrezikut
Sa më i moshuar individi, aq më i madh është rreziku i një ICV, megjithatë, një numër i
konsiderueshëm i të rinjve dhe të moshës së mesme gjithashtu kanë ICV. Meshkujt gjithashtu
kanë më shumë mundësi që të kenë një ICV se sa femrat. Njerëzit që kanë pasur një insult
cerebrovaskular ose TIA kanë gjithashtu më shumë gjasa të kenë një tjetër, siç janë njerëzit me
anamnezë pozitive familjare ose lloje të tjera të sëmundjeve kardiovaskulare.
Faktorët e rrezikut për Insult cerebral ishemik përfshijnë:


tension të lartë



fibrilim atrial (AF)



pirja e duhanit



konsumimi i tepruar i alkoolit



mbipesha ose obeziteti



diabet

27

MedicalNewsToday. Kraft S. What you need to know about cerebrovascular disease : Symptoms of
cerebrovascular disease. [Online] Avaliable from: https://www.medicalnewstoday.com/articles/184601.php
[Accessed on: 5th October 2018].
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kolesteroli i lartë dhe



dietë të dobët dhe aktivitet fizik të pamjaftueshëm.

Faktorët e rrezikut për insult cerebral hemorragjik përfshijnë:


tension të lartë



pirja e duhanit



marrja e ilaçeve antikoagulante;



një çrregullim gjakderdhjeje (si trombocitopeni ose hemofili) dhe



lëndim të trurit / kokës.28

2.4.3 Diagnoza
Diagnoza bëhet duke filluar nga të dhënat anamnestike, ekzaminimi fizikal, gjatë të cilit do të
kontrollohet edhe forca muskulare, reflekset, të pamurit, artikulimi, fjalët dhe shqisat. Gjatë
diagnostikimit duhet të vlerësohet lloji i goditjes dhe zonat e trurit të prekura nga ICV. Mjeku
pra mund të përdorë ekzaminimet, duke përfshirë:
 Ekzaminim fizikal. Objektivzimi i gjendjes nga personeli shëndetësor. Kontrollohet
presioni arterial, pulsin, frekuencën kardiake, aksionin kardiak, auskultimin (evidentimi i
zhurmave eventuale madje edhe mbi arteriet si burim të mundshëm për gjendjen).
 Analizat laboratorike. Shërbejnë për determinimin e parametrave të gjakderdhjes,
koagulimit, pasqyrës së gjakut, parametrat biokimik.
 Tomografia e kompjuterizuar (CT). Shërben që mundësisht të vërtetojë hemorragjinë,
iskeminë, tumor, ndryshimet anatomike, etj. Mund të realizohet edhe me kontrast për
vizualizim të eneëe të gjakut.
 Rezonanca magnetike (MRI). Shërben që të zbulojë indin e trurit të dëmtuar nga ishemi
dhe/ ose hemoragji, etj. Poashtu

mund të realizohet me kontrast për vizualizim të

strukturave.

28

My Dr, Stroke: signs, symptoms and treatment: Risk factors for stroke . [Online]. Avaliable on:
http://www.mydr.com.au/heart-stroke/stroke-signs-symptoms-and-treatment [Accessed on: 14th October 2018]
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 Ultratingulli doppler karotid. Studiohet qarkullimi në enën e gjakut (karotide) dhe
detektohen ngushtimet (pllakat) ose mungesa e qarkullimit.
 Angiografia cerebrale. Injektimi i kontrastit në enët e gjakut për t'i bërë ato të dukshme
nën imazhin e rrezeve X. Kjo procedurë jep një pamje të detajuar të arterieve.
 Ekokardiografia. Shërben për studimin e struktures dhe funksionit të zemrës dhe
detektimimn eventual të trombeve si burim i mundshëm i sëmundjes.

