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ABSTRAKTI
‘’Të studiosh anormalen është mënyra me e mirë të kuptosh normalen’’1
HYRJE: Punimi shtjellon sëmundjen e skizofrenis, historinë e saj, simptomat, si dhe
menaxhimin e saj. Skizofrenia është një sëmundje kronike psikiatrike e cila shoqërohet me
deluzione, halucinacione deri në paaftësi të cilat shfaqin po ashtu dëmtim të shprehur të
shkallës së funksionimit.

QËLLIMI: Qëllimi i këtij hulumtimi është studimi i mënyrës së menaxhimit të agresivitetit
tek pacientët skizofren nga ana e infermierëve, dhe duke e marrë parasysh se kjo sëmundje
shoqërohet me agresivitet të papritur për shkak të ecurisë së sëmundjes, hulumtimi është bërë
tek pacientët skizofren në UKIP në SHSKUK, dhe në këtë formë janë fituar të dhëna të
mjaftueshme rreth sëmundjes dhe menaxhimit të saj.

METODOLOGJIA: Punimi është bërë në bazë të informatave hulumtuese për pacientët
skizofren të marrura në Shërbimin Spitalor Klinik Universitar I Kosovës SHSKUK, Klinika e
Psikiatrisë, Reparti i urgjencës se kujdesit intensiv psikiatrik, ku janë hulumtuar protokolet e
pacientëve të hospitalizuar si dhe ata të vizitave ditore për periudhën janar-korrik 2018, si dhe
raporti i incidenteve, më ndihmen e infermierëve përkatës dhe mjekëve psikiatrik, ku gjatë
hulumtimit janë fituar të dhëna të mjaftueshme rreth pacientëve, duke përfshirë ndarjen e tyre
sipas gjinisë, grupmoshave, vendbanimeve, përdorimit të terapisë si dhe ndarjes nëpër repartet
e caktuara, të cilat janë demonstruar gjatë punimit më anë të grafikoneve dhe tabelave
përkatëse.

PËRFUNDIMI: Si përfundim cekim se ekipa mjekësore duke përfshirë në qendër infermierin
ka një rol shumë të madh në ecurinë e sëmundjes së skizofrenisë, sidomos në administrimin e
terapisë dhe menaxhimin e agresivitetit përmes metodave të cekura gjatë punimit.
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ABSTRACT
‘’To Study the abnormal is the best way to understand normal’’2
INTRODUCTION: This project discusses the disease of schizophrenia, her history,
symptoms, and her menagment. Schizophrenia is a chronic psychiatric illness which
accompanied by delusions, hallucionations until disability which also display damage
expressed in the degree of function.

PURPOSE: The purpose of this research is to study the way of menagment of aggressivity in
schizophrenic patients by the side of nurses and taking into account that illness is accompanied
by unexpected aggressivity due to the course of the disease the research is done in
schizophrenic patients in UKIP in SHSKUK and in this shape are gained enough data about
the disease and her menagment.

METHODOLOGY: The project is done on the research information for schizophrenic
patients by university hospital service in Kosovo SHSKUK, Psychiatric Clinic, emergency
department of intensive psychiatric care , where are researched the protocols of hospitalized
patients as well as those of daily visits for the period january-july 2018, also the report of
incidents with the help of the respective nurses and psychiatric doctors, where during the
research are gained enough data about patients including their separation according to gender,
age group, residence, use therapy and the separation into certain wards, which are demonstrated
during the project throught relevant charts and tables.

CONCLUSIONS: As a conclusion we should mention the medical team including the nurse
has a major role in the progression of schizophrenia, escpecially in the administration of
therapy and management of aggresivity, through the methods mentioned during the project.
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HYRJE
SHËNDETI MENDOR: OBSH e përkufizon shëndetin mendor si një gjendje e mirëqenies
emocionale, psikologjike dhe sociale e dëshmuar nga marrëdhëniet ndërpersonale të
kënaqshme, sjelljet efektive, adaptimit, konceptit pozitiv për veten dhe qëndrueshmerisë
emocionale.
SËMUNDJA MENDORE: Shoqata Amerikane e Psikiatrisë (APA 2000) e përcakton
sëmundjen mendore si ‘’sjellje klinikisht domethënëse ose sindromë psikologjike, model që
ndodh në një individ dhe që shoqërohet më një shqetësim (p.sh një simptomë dhimbje), ose me
paaftësi (p.sh dëmtim në një ose me shumë fusha të rëndesishme të funksionimit), ose rrezik
domethënës në rritje që të dërgon drejt vdekjes, dhimbjes, ose një humbje të rëndesishme të
lirisë.3
Skizofrenia është një sëmundje e çrregullimit të të menduarit që ndërhyn në funksionimin
normal të trurit. Ajo shkakton tek njerëzit e prekur sjellje të çuditshme dhe shpesh shumë të
paarsyeshme ose të ç’organizuara. Sepse tek truri zhvillohet mendimi, ndjenja dhe kuptimi i
botës (ku ka vetëdije), një sëmundje e trurit si skizofrenia ndryshon mendimin, ndjenjën,
kuptimin dhe ndërgjegjjen në personat e prekur, duke ndryshuar jetën e tyre për keq. Simptomat
e skizofrenisë përfshijnë vështirësi në të menduarit koherent, duke shprehur emocionet në
mënyrë të papërshtatshme edhe detyra të thjeshta të përditshme si higjiena personale mund të
bëhen të pakontrollueshme dhe të lëna pas dore. Sëmundja mund të ndikojë kështu në çdo
aspekt të punës së njerëzve të prekur, familjes dhe jetës shoqërore. Megjithëse nuk ndikohen
drejtpërdrejtë, anëtarët e familjes gjithashtu shpesh bëhen të shqetësuar dhe të mbingarkuar
nga vështirësitë e përfshira në sigurimin e kujdesit dhe në arritjen e transformimit të të dashurve
të tyre në një pacient me një sëmundje kronike serioze. Një tipar përcaktues i skizofrenis është
se humbë aftësia për të dalluar përvojat reale dhe 'të imagjinuara' dhe për këtë humbet kontakti
me realitetin. 4

3
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Halucinacionet dhe deluzionet janë të pavullnetshme dhe ndodhin spontanisht dhe pa
paramendim nga ana e pacientëve që i përjetojnë ato.
Njerëzit me skizofreni zakonisht përjetojnë halucinacione, të cilat janë ndjesi fantazme që
vetëm ata i perceptojnë (të tilla si zërat që u flasin atyre që vetëm ata mund t’i dëgjojnë) dhe
deluzione të cilat janë fikse ide të gabuara.
Ndërsa halucinacionet dhe deluzionet karakteristike të psikozës në kuptimin që ata nuk kanë
një bazë të qëndrueshme në realitet, ato megjithatë janë të pashmangshme dhe pacienti është i
bindur në to.
Njerëzit me skizofreni priren të mendojnë dhe veprojnë ndryshe nga njerëzit e tjerë, sepse
shfaqja e halucinacioneve, deluzioneve dhe simptomave të tjera karakteristike të skizofrenis,
shkakton që ata të përjetojnë realitetin shumë ndryshe nga njerëzit e tjerë. Kjo humbje e
realitetit mund të jetë e tmerrshme, sepse këta persona luftojnë fuqishëm për të kuptuar kaosin
e tyre të brendshëm perceptues dhe për njerëzit rreth tyre që luftojnë me përpjekjen për të
kuptuar pse të dashurit e tyre po veprojnë në mënyrë kaq të çuditshme dhe në dukje të
ç’organizuar.5

