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SHKURTESAT

CVD- Sëmundjet Kardiovaskulare
IAM- Infarkti akut i miokardit
IK- Insuficienca kardiake
HTA- Hipertensioni arterial
CAD- Sëmundjet e arterieve koronare
CHF- Insuficienca kardiale kongjestive
PAD- Sëmundjet e arterieve periferike
OBSH- Organizata Botërore e Shëndetësisë
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1. ABSTRAKTI

Ky punim është punuar në Universitetin e Gjakovës Fakulteti i Mjekësis, Programi
Infermieri. Në këtë punim jemi munduar të ofrojmë njohuri rreth sëmundjeve më të shpeshta
kardiovaskulare te të hospitalizuarit, pasi që sëmundjet kardiovaskulare po zënë vendin e parë
në botë për sëmundshmërin dhe vdekshmërin e popullatës. Punimi është i tipit të Rishikimit
të literatures, Hulumtimit dhe Studim rastit. Literatura është marrë në biblioteken e qytetit
të Gjakovës ‘Ibrahim Rugova’ dhe bibloteken e Universitetit "Fehmi Agani" në Fakultetin e
Mjekësisë, ndërsa pjesa e studimit dhe hulumtimit është marrë nga Spitali i Përgjithshëm i
Prizrenit, në Njësinë Koronare.
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2. HYRJE
Sëmundjet kardiovaskulare (CVD) janë shkaku kryesor i sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë.
Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës përafërsisht 70 milion amerikan kanë një lloj CVD
përgjegjëse për 30% të vdekshmërisë totale në 2002. Rreth 2600 njerëz vdesin çdo ditë në
Shtetet e Bashkuara nga CVD. Prevalenca e sëmundjeve kardiovaskulare është e ndryshme.
Gjashtëdhjetë e pesë milionë njerëz kanë hipertension (HTA), më shumë se 13 milionë kanë
sëmundje të arterieve koronare (CAD), 4.9 milionë kanë insuficiencë kardiake kongjestive
(CHF), 5.4 milione kanë anamnezë për insult, 1 milion kanë anamnezë për sëmundje
kongjenitale të zemrës, 8 milion deri në 12 milionë kanë sëmundje të arterieve periferike
(PAD) dhe 2.2 milion kanë fibrilacion atrial. Kosto e trajtimit të këtyre sëmundjeve është e
lartë. Vazhdimisht krijohen udhërrëfyes për trajtimin e faktorëve të rrezikut dhe trajtimin
multidimensional të sëmundjes. Me rritjen e moshës së popullatës kudo në botë, me
mbijetesën e më shumë të sëmurëve ndaj sëmundjeve kardiovakulare dhe cerbrovaskulare
akute, si dhe rritjen në vazhdim të incidencës se hipertensionit, sindromës metabolike,
diabetit melit, obezitetit dhe faktorëve të tjerë të rrezikut, barra e identifikimit dhe trajtimit
efektiv të CVD jo vetëm nga ana e mjekëve familjarë por gjithë përsonelit shëndetësor
vazhdonë rritet vazhdimisht. 1

1

Traktati i Mjeksisë së Familjës, Peter P.Toth, Nixcolas W. Shammas, kapitulli 39, 730-741.
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2.1.

Anatomia dhe fiziologjia e
Sistemit Kardiovaskular

Zemra e njeriut peshon 250- 300 gram,
mesatarisht kontraktohet me një ritem prej
70- 75 herë/ minutë, si dhe pompon afërsisht
5 litra gjak/ minutë.