29

2.4.4 Trajtimi
Trajtimi emergjent për ICV varet nëse pacienti ka një ICV ishemike që bllokon një arterie - lloji
më i zakonshëm - ose një ICV- hemorragjike që përfshin gjakderdhje në tru.
Për të trajtuar një ICV ishemik, duhet që shpejt të rivendoset rrjedhja e gjakut në tru.
Trajtimi emergjent me medikamente jo vetëm që përmirëson shanset e mbijetesës, por
gjithashtu mund të reduktojë komplikimet.
Procedurat endovaskulare emergjente. Mjekët ndonjëherë i trajtojnë insultet ishemike me
procedurat e kryera drejtpërsëdrejti brenda enës së gjakut në mënyrë invazive. Këto procedura
duhet të kryhen sa më shpejt që të jetë e mundur, varësisht nga karakteristikat e patologjisë. Në
varësi të vendndodhjes së mpiksjes së gjakut dhe faktorëve të tjerë, procedura endovaskulare
mund të jetë trajtimi më efektiv.
Trajtimi emergjent i sulmit hemorragjik fokusohet në kontrollimin e gjakderdhjes dhe reduktimin
e presionit në tru. Nonjëherë pacienti mund të ketë nevojë për një operacion.
Masat emergjente.
-

Tërheqja e medikamenteve potenciale për të shkaktuar gjakderdhje

-

Transfuzionet

-

Reduktimi i presionit intrakrania

-

Evaluimi/ vendimi për intervenim dhe përzgjedha e procedures.30

29

Mayo Clinic, Stroke: Diagnosis and Treatment. [Online]. Avaliable on: https://www.mayoclinic.org/diseasesconditions/stroke/diagnosis-treatment/drc-20350119 [Accessed on: 9th October 2018].
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2.4.5 Parandalimi

Ka shumë masa që mund të ndërmerren për të ndihmuar në parandalimin e ICV:
 Ushqimi me një diet të shëndetshme
 Ushtrime të rregullta
 Kufizimi i konsumimit të alkoolit
 Ndërprerja e duhanpirjes
 Kontrollat e rregullta mjekësore
 Trajtimi i diabetit, hipertensionit
 Ruajtja e një peshe ideale trupore31

30

Mayo Clinic, Stroke: Diagnosis and Treatment. [Online]. Avaliable on: https://www.mayoclinic.org/diseasesconditions/stroke/diagnosis-treatment/drc-20350119 [Accessed on: 9th October 2018].
31
HealthLine, Cerebrovascular Accident:Prevention of a cerebrovascular accident. [Online] .Avaliable on:
https://www.healthline.com/health/cerebrovascular-accident#prevention [Accessed on: 12th October 2018]
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2.5 Kujdesi infermieror
Popullësia e botës, sidomos në vendet e zhvilluara, është duke u plakur, me popullësi mbi 65
vjeç. Me shtimin e moshës, rreziqet për sëmundje shtohen. Shkalla e vdekjeve të lidhura me
sëmundjet infektive është zvogëluar dhe vdekjet e shkaktuara nga sëmundjet kronike, sidomos në
popullatën e vjetër, janë rritur. Në sëmundjet cerebrovaskulare, rreziku i vdekshmërisë është i
lartë, veçanërisht në fazën akute. Infermierët luajnë një rol të rëndësishëm në të gjitha fazat e
kujdesit të pacientit. Gjithashtu, ata shpesh janë në vijën e frontit lidhur me edukimin e
pacientëve/familjeve, njohjen e shenjave/simptomave, dhe vlerësimin e faktorëve të rrezikut.
Detyrat e infermierëve duhet të jenë të organizuara dhe të plota për të siguruar vazhdimësinë e
kujdesit të ofruar dhe për të rritur cilësinë e kujdesit infermieror. Qëllimi i kujdesit infermieror
është që të parandalohen problemet e mundshme, të zvogëlohen rreziqet, të sigurohet
vetëkontroll për pacientët dhe rritja e kualitetit të jetës. Roli i infermieres kërkon trajnim të
posaçëm, përdorim të gjetjeve të hulumtimeve të fundit dhe një proces të shpejtë dhe korrekt të
vendimmarrjes për të siguruar kujdes të sigurtë për pacientët në gjendje kritike. Infermieret duhet
të monitorojnë pacientët dhe sigurojnë kujdesin rregullisht dhe gjithashtu duhet të marrin
vendime kritike dhe janë plotësisht përgjegjës për nevojat e kujdesit fizik të pacientëve.32, 33
Përgjegjësitë e rëndësishme të infermierëve përfshijnë:
 Vlerësim i shpejtë i pacientëve, lehtësimin e proceseve të diagnostikimit dhe intervenimit
 Vlerësimi në kohë i pacientëve (disfagia, ushqyeshmëria, dehidrimi, deficitet)
 Vlerësimi i shenjave vitale dhe parametrave laboratorike
 Identifikimi dhe menaxhimi i komplikimeve të zakonshme dhe vlerësimi për rehabilitim
 Puna ekipore, me pacientin, familjarët, kujdestarët