5

https://www.mentalhelp.net/articles/an-introduction-to-schizophrenia-and-other-psychotic-disorders/

MICHAEL W. ADAMOWICZ, LICSW

10

KAPITULLI I

SKIZOFRENIA DHE HISTORIA E SAJ
Skizofrenia: Është një sëmundje mendore serioze e cila karakterizohet nga deluzione dhe
halucinacione të shoqëruara me dëmtim të shprehur të shkallës së funksionimit. Është një
sindromë klinike e një psikopatalogjie të ndryshueshme, por thellësisht eksplosive, e cila
përfshin aftësitë njohëse, emocionet, perceptimin dhe aspekte tjera të sjelljes. Shfaqja e këtyre
manifestimeve ndryshon nëpër pacientë dhe me kalimin e kohës, por efekti i sëmundjes është
gjithashtu i rëndë dhe zakonisht afatgjatë.6

Historia e Skizofrenisë
Fjala "skizofreni" është e vjetër më pak se 100 vjeç. Sëmundja u identifikua për herë të parë si
një sëmundje mendore diskrete nga Dr. Emile Kraepelin në 1887 dhe vetë sëmundja në
përgjithësi besohet të ketë shoqëruar njerëzimin përmes historisë së saj.
Në një moment, të gjithë njerëzit që konsideroheshin "anormalë", qoftë për shkak të sëmundjes
mendore, vonesës mendore ose deformimeve fizike, u trajtuan në masë të madhe. Teoritë e
hershme mendonin se çrregullimet mendore ishin shkaktuar nga posedimi i keq i trupit dhe
trajtimi i përshtatshëm atëherë i largon këta demonë nëpërmjet mjeteve të ndryshme duke
filluar nga trajtimet si ekspozimi i pacientit tek disa lloje të muzikave të tilla për lirimin e
shpirtërave të këqinjë.
Një nga të parët që klasifikonte çrregullimet mendore në kategori të ndryshme ishte mjeku
gjerman Emile Kraepeli. Dr.Kraepelin e përdori termin dementia praecox për individët që
kishin simptoma që tani e shoqërojnë skizofreninë.7

6
7
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Mendimet e tre psikiatërve:


Psikiatri Emil Kraepelini fillimisht e quajti ‘’dementia praecox’’, duke qenë se
skizofrenia shkakton paaftësi të thellë konjitive edhe të sjelljes pra ‘’demencë’’ dhe
tipikisht e ka fillimin në adoleshencë pra e parakohshme. Kraepelini besonte se dementia
praecox ishte kryesisht një sëmundje e trurit, dhe veçanërisht një formë e çmendurisë.
Krepelini e quajti 'demencën e parakohshme' të çrregullimit (demenca e hershme) për ta
dalluar atë nga format e tjera të demencës (të tilla si sëmundja Alzheimer) të cilat zakonisht
ndodhin vonë në jetë. Ai e përdori këtë term sepse studimet e tij u përqëndruan tek të
rriturit e rinjë me çrregullime psikotike.



Psikiatri Eugen Bleuler më pas sugjeroi se termi dementia praecox duhet zëvendësuar me
termin ‘’grup i skizofrenive’’në vitin 1911. Ai e përcaktonte sëmundjen si humbje të
asociacioneve : ‘’Prej mijëra asociacioneve që udhëheqin të menduarin tone kjo sëmundje
duket se ndërpret pothuajse barbarisht, ndonjëherë mendime të veqanta, ndonjëherë grupe
mendimesh, e ndonjëherë segmente të tëra të tyre’’.Bleuler nxorri konceptin e katër A-ve
në simptomat e skizofrenisë që janë Ambitendenca, Ambivalenca, Autizimi, dhe Afekti i
sheshuar.
Bleuler e quajti sëmundjen skizofreni duke theksuar fragmentimin e të menduarit si tiparin
kryesor të këtij çrregullimi (schizos-çarje ; phrenos-shpirt), nga greqishtja e lashtë.



Psikiatri Kurt Schneider, ai përdori konceptin e simptomave të rangut të parë, ku sipas tij
ishin mjaft të rëndësishme për diagnozën: halucinacionet auditive të tipit kërcënues,
zbulimi i mendimeve, transmetimi i mendimeve, ndërprerja e mendimeve dhe të tjera si
sjellje bizare - të çuditshme dhe impulsive. Ndërsa simptomat e rangut të dytë janë
çrregullimet e perceptimit, idetë delirante, humori impulsiv-euforik si dhe varfëria
emocionale. 8

8
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Simptomat e skizofrenisë

Simptomat e skizofrenisë ndahen në dy kategori: pozitive dhe negative.
Simptomat pozitive: Janë sjellje psikotike dhe personat me simptoma pozitive mund të
humbasin kontaktin me disa aspekte të realitetit.
Simptomat përfshijnë:
1. Halucinacione
2. Deluzione
3. Çrregullimet e mendimit-(mënyrat e pazakonshme ose jo funksionale të të menduarit)
4. Çrregullime të lëvizjes (lëvizjet e trupit të shqetësuara)
Simptomat negative: Shoqërohen me ndërprerje të kontaktit, në një autizëm dhe në një afekt
të topitur.
Simptomat përfshijnë:
1. Reduktimi i shprehjes së emocioneve përmes shprehjes së fytyrës ose tingullit të zërit
2. Reduktimi i ndjenjave se kënaqësisë në jetën e përditshme
3. Vështirësi në fillimin dhe mbajtjen e aktiviteteve
4. Komunikim dhe mendime të varfëra
5. Largim shoqëror
6. Mungesë përqëndrimi
Simptomat njohëse: Për disa pacientë, simptomat kognitive të skizofrenisë janë te dëmtuara,
ato qe pacientët i manifestojnë dhe nuk mund të vërejnë ndryshime në kujtesën e tyre ose në
aspekte të tjera të të menduarit.
1. Funksionimi ekzekutiv" (aftësia për të kuptuar informacionin për ta përdorur atë, dhe
për të marrë vendime)
2. Problemet me "kujtesën e punës" (aftësia për të përdorur informacionin menjëherë pas
mësimit të tij) 9
9
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AGRESIVITETI
Agresioni i referohet sjelljes që ka për qëllim të shkaktojë dëm. Agresioni lind si një
mekanizëm mbrojtës dhe manifestohet me veprime të drejtpërdrejta ndaj vetes ose të tjerëve.
Njerëzit agresivë injorojnë të drejtat e njerëzve të tjerë. Një qasje agresive në jetë mund të çojë
në dhunë fizike ose verbale. Sjellja agresive shpesh mbulon një mungesë themelore të
vetëbesimit, sepse njerëzit agresivë rrisin vetëbesimin e tyre. Ata përpiqen të mbulojnë
pasiguritë dhe dobësitë e tyre duke vepruar në mënyrë agresive.