Figura.1. Zemra e njeriut 2

Në mënyrë që të mbahet furnizimi me lëndë, regjenerimi i ATP-së dhe puna e zemrës, është
i domosdoshëm qarkullimi i rregullt i gjakut, në veçanti qarkullimi koronar, për të siguruar
furnizimin e mjaftueshem me O2 dhe me lëndë tjera, si dhe për të larguar CO2 dhe produktet
tjera.3
Sa i përket këtij organi që zënë pozitë dhe rol qëndror në trupin e njeriut, dallohet me
karakteristika si kontraktiliteti dhe ritmicitetin.4 Cikli kardiak fillon me depolarizimin e nyjës
sinoatriale në pjesën e sipërme të atriumit të djathtë, në afërsi të hapjes te vena cava superior.
Muskuli kardiak pastaj vepron sikur sincicium funksional ku përqimi nga qelizat në qelizë
bëhet përmes disqeve që kanë rezistencë më të ulët. Potenciali i gjeneruar i veprimit
shpërndahet nga nyja sinoatriale nëpër sinciciumin funksonal me një shpejtësi prej 1.0 deri
në 1.2 m/s. Përgjigja mekanike e parë që merret është sistola atriale. Aparati valvular, indi
lidhor pengojnë përqimin e impulsit elektrik nga qeliza në qelizë nga atrium në ventrikul,
përqimi bëhet përmes qelizave të specializuara të nyjës atrioventrikulare që njëherit është

2

Burimi i modifikuar: https://www.google.com/search? =zemra+e+njeriut&oq=zemra

3

Kumar, Abbas, Fausto, Mitchell, Frederik J. Shoen, Bazat e Patologjisë së Robbins-it. Kapitulli 11

Zemra, faqe 411.
4

Shkoza, Artan MS, Fiziologjia e njeriut, 2008.
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regjioni i përqimit të ngadaltë, me shpejtësi nga 0.02 deri në 0.1 m/s. Kjo gjë vonon
aktivizimin e qelizave të tufës së Hissit dhe i jep kohë përfundimit të mbushjës ventrikulare.
Shpejtësia e përqimit në tufen e Hissit është nga 1.2 deri në 2.0 m/s. Implusi kalon nëpërmjet
degës së tufës së djathtë dhe dy degëve të tufës së majtë, si dhe përhapet me shpejtësi të
madhe (2.0 deri në 4.0 m/s) nëpërmjet fijeve purkinje. Deploraizimi arterial dhe ai ventrikular
(vala P dhe kompleksi QRS) dhe repolarizimi i ventrikujve (vala T) mund të regjistrohet në
elektrokardiogram (EKG).5 Të gjitha organet kanë nevojë për furnizim të mjaftueshëm me
gjak për mbijetesën dhe funksionimin normal të tyre. Përballemi me epidemi të sëmundjeve
që bazë kanë procesin e aterosklerozës, karakteristikë me depozitim të lipideve në hapsirën
subendoteliale të arterieve, proces që rezulton në ngushtimin dhe mbyllje të enëve të gjakut.
Si pasojë kemi iskemi, lesion dhe nekrozë të indit. Sëmundjet e arterieve koronare,
cerebrovaskulare dhe vaskulare periferike, janë përgjegjëse për rreth 40% të vdekjeve të
meshkujt dhe 30% te femrat nën 75-vjeçare në Britani të Madhe. 6

2.2.

Disa nga sëmundjet kardiovaskulare

2.2.1. Hipertensioni
Hipertensioni është ndër faktorët më të rendësishem të rrezikut të sëmundjeve
kardiovaskulare duke përfshirë: sëmundjen koronare të zemrës, insuficiencen e zemrës,
insultin ishemik dhe hemorragjik cerebrovaskular, insuficiencen renale, sëmundjet e arterieve
periferike, etj. Hipertensioni paraqet rritjen e presionit sistolik ≥140 mmHg dhe presionit
diastolik ≥90 mmHg.7
Tipet e hipertensionit janë: tipi sistolik, tipi konvergjent dhe tipi divergjent.

5

Keith L. Moore, Arthur F. Dalley, Anne M.R. Agur.Anatomia me orientim klinik. Faqe 38-42.

6

Keith L. Moore, Arthur F. Dalley, Anne M.R. Agur.Anatomia me orientim klinik. Kapitulli 5.