32

Gencturk N, Ay F, Demirci Ş, Acamur Z, Izdes S, Bulut A. An Examination of the Nursing Records of
Cerebrovascular Disease Patients in Intensive Care. International Journal of Caring Sciences [Online] 2017.
Avaliable from: https://pdfs.semanticscholar.org/91cf/fcb8fceea44ff8ff0c4d28ed494ac31ab0a0.pdf [Accessed on:
18th October 2018]
33

Miller T., Summers D. Update on Transient Ischemic Attack Nursing Care: TIA Assessment/Evaluation. [Online]
2014. Avaliable on: https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/STROKEAHA.114.005320 [Accesed on 3rd October
2018]
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 Masat e parandalimit dytësor, përfshirë edukimin mbi modifikimin e stilit të jetesës 34
Gjatë vleresimit infermieror, një vlerësim i përgjithshëm i gjendjes së pacientit (vetëdija) duhet
të përcaktojë statusin e tij neurologjik dhe pozicionimin e duhur.35

2.5.1 Vlerësimi infermieror
Vlerësimi infermieror fokusohet varësisht nga faza akute kur vlerësimi drejtohet rreth problemit
akut mbi vetëdijen, prania apo mungesa e lëvizjeve simetriciteti, shenjat vitale të folurit, mimika,
pupillat; përderisa, gjatë fazës post akute, vlerësohet kryesisht mbi dëmtimin e funksionit në
aktivitetet e përditshme të pacientit.36

2.5.2 Diagnoza infermierore
Bazuar në të dhënat e vlerësimit, diagnoza kryesore infermierore për një pacient me TIA/CVA
mund të përfshijë:


Lëvizja fizike e dëmtuar, humbje ekuilibri, koordinimi e lidhur me hemiparesis, dëmtimi
i trurit.



Dhimbje akute që lidhen me atakun trunor.



Vetëkujdesja e mangët dhe çrregullime të përceptimit nga procesi trunor dhe dëmtimi
periferik



Eliminimi urinar i prekur në lidhje me keqfunksionim të fshikëzës, konfuzionin ose
vështirësinë në komunikim, motorika e prekur.



Proceset e mendimit të shqetësuara lidhur me dëmtimin e trurit.



Komunikimi verbal i prekur i lidhur me dëmtimin e trurit.



Dobësim muskular që lidhet me hemiparesën ose hemipleginë dhe lëvizjen e zvogëluar.

34

Informme, Stroke Foundation: Clinical Guidelines for Stroke Management 2017, [Online] 2017 .Avaliable from:
https://informme.org.au/en/Guidelines/Clinical-Guidelines-for-Stroke-Management-2017 [Accessed on: 4th
October 2018].
35
Journal of nursing & care: Nursing Interventions and Rehabilitation Activities for Stroke Patients . [Online].
Avaliable on: https://www.omicsonline.org/open-access/nursing-interventions-and-rehabilitation-activities-forstroke-patients-2167-1168-1000e131.php?aid=74259 [ Accesed on: 6th October 2018].
36
NursesLabs: 8+ Cerebrovascular Accident (Stroke) Nursing Care Plans .[Online]. Avaliable on:
https://nurseslabs.com/8-cerebrovascular-accident-stroke-nursing-care-plans/ [Accessed on: 7th October 2018].
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2.5.3 Planifikimi infermieror
Qëllimet kryesore për pacientin dhe familjen mund të përfshijnë masat mbi: mobilitetin,
dhimbjen, aktivitetin, motoriken, përceptimin, gëlltitjen, komunikimin, familjen, komplikimet. 37