Karakteristikat e sjelljes agresive:


Sjellja agresive komunikohet verbalisht ose jo verbalisht.



Njerëzit agresivë mund të pushtojnë hapësirën personale të të tjerëve.



Ata mund të flasin me zë të lartë dhe me theks më të madh.



Ata zakonisht mbajnë kontakt gjatë një periudhe të zgjatur kohë, në mënyrë që personi
tjetër ta përjetojë atë si një akt sulmues.



Gjestet mund të jenë të theksuara dhe shpesh duken kërcënuese. (Për shembull, ata mund
të tregojnë figurën e tyre, tundin grushta, ose bëjnë lëvizje me duart).

Faktorët që mund të ndikojnë në paraqitjen e një sjellje agresive dhe të dhunshme fizike janë
të paraqitur përmes listës së prezantuar më poshtë mirëpo duhet të kemi parasysh se faktorët e
rrezikut duhet të vlerësohen në baza individuale.
Historia personale ose të dhënat demografike


Historia e sjelljes së dhunshme



Historia e keqpërdorimit të substancave apo alkoolit



Ndjenjat e zemërimit ose ndjenjat violente



Kërcënimet agresive verbale



Evidencë mbi streset e shpeshta në kohët e fundit

10

10
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FAZAT E AGRESIVITETIT DHE MENAXHIMI INFERMIEROR

Fazat përgjatë të cilave zhvillohen incidentet agresive janë sipas kësaj rradhe:
1. Faza Iniciuese
2. Faza e Përshkallëzimit
3. Faza e Krizës
4. Faza e Shërimit
5. Faza pas Krizës

FAZA

Përkufizimi

Faza iniciuese

Ngjarje që inicion reagimin e pacientit e
cila shpesh shprehet me inat ose agresion.

Faza e përshkallëzimit

Përgjigjet e pacientit përshkallëzohen
drejt humbjes së kontrollit.

Faza e krizës

Gjatë fazes së krizës pacienti humb
kontrollin fizik dhe emocional mbi
situatën.

Faza e shërimit

Pacienti rifiton kontrollin fizik dhe
emocional të humbur më parë.

Faza pas krizës

Pacienti tenton pajtimin me tjerët dhe
kthehet në nivelin e mëparshëm të
funksionimit.

Tabela.1.0. Fazat e sjelljes agresive tek pacientët skizofren 11

11
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MENAXHIMI INFERMIEROR I RASTEVE AGRESIVE TË
PACIENTËT SKIZOFREN

Gjatë fazes iniciuese infermieri duhet të afrohet me pacientin në mënyrë të tillë që të mos duket
si kërcënuese, të mbajë qëndrim dhe të flasë me tone të qeta. Gjatë kësaj faze duhet të përçojë
empati për pacientin, t’i transmetojë atij që e kupton pse është i inatosur dhe ta inkurajojë ta
shprehë inatin verbalisht duke i sugjeruar se ai mund ta ruajë kontrollin, është e rëndësishme
të flitet qartë dhe me fjali të shkurtëra. Duhet pasur parasysh që t’i jepet kohë pacientit të
shprehë shqetësimet e veta në mënyrë që ai të ndihet i kuptuar. Aktiviteti fizik mund të jetë një
alternativë e mirë për të qetësuar pacientin. Nëse këto teknika nuk janë të suksesshme pacienti
kalon në fazën tjetër që është përshkallëzimi.
Gjatë fazes se përshkallëzimit infermieri duhet të marrë situatën nën kontroll duke dhënë
orientime për pacientin me zë të qetë e të sigurtë. Pacienti duhet të orientohet që të bëjë pak
‘’pushim’’ në një zone të qetë të pavionit. Duhet bërë e qartë se sjellja agresive nuk është e
pranueshme, dhe stafi do ta ndihmojë atë për ta kaluar këtë moment dhe për të pasur përsëri,
kontrollin. Nëse pacienti refuzon mjekimin gjatë kësaj faze, infermieri duhet t’ja ofrojë përsëri
duke i spjeguar se mjekimi do ta ndihmojë të ketë situatën nën kontroll. Nëse nuk është e
mundur të kontrollohet sjellja gjatë kësaj faze, infermieri duhet të kërkojë ndihmë nga
pjesëtarët e tjerë të stafit, ata duhet të qëndrojnë afër infermierit që po flet me pacientin në
mënyrë që ai ti shikojë ata, por jo aq afër sa infermieri që flet me të. Kjo mënyrë që shpesh
quhet ‘’trego forcën’’ i jep mesazhin pacientit të axhituar se stafi është i gatshëm dhe i aftë për
ta kontrolluar situatën, dhe do ta bëjë atë nëse është e nevojshme. Shpesh prezenca e shtuar e
stafit është një faktor i madh ndihmës që pacienti të pranojë mjekimin dhe të jetë i qetë gjatë
kohës që i duhet për të rifituar kontrollën.