7

Zallari K. Parime të geriartrisë dhe të gerontologjisë. Tiranë. 2008: 61-62.
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Tipi sistolik i cili karakterizohet me rritjen maksimale të shtypjes sistolike dhe shtypja
diastolike nuk ndryshon (p.sh. te ndryshimet ose te proceset arteroskloretike).



Tipi konvergjent i cili karakterizohet me rritjen e të dyja shtypjeve, sistolike dhe asaj
diastolike dhe diferencat mes tyre janë të vogla (me natyrë renale).



Tipi divergjent i cili paraqitet me rritjen e shtypjes sistolike dhe zvogëlimin e shtypjes
diastolike dhe diferencat mes këtyre shtypjeve janë të mëdha (Hipertireoza,
insuficienca e aortës).8,9

2.2.2. Sëmundja ishemike e zemrës
Ishemia e miokardit (muskulit të zemrës) krijohet kur nevojat e muskulit të zemrës për gjak
janë më të mëdha se sa mundësia për ta furnizuar atë. Është një ndër sëmundjet më të shpeshta
që shkakton vdekjen. Godet më shumë grup moshat 45-55 vjet. Preventiva e faktorëve të
rrezikut zvoglon morbiditetin dhe mortalitetin nga kjo sëmundje. Shkaku më i shpeshtë (rreth
90%) është ateroskleroza e arterieve koronare. Ateroskleroza shkakton ngushtim mekanik të
arterieve por dallohet edhe ai dinamik (spazmë të arterieve koronare) dhe shkakton iskemi.
Disa faktor të njohur të rrezikut janë:


Hipertensioni arterial



Duhanpirja



Hiperlipidemia



Diabetus mellitus



Herediteti, etj10

8

Shala M, Lenjani B. Kujdesi shëndetësor për klasen e II të shkollës së mesme të mjekësisë. Prishtinë

2001: 32
9

Alija L. Bazat patologjike të sëmundjeve. Siena (Itali). 2014: 24-27.

10

http://www.kosovopolice.com/repository/docs/SEMUNDJA___ISHEMIKE_E__ZEMRES
INFARKTI__I__MIOKARDIT.pdf
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2.2.3. Insuficienca e zemrës
Insufiçienca kardiake është paaftësia e zemrës për të pompuar sasinë e mjaftueshme të gjakut
për të plotësuar nevojat e organizmit. Deri në një masë organizmi ka një aftësi të amortizojë
mangësitë përmes mekanizmave mjaft të sofistikuar. Prandaj në fillim mund të mos vërehet
se ekziston pamjaftueshmëria e zemrës. Me arritjen në një shkallë më të rëndë, zemra dhe
organizmi nuk do të jenë më në gjendje të mbajnë barazpeshën dhe do të paraqiten shenjat
dhe simptomet e kësaj sëmundje. Shkaktari më i zakonshëm i insufiçiencës kardiake është
infarkti i miokardit. Shkaktarët e tjerë janë hipertensioni, stenoza pulmonare, disfunksionet e
miokardit, çrregullimet valvulare, diabeti etj. Insufiçienca kardiake ndodh më shumë te
moshat e vjetra, dhe prevalenca e saj rritet me moshën. Insufiçienca kardiake është më e
shpeshtë te meshkujt se te femrat. Dobësimi i përfuzionit të indeve, kongjestioni pulmonar
dhe edema dominojnë te insufiçienca e ventrikulit të majtë. Kogjestioni sistemik venoz dhe
edema periferike janë dominuese te insufiçienca e ventrikulit të djathtë. Manifestimi klinik
në fazën e hershme të sëmundjes shfaqen: lodhje, nxënie të frymëmarrjes gjatë ushtrimeve,
palpitacione, raskapitje dhe molisje. Me keqësimin e pamjaftueshmërisë, lëngjet fillojnë të
mblidhen në mushkëri dhe në pjesë tjera të organizmit. Andaj, pacienti ka vështirësi në
frymëmarrje, ënjtje (edeme) veçanërisht në këmbë, gjunjë, kollitje, shtim në peshë, urinim
gjatë natës.11

2.2.4. Angina pectoris
Dhimja e kraharorit është një ndër shkaqet më të shpeshta të vizitave në urgjencën spitalore.
Shkaku më kryesor i dhimbjës së kraharorit është infarkti i miokardit, por mund të ketë edhe
shkaqe të tjera. Pjesa më e madhe e pacientëve që shtrohen me dhimbje të kraharorit kanë të
dhëna për sëmundje koronare preekzistuese, dhimbja mund të jetë e sëmundjes.