2.5.4 Ndërhyrja infermierore
Kujdesi infermieror ka një ndikim të rëndësishëm në menaxhimin e pacientit dhe familjes/
kujdestarit. Në përmbledhje, këtu janë disa ndërhyrje infermierore rreth: kujdesit emergjent,
koordinimit të kujdesit, ekzaminimit, trajtimit, rehabilitimit, kujdesit të vazhduar, kujdesit
emocional, higjienës, edukimit. 38

2.5.4 Evaluimi
Rezultatet e pritshme të pacientit mund të përfshijnë: përmirësim të lëvizjes, përmirësim i
aktiviteteve, përmirësimi i gjendjes, përmirësimi i kujdesit, komplikimet. 39

37

NursesLabs: 8+ Cerebrovascular Accident (Stroke) Nursing Care Plans .[Online]. Avaliable on:
https://nurseslabs.com/8-cerebrovascular-accident-stroke-nursing-care-plans/ [Accessed on: 7th October 2018].
38
Scielo, Nursing interventions for stroke patients: an integrative literature review. [Online].Avaliable from:
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0080-62342011000600031&script=sci_arttext&tlng=en [Accesed on: 13th
October 2018]
39
NursesLabs: Cerebrovascular Accident (Stroke). [Online]. Avaliable from:
https://nurseslabs.com/cerebrovascular-accident-stroke/#nursing-management [Accessed on: 12th October 2018]
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3. Qëllimi i punimit
Qëllimi i këtij punimi është që të zgjerohen njohurit mbi sëmundjet cerebrovaskulare: Ataku
tranzitor iskemik dhe Insulti cerebrovaskular. Po ashtu qëllim tjetër është që të zgjerohen
njohuritë mbi kujdesin infermieror tek pacientët me sëmundjet e lartpërmendura dhe prezantimi
i studim rasteve.
Objektivat kryesore të punimit janë:


Edukimi dhe njohja me sëmundjet



Edukimi infermieror



Prezentimi i studim rasteve

29

4. Metodologjia
Për realizimin e këtij punimi është përdorur metoda e studim rastit. Studim rastet u realizuan në
Repartin e Neurologjisë në Spitalin Regjional të Gjakovës, me lejen e drejtorit të Spitalit dhe
Kryeinfermieres së repartit, me pëlqimin dhe pajtueshmërinë e plotë të pacientëve.
Literatura është përzgjedhur nga libra mjekësor dhe në revistat shkencore online kryesisht dhe
janë përkthyer në gjuhën shqipe.

30

5. Rezultatet
5.1 Studim Rasti - Ataku transitor iskemik
Prezantimi i studim rastit të një pacienti të diagnostikuar me Atak transitor iskemik
Vlerësimi Fillestar
Të dhënat subjektive: Pacienti me inicialet Q. J. i gjinsë mashkull i lindur më 1939 në Brekoc,
lajmërohet në repart dhe tregon se nuk ka alergji në barna me ankesa se ka përjetuar errësim të
vetëdijes dhe mundim me të vjellura. Pacienti tregon se ankesat i ka për 10 - 15 minuta dhe ka
vazhduar të ndjehet shumë i plogësht.
Të dhënat tjera anamnestike: Pacienti jeton me familjen e ngushtë dhe ka një gjendje ekonomike
mesatare. Pacienti është duhanpirës aktiv dhe konsumon alkool të paktën dy ose tri herë në javë.
Pacienti ka disa vite që vuan nga yndyrerat e larta.
Të dhënat objektive: Pacienti është i vetëdijshëm, i orientuar në kohë dhe hapësirë duket i lodhur
dhe i plogësht.
Shenjat vitale: Tensioni Arterial 143/90 mmHg, Pulsi 87 rrahje/min, Frymëmarrja 19/min,
Temperatura 36.7 0C.
Aktualisht pacienti ishte i hospitalizuar në repartin e Neurologjisë si pasojë e errësimit të
vetëdijes, mundimeve me të vjellura, plogështisë dhe shenjave tjera. Pas te gjitha ekzaminimeve
të nevojshme, mjeku adekuat konstaton TIA. Fillohet menjeherë terapia (hipolipemike,
antiagreguese, vitaminoze) dhe pacientit i monitorohen shenjat vitale. Pacienti qëndron i
percjellur nga familjarët, dhoma është në gjendje të pastër dhe në temperature normale.
Diagnoza Infermierore:


Errësim të vetëdijes



Plogështi



Dhimbje koke



Marramendje



Të vjellura



Vështirësi në të folur
31

Planifikimi infermieror:


Vlerësimi i gjendjes së pacientit, faktorëve të rrezikut, njohja me semundjen, terapise,
kujdesi infermieror, edukimi.