Gjatë fazes së krizës pacienti bëhet agresivë dhe rreziku në këtë faze rritet. Në këto kushte stafi
duhet të ndërhyjë për të marrë situatën nën kontroll. Varësisht nga rastet mund të përdoret
izolimi apo kufizimi fizik për pacientët agresivë. Vendimi për izolim apo kufizim fizik të
pacientët merret në bazë të protokoleve të caktuara. Gjatë procedures së izolimit apo kufizimit
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fizik duhet pasur kujdes të parandalohet çdo dëmtim fizik mbi pacientin sidomos në kokë. Në
rastet kur duhet bërë kufizimi fizik lidhen të gjitha gjymtyrët veç e veç dhe fiksohet pacienti.
Nëse nuk është aplikuar mjekimi atëherë shfrytëzohet kufizimi fizik për ta aplikuar atë.
Mjekimi më i përshtatshëm në këto situata është ai intramuskular I.M. Në situatat kur pacienti
izolohet apo kufizohet fizikisht infermieri duhet ta vëzhgojë atë nga afër në mënyrë konstante
që pacientit të mos i mundësohen lëndimet e vetvetes, po ashtu është shumë e rëndësishme të
dokumentohen të gjitha veprimet e kryera.12
Gjatë fazës së shërimit pacienti rimerr kontrollin me kalimin e kohës, në raste të tilla pacienti
stimulohet të flasë për situatën që ka kaluar ose të flasë për arsyet që e dërguan atë drejt sjelljes
agresive. Pacienti në këtë faze duhet të shtyhet që të pushojë më shumë dhe duhet ndihmuar
që të eksplorojë alternativa të shëndetshme për të shprehur emocionet e veta qoftë edhe duke
kërkuar ndihmën e stafit. Infermieri duhet të dokumentojë çdo dëm të shkaktuar, si dhe stafi
duhet të informohet dhe diskutojë për situata të tilla pasi është e nevojshme jo vetëm të ndahet
eksperienca, por edhe të përgatitet pjesa tjetër e stafit për incidente të mundshme gjatë turneve
në vazhdim.
Gjatë fazës pas krizës pacienti largohet nga izolimi apo kufizimi fizik sapo plotësohen kriteret
e sjelljes për të qenë në këtë faze. Infermieri nuk duhet të diskutojë me pacientin për sjelljen e
tij sikur po i jep leksion, si dhe nuk duhet të harrojë asnjëherë se pacienti është një person që
vuan nga çrregullime mendore dhe mbi të gjitha ka nevojë të ndihet i kuptuar nga të tjerët
sidomos nga profesionistët. Në këto kushte me pacientin flitet qetë dhe në mënyrë racionale.
Pacientit është mirë t’i kërkohet se qfarë mendon ai për situatën që kaloi, mirëpo nëse
mendohet se pacienti mund të përjetojë rikthimin e mundshëm të emocioneve, që shkaktuan
shpërthimin e sjelljes agresive, duhet që të mos pyetet.Gjithashtu duhet bërë të gjitha përpjekjet
që pacienti t’i rikthehet aktiviteteve të mëparshme në pavion sa më shpejt të jetë e mundur.13

12
13
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TEKNIKAT E MOS-ESKALIMIT DHE ROLI INFERMIEROR

Infermieri duhet të dijë të kontrollojë situatat e mundshme të sjelljeve të çrregulluara/agresive
tek pacientët skizofren ai duhet:


Të ketë parasysh se cilat teknika të mos-eskalimit janë të përshtatshme për situatën
momentale.



Të menaxhojë të tjerët në atë ambient (për shembull të largojë pacientët e tjerë nga ajo
hapësirë).



Komunikimi i tyre joverbal të mos jetë provokativ ose kërcënues.



Aty ku dyshohet se mund të ketë armë, pacientit duhet të i ndryshohet vendqëndrimi.



Nëse ka armë negocio me pacientin që të e vendosë në një vend neutral.14

Shenjat paralajmëruese për eskalimin e sjelljes agresive tek pacientët skizofren
Tiparet e caktuara të fytyrës mund të shërbejnë si indikatorë të paralajmërimit mbi eskalimin e
situatës.


Shprehje e tendosur dhe e zemëruar e fytyrës



Nervozizëm i shtuar ose i zgjatur me tendosje trupore



Mbingacmueshmëri e sistemeve të trupit, shpeshtim i frymëmarrjes dhe i të rrahurave
të zemrës, dridhje muskulore, dilatatim i bebëzave

14
15



Rritje e tonit të zërit, lëvizje të çrregullta



Kontakti me sy i pamundshëm



Pakënaqësi, refuzon komunikimin, mbyllje në vetvete, irritim



Proces i paqartë i të menduarit, përqendrim i dobët



Deluzione ose halucinacione15
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Protokoli për intervenime fizike i repartit të urgjencave dhe kujdesit intensiv psikiatrik

Një metodë tjetër për menaxhimin e sjelljes agresive edhe pse nuk është i mirëfilltë, është edhe
kufizimi fizik në situata krizë dhe në këtë rast duhet ndjekur kriteret e kufizimit fizik.
Intervenimet fizike shfaqin një rrezik real në qfarëdo gjendje, ato duhet të shmangen kur është
e mundshme dhe nuk duhet të përdoren në periudha të gjata. Mbani mend se niveli i forcës së
përdorur duhet të jetë i justifikuar, i përshtatshëm, i arsyeshëm dhe në proporcion me situatën
specifike, si dhe kohëzgjatja e tyre të jetë sa më shkurtër që është e mundur.

Si të bëhet intervenimi fizik infermieror tek menaxhimi i rasteve agresive me skizofreni


Mbrojtje dhe kujdes për kokën dhe qafën e pacientit



Të sigurojë kalueshmërinë e rrugëve të frymëmarrjes



Të sigurojë monitorimin e shenjave vitale



Të udhëheqë ekipin gjatë tërë procesit



Në asnjë situatë nuk duhet të ushtrohet presion i drejtëpërdrejtë në qafë, krahëror, bark,
shpinë ose në regjionin pelvik



Të shmangen intervenimet fizike të zgjatura



Çdo përpjekje duhet bërë duke përdorur shkathtësitë dhe teknikat e caktuara, të cilat
nuk kanë për qëllim që të shkaktojnë dhimbje, sepse shkaktimi i dhimbjes nuk ka vlerë
terapeutike dhe mund të arsyetohet vetëm në rastet e reagimit të shpejtë për të shpëtuar
stafin, pacientët e tjerë ose vizitorët. 16

16
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TRANKUILIZIMI

KUJDESI INTERMITENT Dhoma e Observimit -OBS
Me trankuilizim nënkuptojmë qetësimin e pacientit më anë të terapisë dhe izolimit të tij.
Dhoma e izolimit është dhoma në të cilën bëhet izolimi i pacientëve agresivë, pacientëve që
janë të rrezikshem për vetveten dhe për rrethin, e cila ka vetëm një dyshek që të eliminohet
lëndimi i vetëqëllimshëm i pacientit sepse kur ai është agresivë ka edhe tendenca vetëlënduese.
Në dhomën e izolimit ofrohet kujdes intermitent që pacienti observohet çdo 15 minuta.
Në rast se pacienti shpreh agresivitet në vazhdimësi pacientit duhet t’i bëhet trankuilizimi të
cilën e cakton mjeku kohëzgjatjen çdo 30 minuta apo çdo 1 orë varësisht nga gjendja e
pacientit.
Ekzistojnë kategori të ndryshme barnash që ndikojnë në menaxhimin e skizofrenis tek
pacientët me sjellje agresive:


LITIUMI është efektiv për trajtimin e sjelljeve agresive të pacientët që vuajnë nga
çrregullimet bipolare.



ANTIPSIKOTIKËT dhe benzodiazepinet janë terapia kryesore në menaxhimin e
pacientëve me skizofreni.