Kumar, Abbas, Fausto, Mitchell, Frederik J. Shoen, MD, PHD – Richard N. Mitchell, MD PHD- Bazat

11

e patologjisë së Robbins-it. Kapitulli 1.
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Angina e qëndrueshme
Angina është përshkruar për herë të parë nga William Heberden në vitin 1768. Pacientët e
përjetojnë këtë situatë përgjithësisht kur janë duke u angazhuar (me shpesh kur ngjiten në një
të përpjetë dhe menjëherë pas ngrëniës) dhe kanë një ndjësi dhimbjeje e diskomforti në gjoks,
që, nëse vazhdon, jep ndjesinë sikur ka ardhë fundi. Në disa raste dhimbja lokalizohet në
pjesën e sipërme, në raste të tjera në pjesën e mesme dhe ndonjëherë në pjesën e poshtme të
dërrasës së kraharorit, si dhe me shpesh reflektohet në të majtë. Po ashtu, në shumë raste ajo
përhapet nga gjoksi në pjesën e mesme të krahut të majtë. Ajo mund të shfaqet në qënder,
ndonjëherë edhe në anën e majtë; rrallëherë shfaqet e izoluar në shpinë. Natyra e dhimbjes
zakonisht përshkruhet si dhimbje “shtrenguëse”, ndonjëherë edhe variant si “shtypëse”,
“shtyrdhëse” apo “rënduëse”. Kohëzgjatja e dhimbjes është në korrelim me progredimin e
sëmundjes.

Angina e paqëndrueshme
Ky term është përdorur për të përshkruar atakun e sëmudjes e definuar si dhimbje angjinoze
me frekuencë dhe shkallë rëndese në rritje, pra në progredim. Shprëndarja e dhimbjes së
anginës së paqëndrueshme ngjajshëm me atë të anginës së qëndrueshme. Në mënyrë tipike,
dhimbja e kraharorit që është pjesë e anginës së paqëndrueshme shfaqet në gjëndje qetësie.12

2.2.5. Infarkti akut i miokardit
Shprendarja e dhimbjes që vjen si rezultat i infarktit të miokardit është e ngjashme me atë të
anginës. Ajo ndjehet zakonisht në qënder të kraharorit dhe mund të rrezatohet edhe në nofull,
dhëmbë, krahë apo shpinë, bark. Edhe natyra e dhimbjes, karakteri, janë të ngjashme në
mënyrë tipike. Ajo shpesh herë shoqërohet me djersë të ftohta dhe me të vjella e mundim.
Dhimbja është e frikshme dhe shumë pacientë shprehen se në ato momente mendojnë se po

12

Rakel, Robert E. Traktati i Mjekësisë së Familjës. [ed.] Julinda Jaho, Elona Stafuka, Mimoza Gjika

Gentian Vyshko.
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vdesin. Dhimbja në mënyrë tipike zgjat për disa orë. Dhimbja nuk qetësohet lehtë nga asnjë
preparat, me përjashtim të analgjetikut të fortë, diamorfinës që ndonjëherë kërkon të
përsëritet. Infarkti i miokardit mund të kaloj edhe “i heshtur”, që nënkupton se ai ndodh pa
dhimbje të madhe. Infarktet “e heshtura” kanë më shumë mundësi të shfaqen te diabetikët.
Infarkti i miokardit mund të komplikohet me: insuficiencë kardiake, aritmi, blloqe, perikardit,
rupturë, etj.13

2.3.