Ndërhyrja infermierore:


Përgatitja e dhomës së pacientit



Dhënia e terapisë me rregull sipas përcaktimit të mjekut



Monitorimi i pacientit sidomos shenjave vitale



Marrja dhe dërgimi i gjakut për kryerjen e analizave laboratorike



Kryerja e EKG



Vetëkujdesi, informimi, asistimi

Vlerësimi pëfundimtar: Pacienti ka qëndruar i shtrirë për 3 ditë në Repartin e Neurologjisë, dhe
gjatë qëndrimit në klinike pacientit i janë bërë të gjitha ekzaminimet e nevojshme si: analizat
laboratorike, CT, EKG, egzaminimet neurologjike dhe kontrolli nga kardiologu. Gjatë qëndrimit
në spital pacienti ka marrë terapinë adekuate që i është pëshkruar nga mjeku dhe lirohet me
gjendje të përmirësuar duke u rekomanduar me kontroll pas 3 dite dhe rekomandohet të vijojë
një ditet ushqimore të pasur me vitamina dhe minerale të nevojshme me aktivitet te kontrolluar
fizik.

5.2 Studim Rasti - Insulti cerebrovaskular
Prezantimi i studim rastit të një pacienti të diagnostikuar me Insult cerebrovaskular Iskemik
Vlerësimi fillestar:
Të dhënat subjektive: Pacienti me inicialet D.B i lindur më 1958 në fshatin Marmullë të
Gjakovës, është pranuar në repartin e neurologjisë me ankesat kryesore: mpirje te anës së djathtë
të fytyrës i përcjellur me ngecje në të ecur. Gruaja e pacientit thotë se, ai një javë para sulmit ka
përjetuar marramendje dhe ka pasur pengesa ne te pamurit, por nuk i ka kushtuar rëndësi.
Të dhënat tjera anamnestike: Pacienti nuk ka alergji në barna, jeton me familje dhe ka një
gjendje ekonomike mesatare. Pacienti është duhanpirës aktiv dhe konsumon duhan prej 20
viteve. Ai vuan nga hipertensioni dhe më parë ka qënë i hospitalizuar me histori të astmës.
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Të dhënat objektive: Pacienti duket i lodhur është i vetëdijëshëm, ka vështirësi perqëndrimi,
është shumë i shqetësuar. Shenjat vitale: Tensioni Arterial 145/92 mmHg, Pulsi 93 rrahje/min,
Frymëmarrja 22/min, Temperatura 36.8 0C.
Pacienti tashmë është i hospitalizuar në repartin e Neurologjisë si pasojë e mpirjes te anës së
djathtë të fytyrës i përcjellur me ngecje në të ecur dhe shenjave tjera. Pas te gjitha ekzaminimeve
të nevojshme, konstatohet Insult Cerebrovaskular Iskemik. Dhoma në të cilën pranohet pacienti
është e pastër dhe me temperaturë normale. Fillohet menjeherë terapia (qetesues, vitaminoze,
antikonvulzive, antiagregues) dhe pacientit i monitorohen shenjat vitale.
Diagnoza Infermierore:


Lëvizja e qendrimi te dëmtuar



Aftësia e transferimit e dëmtuar



Komunikimi verbal i prekur



Intolerancë e aktivitetit



Rreziqet

e

ndryshme

nga

renja,

aspirimi,

kequshqyeshmeria,

disekuilibrimi,

diskoordinimi
Planifkimi Infermieror kryesisht drejtohet te përmirësimi i komunikimit, mobilitetit, dhe
vetekujdesit, shmangia e dhimbjes.
Nderhyrja Infermierore:


Përmirësimi i mobilitetit dhe komunikimit



Pozicionimi i shuplakes se dorës dhe i gishtërinjve



Krijimi i planit të ushtrimeve



Parandalimi i dhimbjes



Dhënia e terapisë së përshkruar nga mjeku



Perkrahja dhe mundesimi i kryerjes se të gjitha ekzaminimeve të nevojshme



Përgatitja e dhomës së pacientit



Kryerja e EKG



Marrja e gjakut dhe dërgimi në laborator për analiza laboratorike



Edukimi i pacientit dhe familjes
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Pergaditja e një vendi të rehatshëm për pacientin

Vleresimi përfundimtar: Pacienti ka qëndruar i shtrirë për 7 ditë në Repartin e Neurologjisë,
dhe gjatë qëndrimit në klinike pacientit i janë bërë të gjitha ekzaminimet e nevojshme si:
analizat laboratorike, CT, EKG, egzaminimet neurologjike. Gjatë qëndrimit në spital pacienti ka
marrë terapinë adekuate që i është pëshkruar nga mjeku dhe lirohet me gjendje të përmirësuar
duke u rekomanduar me kontroll pas 7 dite dhe rekomandohet të vijojë një ditet ushqimore të
pasur me vitamina dhe minerale të nevojshme.

5.3 Studim rasti - insulti cerebovaskular
Prezantimi i studim rastit të një pacienti të diagnostikuar me Insult cerebrovaskular Hemorragjik
Vlerësimi fillestar:Të dhënat subjektive: Pacientja me inicialet S.K. e lindur më 1927 në
Opterushë, Gjakovë, është pranuar në repart me errësim të vetëdijes dhe dobësim të anës së
djathtë të tërë trupit. Pacientja vie e shoqëruar nga djali i saj.
Të dhënat objektive: Pacientja ka një histori me hiperlipidemi,hipertension dhe probleme me
frymemarrjen. Nuk ka alergji në barna.
Të dhënat aktuale: Pacientja somnolente, e hospitalizuar në repartin e Neurologjise si pasojë e
errësimit të vetëdijës, mpirjes së anës së djathtë, frymëmarrjes së dobët dhe shenjave tjera. Pas te
gjitha ekzaminimeve të nevojshme, konstatohet Insult cerebral hemorragjik intracerebral në
progres. Fillohet menjeherë terapia dhe pacientes i monitorohen shenjat vitale (i ordinohet
oksigjenoterapia e dozuar). Pacientja qëndron e përcjellur nga djali i saj, dhoma është në gjendje
të pastër dhe në temperature normale. Pacientit i ordinohet terapi nga mjeku me antibiotike,
vitamin, hipolipemik, diuretic osmotic.
Diagnoza Infermierore:


Deficit neurologjik me dhimbje koke e turbullim te vetedijes



Hemiparesis



Marramendje, humbje e ekuilibrit



Çrregullime ne te pamurit, folurit, artikulimit



Gëlltitja e prekur



Lëvizja fizike e prekur
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Planifikimi infermieror:
Menaxhimi i rrugëve të frymëmarrjes, shtypjes arteriale, monitorimi i shenjave vitale, ofrimi i
kujdesit infermieror, dhenia e terapisë së caktuar nga mjeku, perkrahja e kujdesit
Nderhyrja Infermierore:


Menaxhimi i dhimbjes



Dhenia e terapisë



Ndihma gjate të gjitha ekzaminimeve plotesuese



Oksigjenoterapia



Monitorimi i shenjave vitale



Edukimi



Kujdesi infermieror



Ofrimi i një ambienti të rehatshëm për pacienten



Monitroimi për komplikime



Kryerja e EKG

Vlerësimi përfundimtar: Pacientja ka qëndruar e shtrirë për 6 ditë në Repartin e Neurologjisë,
dhe gjatë qëndrimit në klinikë pacientes i janë bërë të gjitha ekzaminimet e nevojshme. Gjatë
qëndrimit në spital pacientja ka marrë terapinë adekuate që i është pëshkruar nga mjeku por
fatkeqësisht përfundon me Exitus Letalis.
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6. Diskutim
Sipas një studimi nga “EBM” të publikuar në vitin 2013, rezulton që spektri i sëmundjeve
cerebrovaskulare përfaqëson shkakun e dytë më të shpeshtë të vdekjeve, që llogaritet për 5.7
milion vdekje, ose afërsisht 10%, në mbarë botën çdo vit. TIA ndodh në 12% deri në 30% të
pacientëve që përjetojnë një goditje në tru. Një studim mbarëkombëtar i kryer në vitin 1999
vlerësoi prevalencën e pacientëve të diagnostikuar me TIA dhe është 2.3% ose 4.9 milion njerëz.
TIA rezulton të jetë më të zakonshme tek meshkujt.
Në studimin tonë kemi një pacient i gjinsë mashkull, 79 vjeçar, lajmërohet në repart dhe tregon
se ka përjetuar errësim të vetëdijes dhe mundim me të vjellura dhe ka vazhduar të ndjehet shumë
i plogësht. Pacienti është hospitalizuar në repartin e Neurologjisë si pasojë e mpirjes së njërës
anë të trupit, plogështisë dhe shenjave tjera. Pas te gjitha ekzaminimeve të nevojshme, mjeku
adekuat konstaton një TIA. Pacienti gjatë qëndrimit në repart ka marrë trajtimin dhe kujdesin e
nevojshëm dhe është liruar me gjendje të përmirësuar.
Sipas OBSH, 15 milionë njerëz në mbarë botën përjetojnë një insult cerebrovaskular çdo vit. Prej
tyre, rreth 5 milionë njerëz vdesin dhe 5 milionë të tjerë mbeten përgjithmonë të paaftë.
Incidenca e goditjeve të reja ose të përsëritura çdo vit është rreth 750,000 dhe mbi katër milionë
jetojnë me efektet e mbetura të goditjes që përfshin paralizën dhe paaftësinë. Meshkujt janë më
të rrezikuar nga goditja në tru se sa femra.40
Në studimin tonë mbi insultin cerebrovaskular kemi paraqitur dy raste: njëri me insult
cerebrovaskular ishemik dhe njërin me insult hemorragjik. Në të dy rastet pas pranimit të
pacientëve në repartin e Neurologjisë i’u është dhënë kujdesi infermieror dhe terapia e ordinuar.
Pacienti D.B. i diagnostikuar me insult cerebrovaskular ishemik ka qëndruar i shtrirë për 7 ditë
në repart dhe është lëshuar me gjendje të përmirësuar. Ndërsa pacientja me inicialet S.K. pas
pranimit dhe lajmërimit të saj në repart është diagnostikuar me insult cerebrovaskular
hemorragjik. Gjatë qëndrimit në spital pacientja ka marrë terapinë adekuate që i është pëshkruar
nga mjeku por fatkeqësisht përfundon me Exitus Letalis.

40

News Medical Life Siences, Mandal A : Stroke Epidemiology. [Online] Avaliable: https://www.newsmedical.net/health/Stroke-Epidemiology.aspx [ Accesed on 7th November 2018].
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7. Përfundimi
Truri është një organ shumë i ndjeshëm ndaj qarkullimit të gjakut. Mos furnizimi i tij me gjak
vetëm brenda disa minutave mund të lë pasoja vdekjeprurëse ose dëmtime të rënda neurologjike.
TIA fillon si një goditje, por më pas zgjidhet pa lënë asnjë simptomë ose defiçite.
Në punimin tonë kemi paraqitur një studim rasti të një pacienti të diagnostikuar me TIA, pacienti
ka marrë trajtimin e duhur dhe është edukuar për rrezikun e një sulmi të ardhshëm dhe
menaxhimin e faktorëve të rrezikut.
Insulti cerebrovaskular renditet në katër shkaqet kryesore të vdekjes në pjesën më të madhe dhe
është përgjegjës për një përqindje të lartë të çrregullimeve neurologjike, shpesh invalidues por
edhe vdekjeprurës.
Disa nga pasojat më të rëndësishme janë çrregullimet e lëvizjes, çrregullimet e të folurit dhe të
kuptuarit. Pacienti ka nevojë për një kujdes të vazhdueshëm.
Në punimin tonë kemi paraqitur dy studime rasti me ICV.
Pacienti i diagnostikuar me ICV ishemik ka marrë trajtimin e duhur , kujdesin dhe është edukuar
mbi sëmundjen.
Ndërsa pacientja me insult hemorragjik ka përfunduar me exitus letalis.
Rekomandime :