Të pacientët me psikoza përdoren kombinimet e medikamenteve sikur janë haloperidoli me
lorazepam ose diazepam derisa pacienti të qetësohet. Mund të përdoren edhe doza të
njëpasnjëshme sipas protokolit të trajtimit të pacientit të axhituar e cila bëhet njëjtë sipas
udhëzimëve të gjendjet akute psikotike me sjellje agresive, dhe jepen antipsikotikë dhe
anksiolitikë me veprim të shkurtër.
Pacienti në dhomën e kujdesit intermitent qëndron varësisht nga gjendja e tij, si dhe gjatë
qëndrimit të tij nëse pacienti është i plogësht duhet t’i monitorohet tensioni arterial.17

17
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INDIKACIONET DHE KUNDERINDIKACIONET E IZOLIMIT TE PACIENTIT

Përdorimi i dhomës së izolimit për qetësim të shpejtë të pacientit nuk është i kundërindikuar.
Megjithatë këshillat e mëposhtme duhet të merren parasysh dhe të ndiqen me kujdes:


Nëse pacienti është i izoluar, komplikimet e mundshme gjatë trankuilizimit duhet të merren
seriozisht.



Pacienti duhet të monitorohet nga vëzhgimi "shikimi nëpermjet dritares" nga një individ i
trajnuar në mënyrë adekuate.

Medikamentet për qetësim të shpejtë, veçanërisht në kontekstin e ndërhyrjes fizike, duhet të
përdoren me kujdes për shkak të rreziqeve të mëposhtme:
1. Qetësimi duke shkaktuar humbjen e vigjilencës.
2. Bllokimi i rrugëve ajrore.
3. Kolapsi kardiovaskular dhe respirator. 18

18
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ROLI INFERMIEROR TEK NIVELET E OBSERVIMIT

Gjatë trankuilizimit të pacientit, varësisht nga gjendja e tij duhet që edhe të observohet në
nivelin e caktuar të observimit nga ana e infermierit dhe mjekut:

Observimi i përgjithshëm
Është niveli më i pranueshëm për të gjithë pacientët
1. Vendi ku qëndron pacienti duhet të jetë mirë i njohur nga personeli.
2. Angazhimi pozitiv rreth pacientit duhet të jetë së paku një herë gjatë ndërrimit.

3. Vlerësimi i disponimit dhe sjelljeve të pacientit që shoqërohen me sjellje agresive të
dhunshme, si dhe të regjistrohen në dokumentacion.

Observimi intermitent (i kohëpaskohshëm)
Është nivel i përshtatshëm për pacientët të cilët shfaqin rrezik potencial për sjellje të
çrregulluara/ dhunshme duke përfshirë këtu agresivitetin.
1. Vendi ku qendron pacienti duhet të observohet çdo 15-30 minuta.

Observimi përmes shikimit
1. Pacientët që në çdo kohë bëjnë përpjekje për të lënduar vetveten ose të tjerët.
2. Pacientët që observohen në këtë nivel duhet të përcjellen gjatë tërë kohës, ditën dhe natën.
3. Çfarëdo objekti apo instrument duhet të largohet nga pacienti që ka tendenca lënduese.
4. Kontrollimi i pacientëve dhe gjësendeve të tij mund të jetë i nevojshëm, gjë e cila duhet
bërë me kujdes dhe duke pasur parasysh të drejtat ligjore.
5. Angazhimi pozitiv me pacientin është thelbësor.
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Observimi i gjatësisë së krahërorit

1. Pacientët me nivelin më të lartë të rrezikut për të lënduar vetveten ose të tjerët nevojitet
që të observohen në këtë nivel.
2. Pacienti duhet të mbikqyret nga afër. 19

Kujdesi pas Trankuilizimit

Pasi të zbatohet një qetësim i shpejtë, duhet të monitorohen shenjat vitale dhe duhet të jenë të
disponueshëm pulsoximetrat. Presioni arterial, pulsi, tempratura, frymëmarrja dhe hidratimi
duhet të regjistrohen rregullisht në intervale të dakorduara nga një ekip multidisiplinar.
Në rrethanat e mëposhtme kërkohet monitorim më i shpeshtë dhe intensiv nga stafi i trajnuar
dhe duhet të regjistrohen në planin e kujdesit. Vëmendje e veçantë duhet t'i kushtohet pacientit
për mirëmbajtjen e rrugëve ajrore dhe nivelin e vetëdijes në rast:
1. Nëse pacienti është në gjumë /ose i sedatuar
2. Nëse është aplikuar administrimi intravenoz
3. Në situata me rrezik të lartë
4. Nëse pacienti ka përdorur substanca të paligjshme ose alkool
5. Nëse pacienti ka një çrregullim përkatës mjekësor ose medikamente tjera njëkohësisht
6. Nëse humbja e përgjigjes verbale është si pasojë e administrimit të ilaçeve, duhet të jepet
një nivel kujdesi i njëjtë me atë të nevojshëm për anestezi të përgjithshme. 20

19
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ROLI I MJEDISIT HOSPITALOR NË MENAXHIMIN E SJELLJEVE
AGRESIVE TË PACIENTËT SKIZOFREN

Pas trankuilizimit të pacientit dhe stabilizimit të tij vlen të ceket se infermieri dhe ambienti ku
ai qëndron luajnë një rol të madh në menaxhimin e situatës edhe pas trankuilizimit.
Ambienti hospitalor luan një rol shumë të rëndësishëm në përpjeket për të reduktuar apo zbutur
sjelljen agresive të pacientëve. Ambientet ku mundësohen aktivitete në grup apo individuale
si p.sh: aty ku luhet me letra apo shikohet një film apo edhe diskutime të ndryshme e
angazhojnë pacientin në procese të cilat i marrin kohë dhe e rrisin mundësinë të shmanget nga
mendimet apo rutina e mërzitshme. Pjesëmarrja në aktivitete i përfshinë pacientët me lehtësisht
në proceset terapeutike. Realizimi i aktiviteteve i mundëson infermierit të dëgjoje më mirë
shqetësimet e pacientit dhe e lehtëson pacientin në shprehjen e mendimeve dhe emocioneve të
tij. Nëpërmjet një komunikimi të drejtë, i cili i shpreh siguri pacientit, ai mund të mësohet të
negociojë për zgjedhjen e situatave dhe në ketë mënyrë të krijojë apo të zhvilloj aftësi për të
menaxhuar inatin dhe sjelljen agresive. Nëse një pacient është psikotik, hiperaktiv, infermieri
duhet të ketë parasysh sigurinë e pacientëve të tjerë, të cilët mund të kërcënohen apo sulmohen
nga ky pacient dhe të hynë edhe ata në një rreth vicioz të sjelljeve agresive të induktuara.
Bisedat me pacientët për të identifikuar ndjesitë e tyre janë shumë të rëndësishme për të kuptuar
më shumë për sjelljet me potenciale agresive që mund të shfaqin ata. Nga ana tjetër mbikqyrja
e kujdesshme e një pacienti që mund të shfaqë sjellje agresive është mjaft e rëndësishme.21
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Bashkësia Terapeutike BT
Baza e veprimit socioterapeutik në institucion është komunikimi i hapur, pjesëmarrja në
kërkimin e problemeve të përbashkëta dhe individuale. Takimet bëhen në grupe të vogla apo
edhe të mëdha mes stafit dhe pacientëve. Qëllimi është që të hulumtohet apo kërkohet që të
ndryshohen marrëdhëniet ndërnjerëzore, si dhe të përmirësohet funksionimi social. Bashkimi
i stafit dhe pacientëve në forma grupore me mjekun specialist, psikologun, specializantët,
infermierët, mundëson komunikime interpersonale me vlera potenciale dhe kjo përbën thelbin
e bashkësisë terapeutike. BT është një kornizë brenda së cilës zhvillohet organizimi strukturor
spontan dhe emocional. Ideja themelore është se ambienti rrethues hospitalor të shfrytëzohet
si mënyrë e shërimit. BT karakterizohet me lejim, bashkësi, ballafaqim me realitetin. Merret
në konsideratë mendimi i secilit anëtar, i cili merr përgjegjësi për shërimin e vet.
Organizimi BT
Mbledhjet mbahen dy herë në javë me kohëzgjatje deri në 60 minuta, është me rëndësi të
zhvillohet komunikim interaktiv, këmbim i informatave, analiza sociale në situatën e të
mësuarit të jetës dhe të jetuarit në realitet.
Rregullat e bashkësisë terapeutike:
1. Një flet të tjerët dëgjojnë.
2. Mbajtja e qetësisë.
3. Ngritja e dorës para marrjes së fjalës, mosndërprerja e tjetrit.
4. Mosgjykimi i mendimit të tjerëve.22
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KAPITULLI II