Kujdesi infermieror

Inferieri apo infermierja përballet me pacientin si dhe gjendjen e tij. Kujdesi infermieror ndaj
pacientit zbatohet prej kontaktit të parë kur pacienti vjen në shërbim, gjatë kohës kur ai
qëndron i hospitalizuar e deri tek lëshimi për në shtëpi e rehabilitimi. Infermierët duhet të
vërejnë shenjat dhe simptomet e hershme të komplikimeve të pacientëve dhe t’i raportojnë
me qëllim të marrjes së masave parandaluese dhe mos mundësinë e përkeqësimit të më tejmë.
14

Disa nga detyrat kryesore të infermierëve janë:


Përqendrimi tek nevojat personale dhe individuale të pacientit,



Ngritja e shkathtësive infermierore gjatë planifikimit dhe zbatimit të fazave të
procesit infermieror,



Zbatimi i drejtë të teknikave të aplikimit,



Shmangia e lëndimeve gjatë ndërhyrjeve si dhe zhvillimi dhe avancimi i mëtejshëm
në procesin infermieror në mënyrë që të minimizohen gabimet. 15

13

Fauci, Braunwald, Kasper, Hauser, Longo, Jameson dhe Loscalzo - Parimet e Mjekësisë Interne –

HARRISON. 2013. Kapituli 226 faqe 1370.
14

Robert E . Rakel MD .Textbook of Family Medicine .7 thedition , ISBN 978-608-210-248-1.
Tonja A, Pula A, Basha E, “Bazat e infermieristikës së Përgjithshme “ Tirane 2004 .

15

14

2.4.

Vlerësimi infermieror

Infermierët duhet të marrim informacion të saktë për natyrën e sëmundjes, marrim
anamnezën e pacientit, anamnezën e jetës, familjare, atë socio-epidemiologjike.
Fillohet edhe me ekzaminim fizikal duke përfshirë vlerësimin aktual dhe sipas regjioneve.

2.5.

Diagnoza Infermierore

Në planin e kujdesit infermieror pas vlerësimit fillestar caktojmë diagnozat që bazohen në
mes të nevojave dhe mundësive,


Ndryshimet që zemra është e paaftë të pompojë gjak në një masë që përputhet me
kërkesat e indeve metabolizuese.



Çrregullim i frymëmarrjës gjatë një sforcimi fizik ose duke qëndruar shtrirë,



Lodhje, dobësi dhe ndjësi marramendje,



Vështirësi në përqendrim dhe ulje të gjëndjes së gatishmërisë,



Rritja në peshë për shkak të lëngut të tepërt në trup,



Probleme renale që çojnë në mbajtjen e ujit,



Vështirësi me gjumin,



Diskomfort.

2.6.

Planifikimi Infermieror

Në fazën e planifikimi infermieror, duhet realizojmë:
1. Vendosjen e pacientit në posit të përshtatshme dhe rehatshme:
2. Proceduarat që do i ndërmarrim janë;
3. Sigurimin e vijes venoze;
4. Realizimin e EKG
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5. Monitorimin e shenjave vitale: Pulsin, tesionin e gjakut, saturimin me oksigjen,
temperaturën trupore.

2.7.

Zbatimi Infermieror

Zbatimi infermieror duhet të jetë i shpejtë, i saktë dhe adekuat, i cili përfshinë:
1. Kontrollim i shpeshtë i shenjave vitale (temperaturën, pulsin, tensioni atrterial,
respiracionin);
2. Aplikimi i preparateve të caktuara nga mjeku, ordinimi i terapisë;
3. Vlerësimin e dhimbjes;
4. Vlerësimin e pasqyrës klinike,
5. Vlerësimin e ecurisë,
6. Përgatitja për transport në emergjencë. 16

2.8.