Njohja e shpejtë e simptomave dhe përcaktimi i diagnozës



Edukimi i një pacienti që përjeton TIA për rrezikun e ICV



Edukimi mbi mënyrën e ushqimit, menaxhimin e sëmundjeve dhe stilin e jetës



Stabilizim dhe trajtimi në orët e para pas atakut




Koordinimin dhe ekzekutimin e planit të kujdesit
Rehabilitimin
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8a. Rezyme
ICV është një shkurtim për insultin cerebrovaskular ose sulm në tru. Përkufizohet si humbja e
shpejtë e funksionit neurologjik kryesisht për shkak të një mbylljeje në enët kryesore të gjakut që
furnizojnë trurin ose nga një hemorragji. ICV konsiderohet si sulm kur, personi ka një deficit
neurologjik të furnizimit me gjak për më shumë se 24 orë. Një atak transitor iskemik ose TIA,
nga ana tjetër, është e ngjashme me një sulm kryesisht sepse është një bllokim i përkohshëm i
rrjedhjes së gjakut në tru. Kurse një atak transitor iskemik zgjatë më pak se 24 orë.
Qëllimi i këtij punimi është që të zgjerohen njohurit mbi sëmundjet cerebrovaskulare : Ataku
transitor iskemik dhe Insulti cerebrovaskular. Po ashtu qëllim tjetër është që të zgjerohen njohurit
mbi kujdesin infermieror tek pacientët me sëmundjet e lartpërmendura dhe prezantimi i studim
rasteve. Për realizimin e këtij punimi është përdorur metoda e studim rastit. Rezultatet e studim
rastit janë paraqitur në kapitullin e pestë.
Rezultatet e studim rastit janë paraqitur në kapitullin e pestë. Përfundime: Si përfundime kemi
arritur se një atak transitor ishemik, fillon vetëm si një goditje, por më pas zgjidhet pa lënë asnjë
simptomë të dukshme ose defiçite. Shfaqja e një TIA është një paralajmërim se personi është në
rrezik për një goditje më serioze dhe më të dobët. Dhe sëmundjet qe e prekin trurin e njeriut me
së shpeshti janë insultet cerebrovaskulare. Insulti cerebrovaskular vazhdon të jetë një problem
madhor i shëndetit publik i cili renditet në katër shkaqet kryesore të vdekjes në pjesën më të
madhe dhe është përgjegjës për një përqindje të lartë të ngarkesës së çrregullimeve neurologjike.
Fjalë kyçe : Sëmundjet cerebrovaskulare, ataku transitor iskemik, insulti cerebrovaskular, truri,
furnizimi i trurit me gjak, hemorragjia, ishemia.

38

8b. Summary
ICV is an abbreviation for cerebrovascular accident or stroke. It is defined as the rapid loss of
neurological function mainly due to a closure in the main blood vessels that supply the brain or
from a hemorrhage. ICV is considered an attack when, the person has a neurological deficit of
blood supply for more than 24 hours. A transient ischemic attack or TIA, on the other hand, is
similar to an attack mainly because it is a temporary blockage of blood flow to the brain. But an
ischemic attack attack lasts less than 24 hours.
The purpose of this paper is to expand the knowledge on cerebrovascular diseases: transient
ischemic attack and cerebrovascular accident. Another purpose is to expand knowledge on
nursing care in patients with the aforesaid diseases and the presentation of case studies. For the
realization of this paper, was used the case study method. Case Study Results are presented in
Chapter Five.
As a conclusion, we have achieved that a transient ischemic attack begins as a stroke, but then is
resolved without leaving any apparent symptom or defect. The appearance of a TIA is a warning
that a person is in danger of a more serious and weaker blow. And the diseases that affect the
human brain are usually cerebrovascular insults. Cerebrovascular insults continue to be a major
public health problem that is ranked in the four major causes of death for the most part and is
responsible for a high proportion of the burden of neurological disorders.
Keywords: cerebrovascular disease, ischemic transient attack, cerebrovascular accident, brain,
blood brain supply, hemorrhage, ischemia.
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