HULUMTIMI I PACIENTËVE NË SPITALIN E PSIKIATRISË

Protokoli i parandalimit dhe menaxhimit infermieror të sjelljeve të çrregulluara agresive
në repartin e kujdesit intensiv psikiatrik.

Reparti i urgjencave dhe i kujdesit intensiv psikiatrik është i ndarë në dy njësi funksionale:
Funksioni themelor i repartit të kujdesit intensiv psikiatrik është kujdesi urgjent.
Funksioni dytësor është të izolojë për një periudhë të shkurtër pacientët me çrregullime.

Metodologjia e këtij punimi përmban hulumtimet të cilat janë bërë në SHSKUK UKIPUrgjenca e kujdesit intensiv psikiatrik për pacientët skizofren duke hulumtuar vizitat ditore në
formë urgjencash si dhe pacientët e izoluar në UKIP , të dhënat janë marrë përmes protokoleve
përkatëse si dhe me ndihmen e stafit mjekësor dhe të infermierëve , duke hulumtuar pacientët
sipas numrit të tyre, gjinisë, grupmoshave, vendbanimeve për nga përdorimi i medikamenteve
dhe llojit të tyre si dhe ndarjen e tyre në repartet përkatëse.

Diagramet e paraqitura më poshtë dhe format tabelare japin të dhëna që janë hulumtuar për
pacientët skizofren në urgjencën e kujdesit intensiv psikiatrik duke përfshirë vetëm vizitat ditore
në formë urgjencash dhe nga ky hulumtim janë marrë të dhëna për 178 pacienta per periudhën 7
mujore janar-korrik 2018, duke hulumtuar pacientët sipas numrit të tyre, gjinisë, grupmoshave,
vendbanimeve, si dhe për nga përdorimi i medikamenteve dhe llojit të tyre.
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PACIENTËT SI VIZITA DITORE NË UKIP

Ndarja e pacientëve sipas gjinisë
140
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125

70.22%

Femra

53

29.78%
Meshkuj

Femra

Fig.1.0. Pacientët sipas gjinisë në UKIP

Në këtë diagram është paraqitur ndarja e pacientëve sipas gjinisë të cilët janë paraqitur gjatë
muajve janar-korrik 2018 si vizita ditore në urgjencën e kujdesit intensiv psikiatrik. Ku nga
gjithsej 178 pacienta të lajmëruar 125 (70.22 %) prej tyre kanë qenë meshkuj, ndërsa 53(29.78
%) kanë qenë femra. Pra sikur edhe shihet nga diagrami meshkujt janë me një përqindje më të
madhe.
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Ndarja e pacientëve sipas grupmoshave
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Fig.1.1. Pacientët sipas grupmoshave në UKIP

Në këtë diagram është paraqitur ndarja e pacientëve sipas grupmoshave të cilët janë paraqitur
gjatë muajve janar-korrik 2018 si vizita ditore në urgjencën e kujdesit intensiv psikiatrik.
Ku nga gjithsej 178 pacienta të lajmëruar:


Të moshës 11-20 vjet është 1 pacient



Të moshës 21-30 vjet janë 18 pacienta



Të moshës 31-40 vjet janë 48 pacienta



Të moshës 41-50 vjet janë 69 pacienta



Të moshës 51-60 vjet janë 30 pacienta



Të moshës 61-70 vjet janë 12 pacienta

Pra sikur shihet edhe nga diagrami, sëmundja e skizofrenisë më së shumti dominon tek
mosha 41-50 vjet, e pasuar pastaj nga pacientët më moshë 31-40 vjet, ndërsa hulumtimet
tregojnë së me së paku nga kjo sëmundje vuajnë pacientët e moshës 11-20 vjet.
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Vendbanimet

Nr. i Pacientëve

Prishtinë

84

Podujevë

17

Drenas

14

Lipjan

10

Fushë Kosovë

10

Mitrovicë

8

Obiliq

8

Shtime

8

Ferizaj

5

Vushtri

4

Klinë

4

Deçan

3

Prizeren

2

Suharekë

1

Fig.1.2. Pacientët sipas vendbanimeve në UKIP

Në këtë tabelë është paraqitur ndarja e pacientëve sipas vendbanimeve të cilët janë paraqitur
gjatë muajve janar-korrik 2018 si vizita ditore në urgjencën e kujdesit intensiv psikiatrik, ku
sikur shihet edhe nga tabela ne regjionin e Kosovës numri me i madh i pacientëve është nga
Prishtina me gjithsej 84 pacienta ndërsa vendi me së paku numër të pacientëve është Suhareka
me gjithsej 1 pacient.