Vlerësimi Përfundimtar Infermieror

Në fund ne si infermier duhet rishikuar se a është kryer me sukses plani i kujdesit infermieror
për të parë se sa efektive kanë qenë veprimet që janë ndërmarr dhe se a ju është lehtësuar
gjëndja e pacientit tonë.

16

Traktat i Diagnozës Mjekësore- Histori dhe Ekzaminim, Mark H. Swartz., faqe 318-339.
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3. QËLLIMI I PUNIMIT
Qëllimi i këtij punimi ishte shtjellimi i problematikës së sëmundjeve kardiovaskulare,
hulumtimi i të dhënave mbi pacientët të hospitalizuar në Njësisë Koronare në Spitalin e
Përgjithshëm të Prizrenit për dy muaj të ndarë, shkurt dhe gusht të vitit 2018, dhe prezantimi
i rastit të pacientit të hospitalizuar me Angina Pectoris. Në veçanti objektive ishte studimi i
të dhënave të pacientëve me SKV në Njësinë Koronare sipas gjinisë, moshës, vendbanimit,
kohëzgjatjës së hospitalizimit, diagnozave.

17

4. METODOLOGJIA E PUNËS

Burimi kryesor i të dhënave për realizimin e këtij punimi janë protokolet në Spitalin Rajonal
në Prizren në Njësinë Koronare ndaras për muajt shkurt dhe gusht të vitit 2018. Lloji i punimit
është retrospektiv.Të dhënat janë klasifikuar për pacientët sipas grup-moshave, gjinisë,
vendbanimit, diteve të hospitaizimit dhe diagnozave si dhe janë përpunuar dhe paraqitur
përmes tabelave dhe grafikoneve. Është shfrytëzuar material i nevojshëm i cili ka paraqitur
rastin e një pacienti me Angina Pectoris, është sqaruar procedura e intervenimit me pacientin,
është marrë anamneza e tij, e paraqitur në punimin tonë. Fillimisht për realizimin e punimit
është marrë leje nga Drejtoria e Spitalit të Prizrenit dhe pacienti, me anë të kërkesës së shkruar
nga ne dhe aprovuar nga mentori jonë.
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5. REZULTATET

Rezultatet e këtij punimi janë paraqitur në tabela dhe grafikone ku i kemi klasifikuar pacientët
sipas moshës, gjinisë, vendbanimit, ditëve të hospitalizimit dhe diagnozave të sëmundjës së
tyre.
Tabela 1. Numri dhe struktura e pacientëve te hospitalizuar në Njësinë Koronare të Spitalit
të Përgjithshëm të Prizrenit në vitin 2018, në muajin Shkurt dhe Gusht
Muaji

N

%

Shkurt

23

40.00

Gusht

35

60.00

Gjithsej

58

100.00

Shkurt
Gusht

Grafikoni 1. Struktura e pacientëve të hospitalizuar në Njësinë Koronare të Spitalit të
Përgjithshëm të Prizrenit në vitin 2018, në muajin Shkurt dhe Gusht
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Në tabelën 1 dhe grafikonin 1 vërejm se numri i pacientëve të hospitalizuar në muajin shkurt
ka qenë 23 pacientë apo në përqindje 40%, kurse në muajin gusht ishin 35 pacientë apo sipas
përqindjes 60%.

Tabela 2. Gjinia e pacientëve të hospitalizuar në Njësinë Koronare të Spitalit të Përgjithshëm
të Prizrenit në vitin 2018, në muajin Shkurt
Gjinia

N

%

Femer

8

34.8

Mashkull

15

65.2

Gjithsej

23

100.00

Tabela 3. Gjinia e pacientëve te hospitalizuar në Njësinë Koronare të Spitalit të Përgjithshëm
të Prizrenit në vitin 2018, në muajin Gusht
Gjinia

N

%

Femer

12

34.3

Mashkull

23

65.7

Gjithsej

35

100.00

23

15
12
8

SHKURT

GUSHT
Femra

20

Meshkuj

Grafikoni 2. Gjinia e pacientëve të hospitalizuar në Njësinë Koronare të Spitalit të
Përgjithshëm të Prizrenit në vitin 2018 sipas mujve të analizuar.