Refuzojnë Hospitalizimin

6



E Sjellin Policia

1
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Emërtimi i medikamenteve

Përdorimi

1

Amp.Diazepam 10mg/ml

I.M

93

2

Amp. Haloperidol 5mg/ml

I.M

73

3

Amp.Haloperidol depo 50mg/ml

I.M

27

4

Amp.Moditen depo 25mg/ml

I.M

27

5

Amp.Akineton 5mg/ml

I.M

9

6

Amp.Alvoditen 25mg/ml

I.M

1

7

Tbl.Risperidon 2mg

PO

22

8

Tbl.Diazepam 5mg

PO

21

9

Tbl.Diazepam 10mg

PO

19

10

Tbl.Leponex 100mg

PO

16

11

Tbl.Olanzapine 5mg

PO

10

12

Tbl.Ariprazol 15mg

PO

6

13

Tbl.Olanzapine 10mg

PO

6

14

Tbl.Akineton 2mg

PO

3

15

Tbl.Xanax 0.25mg

PO

2

Fig .1.3. Medikamentet e përdorura në UKIP

Në këtë tabelë janë paraqitur medikamentet orale dhe parenterale të cilat janë përdorur me së
shumti nga ana e ekipës mjekësore gjatë muajve janar-korrik 2018 gjatë vizitave ditore në
urgjencën e kujdesit intensiv psikiatrik, ku sikur që shihet nga tabela me lartë në formën
ampullare diazepami 10 mg/ml është përdorur me së shumti në kombinim me haloperidolin
5mg/ml (I.M). Ndërsa terapia orale që është përdorur me së shumti është Tbl.Risperidon 2mg
e pasuar nga Tbl Diazepam 5 mg (PO).
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Diagramet e paraqitura më poshtë dhe format tabelare japin të dhëna që janë hulumtuar për
pacientët skizofren të hospitalizuar në klinikën e psikiatrisë dhe nga ky hulumtim janë marrë
të dhëna për 128 pacienta për periudhën 7 mujore janar-korrik 2018, duke hulumtuar
pacientët sipas numrit të tyre, gjinisë, grupmoshave, vendbanimeve, ndarjes në reparte, si
dhe për nga përdorimi i medikamenteve dhe llojit të tyre.

PACIENTËT SI VIZITA TË HOSPITALIZUARA NË KLINIKË

Ndarja e pacientëve sipas gjinisë
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Fig.1.4.Pacientët e hospitalizuar në Klinikën Psikiatrike

Në këtë diagram është paraqitur ndarja e pacientëve sipas gjinisë të cilët janë paraqitur gjatë
muajve janar-korrik 2018 si vizita të pranuar në Klinikën Psikiatrikë. Ku nga gjithsej 128
pacienta të lajmëruar 94 (73.43 %) prej tyre kanë qenë meshkuj, ndërsa 34(26.57 %) kanë qenë
femra. Pra sikur edhe shihet nga diagrami meshkujt janë me një përqindje më të madhe.
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Ndarja e pacientëve sipas grupmoshave
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Fig.1.5. Pacientët sipas grupmoshave në Klinikën Psikiatrike

Në këtë diagram është paraqitur ndarja e pacientëve sipas grupmoshave të cilët janë paraqitur
gjatë muajve janar-korrik 2018 si vizita të pranuara në Klinikën Psikiatrikë.
Ku nga gjithsej 128 pacienta të lajmëruar;


Të moshës 11-20 vjet është 1 pacient



Të moshës 21-30 vjet janë 12 pacienta



Të moshës 31-40 vjet janë 25 pacienta



Të moshës 41-50 vjet janë 56 pacienta



Të moshës 51-60 vjet janë 22 pacienta



Të moshës 61-70 vjet janë 12 pacienta

Pra sikur shihet edhe nga diagrami, sëmundja e skizofrenisë më së shumti dominon tek mosha
41-50 vjet, e pasuar pastaj nga pacientët më moshë 31-40 vjet, ndërsa hulumtimet tregojnë së
me së paku nga kjo sëmundje vuajnë pacientët e moshës 11-20 vjet.

32

Vendbanimet

Nr. i Pacientëve

Prishtinë

27

Lipjan

14

Skenderaj

14

Podujevë

11

Mitrovicë

11

Shtime

9

Ferizaj

9

Vushtri

8

Prizeren

8

Fushë Kosovë

5

Klinë

4

Gjilan

3

Viti

2

Malishevë

2

Pejë

1

Fig.1.6. Pacientët sipas vendbanimeve të pranuar në Klinikën Psikiatrike

Në këtë tabelë është paraqitur ndarja e pacientëve sipas vendbanimeve të cilët janë paraqitur
gjatë muajve janar-korrik 2018 si vizita të pranuara në Klinikën Psikiatrikë, ku sikur shihet
edhe nga tabela me lartë në regjionin e Kosovës numri me i madh i pacientëve është nga
Prishtina me 27 pacienta ndërsa vendi me së paku numër të pacientëve është Peja me gjithsej
1 pacient.
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Emertimi i medikamenteve

Përdorimi

1

Amp.Diazepam 10mg/ml

I.M

85

2

Amp. Haloperidol 5mg/ml

I.M

82

3

Amp.Moditen Depo 25mg/ml

I.M

1

4

Tbl.Diazepam 5mg

PO

17

5

Tbl.Risperidon 2mg

PO

13

6

Tbl.Leponex 100mg

PO

7

7

Tbl.Olanzapine 10mg

PO

5

8

Tbl.Clozapine 100mg

PO

5

9

Tbl.Diazepam 10mg

PO

4

Fig .1.7. Medikamentet e përdorura tek pacientët e hospitalizuar në Klinikën Psikiatrike

Në këtë tabelë janë paraqitur medikamentet orale dhe parenterale të cilat janë përdorur me së
shumti nga ana e ekipës mjekësore gjatë muajve janar-korrik 2018 gjatë vizitave të të
hospitalizuarve në Klinikën Psikiatrikë, ku sikur që shihet nga tabela me lartë në formën
ampullare diazepami 10 mg/ml është përdorur me së shumti në kombinim me haloperidolin
5mg/ml (I.M). Ndërsa terapia orale që është përdorur me së shumti është Tbl.Diazepam 5mg e
pasuar nga Tbl Risperidon 2 mg (PO).
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Ndarja e pacientëve sipas reparteve
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Fig.1.8. Pacientët sipas vendosjes në reparte në Klinikën Psikiatrike

Në këtë diagram është paraqitur ndarja e pacientëve sipas vendosjes nëpër reparte të cilët janë
paraqitur gjatë muajve janar-korrik 2018 si vizita të pranuara në Klinikën Psikiatrikë dhe sikur
shihet nga diagrami, pacientët me së shumti janë të vendosur në repartin A në të cilin
menaxhohen rastet psikotike siq janë rastet skizofrene, e pasuar me UKIP –urgjencën e kujdesit
intensiv psikiatrik që menaxhohen rastet urgjente agresive, si dhe repartin B në të cilin
menaxhohen rastet neurotike.
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RAPORTI POST INCIDENT
Qëllimi i raportit pas incidentit duhet të bëhet për të parë se ku kemi gabuar, si dhe çfarë
mësimesh të nxjerrim, të përkrahim stafin dhe pacientët, si dhe të inkurajojmë relacionin
terapeutik ndërmjet personelit, pacientëve dhe kujdestarëve të tyre. Raporti pas incidentit duhet
të bëhet sa më parë që të jetë e mundur dhe më se largu 72 orë pasi që ka ndodhur incidenti.
Raporti duhet të shtjellojë këto tema:
1. Çfarë ka ndodhur gjatë incidentit ?
2. Cilët kanë qenë faktorët që e kanë nxitur atë ?
3. Roli i secilit person gjatë incidentit ?
4. Ndjenjat e tyre gjatë kohës së incidentit, gjatë raportimit të ngjarjes ?

INCIDENTET NE URGJENCËN E KUJDESIT INTENSIV PSIKIATRIK

Gjatë hulumtimit në UKIP në Prishtinë janë regjistruar 10 incidente te aksidenteve të cilat kanë
ndodhur në këtë urgjencë.

1. Pacienti X sulmon fizikisht stafin e infermierëve dhe sigurimin, tenton të vazhdojë të
sulmojë por pacienti neutralizohet duke i dhënë terapi shtesë. Stafi dhe sigurimi kanë
përfunduar me lëndime trupore. Pacienti vendoset në dhomën intermitente –OBS. Stafi
vepron konform kompetencave dhe rregulloreve të repartit duke e menaxhuar mirë këtë
incident.

2. Pacienti X në ambulancën specialistike vjen dhe e pyetë infermieren se ku duhet të presë
për vizitë, pasi që infermieria në bazë të udhëzimit e referon që pacienti vizitën duhet ta
bëje në Neurologji. Në atë moment pacienti shfaq agresivitet verbal duke e nxjerr thiken
36

dhe duke tentuar që të sulmojë infermierën, menjëherë reagon sigurimi, kryeinfermieri si
dhe një klient për të tërhequr pacientin në fjalë, deri sa vjen edhe policia në ndihmë. I gjithë
stafi që e ka menaxhuar rastin kanë qenë shumë të shqetësuar për situatën që mund të
dërgojë edhe në fatalitet.

3. Pacienti X vjen në zyrë të pranimit i shqetësuar dhe ekipa kujdestare duke e parë gjendjen
e tij fillojnë dhe e kontrollojnë sipas rregullave të repartit dhe gjatë kontrollës i është gjetur
mjetë eksploziv BOMBË. Ekipa më shumë kujdes e largojnë mjetin dhe lajmërohet policia.
Situata e tillë shkakton frikë dhe shqetësim për stafin, ky mjet ka rrezikuar ekipën, pacientët
njëkohësisht edhe gjithë institucionin.

4. Pacienti X pasi që i jepet terapia shtesë vazhdon më agresivitet dhe tendenca për të dëmtuar
dhomën, pacienti sulmon ekipën, punëtorët e sigurimit, në këtë rast ekipa merr lëndime të
vogla trupore.

5. Pacienti X sulmon infermierën në repart duke i shkaktuar lëndime në fytyrë dhe sy.
Incidenti ka ndodhur në momentin e hyrjes në dhomë pa filluar ende komunikimi verbal
më pacientin. Ekipa kërkon ndihmë sepse pacienti vazhdon duke sulmuar infermierën dhe
duke tentuar të sulmojë edhe pjesën tjetër të stafit. Kjo situatë ka qenë frikësuese për stafin.

6. Pacienti X; gjatë vizitës ka ndodhur një incident ku x pacienti pëson lëndime në kokën dhe
fytyrën e tij, pacienti po ashtu sulmon edhe infermierën, menjëherë pjesa e tjetër e stafit
mundohen që të menaxhojnë situatën e cila ishte e rëndë dhe shumë traumatike.

7. Pacienti X gjatë bashkësisë terapeutike, ku infermieria ishte grup më pacientët më
psikologun, mjekun specialist, kryeinfermierën, dhe ekipën kujdestare, papritur njëri
pacient sulmon më grusht një nga anëtaret e stafit, stafi mundohet që të menaxhojë situatën
që të mos eskaloj më tepër. Gjatë këtij incidenti situata ishte shumë e rrezikshme sepse
njëkohësisht filluan edhe pacientët tjerë duke grushtuar njëri tjetrin.
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8. Pacienti X fillon të godasë derën më kornizën e metalit i cili e dëmton atë menjëherë pasi
që vendoset në dhomën e izolimit. Lajmërohet infermieria e repartit, sigurimi, si dhe
policia, mundohet stafi që të bind pacientin që ta lëshojë metalin që të mos i thyej xhamat
por ishte e kotë, ai vazhdonte më sjellje agresive madje godiste edhe xhamat, më ç’rast i
gjithë stafi ishin të shqetësuar.

9. Pacienti X pas dhënies së terapisë e sulmon menjëherë infermierën, duke i shkaktuar
lëndime të vogla mirëpo pjesa tjetër e ekipës menjëherë ka intervenuar që pacienti të mos
arrijë që të sulmojë edhe dikënd tjetër.

10. Pacienti X në momentin që lajmërohet në repart fillon që të shfaqë agresivitet, duke
munduar që ta rregullojnë situatën menjëherë intervenon sigurimi dhe infermieria e
repartit, mirëpo duke pësuar lëndime trupore të lehta nga ana e pacientit, deri sa në ndihmë
vjen pjesa tjetër e ekipës dhe kështu qetësohet edhe situata, e cila kishte qenë mjaft
shqetësuese.
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REZYME
Skizofrenia është një sëmundje mendore serioze e cila karakterizohet nga deluzione dhe
halucinacione të shoqëruara me dëmtim të shprehur të shkallës së funksionimit.
Fjala "skizofreni" është e vjetër më pak se 100 vjeç.
Bleuler e quajti sëmundjen skizofreni duke theksuar fragmentimin e të menduarit si tiparin
kryesor të këtij çrregullimi (schizos-çarje ; phrenos-shpirt), nga greqishtja e lashtë.
Qëllimi i këtij punimi është hulumtimi i pacientëve me skizofreni, roli i infermierevë rreth
ecurisë së sëmundjës, simptomave të saj, menaxhimit të saj sidomos në fazat agresive të
sëmundjes, menaxhimin e saj në mjedise spitalore duke filluar nga metodat e kufizimit
fizik, procesi i trankuilizimit deri në fazën pas trankuilizimit, ku pastaj ndikon mjedisi
hospitalor me aktivitetet e caktuara sikur që është Bashkësia Terapeutike.

Të dhënat e hulumtimeve që janë përdorur në këtë punim diplome janë siguruar në
SHSKUK- Klinikën e Psikiatrisë, në urgjencën e kujdesit intensiv psikiatrik.
Ku janë analizuar protokolet e pacientëve skizofren të urgjencave ditore dhe ata të
hospitalizuar gjatë periudhës 7 mujore janar-korrik 2018. Numri i pacientëve të lajmëruar
gjatë kësaj periudhë ka qenë gjithsej 306. Për nga gjinia dominon gjinia mashkullore,
dominon mosha 41-50 vjet, terapia e përdorur me së shumti në mënyrë parenterale është
ampulla diazepam 10mg/ml dhe ampulla haloperidol 5mg/ml (I.M), ndërsa ajo orale është
Tbl Diazepam 5mg dhe Tbl Risperidon 2mg.
Në fund është paraqitur edhe raporti post incident në të cilën janë paraqitur rastet që kanë
ndodhur në UKIP dhe gjatë punimit mund të shikohen mënyrat e menaxhimit të këtyre
rast-incidenteve.
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