Në tabelën 2 kemi prezantuar numrin e rasteve dhe përqindjen në muajin shkurt dhe në
tabelën 3 po ashtu kemi paraqitur numrin e rasteve dhe përqindjen për muajin gusht, si dhe
grafikonin 2 i kemi paraqitur rastet me sëmundje kardiovaskulare sipas gjinisë për vitin 2018
për dy muajt e analizuar. Në vitin 2018, gjinia me e prekur me sëmundjet kardiovaskulare
ishin meshkujt me 15 raste në muajin shkurt dhe 23 raste në muajin gusht.

Tabela 4. Grupmosha e pacientëve të hospitalizuar në Njësinë Koronare të Spitalit të
Përgjithshëm të Prizrenit në vitin 2018, në muajin Shkurt dhe në muajin Gusht.
Mosha

51-60
vjeç
2

61-70
vjeç
8

71-80
vjeç
5

81-90
vjeç
3

Mbi 90
vjeç
2

Gjithsej

Shkurt

45-50
vjeç
3

Gusht

5

5

8

14

1

0

35

Gjithsej

8

7

16

19

4

2

56

14.28

12.5

28.57

33.92

7.14

3.59

100.00

%

21

23

14

8

8
5

3

5
3

2

5

2

1

SHKURT
45-50 vjeç

51-60 vjeç

GUSHT
61-70 vjeç

71-80 vjeç

81-90 vjeç

mbi 90 vjeç

Grafiku 3. Grup mosha e pacientëve të hospitalizuar në Njësinë Koronare të Spitalit të
Përgjithshëm të Prizrenit në vitin 2018 për dy muajt e analizuar.
Në

tabelën

4

janë

paraqitur

grupmoshat

më

të

prekura

të

pacientëve

me

sëmundjekardiovaskulare të hospitalizuar në Njësinë Koronare. Grup mosha më e prezentuar
ishte 71-80 vjeçare. Në muajin shkurt nga gjithsej 23 pacient, mosha më e prekur ishte 61-70
vjeç me 8 raste dhe më pak e prekur ishte grup mosha mbi 90 vjeç edhe grup mosha nën 60
vjeç me 2 pacientë. Në muajin gusht 2018 grup mosha më e prekur e pacientëve me sëmundje
kardiovaskulare të hospitalizuar në Njësinë Koronare ishte ajo 71- 80 vjeç me 14 raste nga
gjithsej numri i përgjithshëm 35.

Tabela 5.Vendbanimi i pacientëve të hospitalizuar në Njësinë Koronare të Spitalit të
Përgjithshëm të Prizrenit në vitin 2018, në muajin Shkurt.
Vendbanimi

N

%

Fshat

14

60.8

Qytet

9

39.2

23

100.00

Gjithsej
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Tabela 6. Vendbanimi i pacientëve të hospitalizuar në Njësinë Koronare të Spitalit të
Përgjithshëm të Prizrenit në vitin 2018, në muajin Gusht.

Vendbanimi

N

%

Fshat

16

45.7

Qytet

19

54.3

Gjithsej

35

100.00

19
Gusht

16

9
Shkurt

14

0

2

4

6

8

Qytet

10

12

14

16

18

20

Fshat

Grafikoni 4. Vendbanimi i pacientëve të hospitalizuar në Njësinë Koronare të Spitalit të
Përgjithshëm të Prizrenit në vitin 2018, në dy muajt e analizuar.

Në tabelën 5 dhe 6 janë paraqitur edhe rastet e sëmundjeve kardiovaskulare sipas vendbanimit
fshat dhe qytet. Në muajin shkurt nga fshati kanë qenë 14 pacientë ndërsa nga qyteti 9, në
muajin gusht pacientë nga fshati ishin 16 ndërsa nga qyteti 19.
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Tabela 7. Numri dhe struktura e pacientëve të hospitalizuar në Njësinë Koronare të Spitalit
të Përgjithshëm të Prizrenit në vititn 2018 sipas komunave.
Komuna

N

%

Rahovec

3

5.17

Suharek

2

3.45

Prizren

53

91.38

Gjithsej

58

100.00

Rahovec
Suharek
Prizren

Grafikoni 5. Paraqitja e pacienteve nëpër komuna të hospitalizuar në Njësinë Koronare në
Prizren.

Në tabelën 7 dhe në grafikonin 5 janë paraqitur gjithashtu edhe pacientët të klasifikuar sipas
komunave. Edhe pse komuna e Rahovecit mbahet me territor të Gjakovës dhe se Spitali
Rajonal në Gjakovë i mbulon nevojat shëndetësore, qytetarët 3 nga ta kanë marrë shërbim në
Njësinë Koronare të Prizrenit. Po ashtu edhe 2 pacientë ishin nga Komuna e Suharekës.
24

Tabela 8. Ditët e hospitalizimit të pacientëve në Njësinë Koronare të Spitalit të Përgjithshëm
të Prizrenit në vitin 2018, në muajin Shkurt dhe Gusht.

DITËT E HOSPITALIZIMIT
Muaji

1-3 ditë

4-7 ditë

Mbi 8 ditë

Shkurt

10

12

1

Gusht

20

14

1

Gjithsej

30

26

2

1-3 ditë
4-7 ditë
mbi 8 ditë

Grafikoni 6. Ditët e hospitalizimit të pacientëve në Njësinë Koronare të Spitalit të
Përgjithshëm të Prizrenit në vitin 2018.
Në tabelën 8 janë paraqitur ditët e hospitalizimit të pacientëve me sëmundje kardiovaskulare
në Njësinë Koronare në Prizren. Si shihet në tabelë në muajin shkurt numri më i madh i
pacientëve ishin të hospitalizuar 4-7 ditë (14 pacientë), ndërsa në muajin gusht numri më i
madh i pacientëve ishin të hospitalizuar 1-3 ditë me 20 pacient. Po ashtu në grafikun 5 janë
paraqitur edhe me përqindje dhe se përqindja më e madhe e hospitalizimit ishte 1-3 ditë me
52% dhe më e vogël me mbi 8 ditë të hospitalizimit 3%.
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Tabela 9.Grupet e diagnozave të pacientëvetë Njësisë Koronare në Spitalin e Përgjithshëm
të Prizrenit për vitin 2018, në muajin Shkurt dhe Gusht.
Tipi i diagnozave

N

%

Sindroma akute koronare

19

41.30

Sëmundje kardiovaskulare

16

34.78

Sëmundje të traktit
respirator
Sëmundje endokrine

2

4.34

6

13.06

Të tjera

3

6.52

Gjithsej

46

100.00

20
18
16
14

12
10
8
6
4
2
0

SAK

SK

SR

SE

Të tjera

Grafiku 7. Grupet e diagnozave te pacientët e Njësisë Koronare në Spitalin e përgjithshëm
të Prizrenit.
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Në tabelen 9 janë prezantuar llojet e diagnozave të pacienteve të hospitalizuar në Njësinë
Koronare në Prizren, vlen të ceket se me diagnosë sindroma akute koronare ishin 19 pacientë
apo 41.30%, sëmundje tjera kardiovaskulare ishin 16 pacientë apo 34.78%, sëmundje të
traktit respirator ishin 2 pacientë apo 4.34%, sëmundje endokrine ishin 6 pacientë apo 13.06%
dhe të tjera me 3 apo 6.52%. Po ashtu këto diagnoza janë të paraqitura edhe në mënyrë grafike
në grafikun.7.
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5.1Studimi i rastit
(Njësia Koronare, Prizren, 2018)

Pacienti N.N, 67 vjeçar, banon në Prizren, punon si mësues klasorë dhe ka një status
financiar mesatar.


Anamneza e sëmundjes:

Pacienti ankohet se ka pasur dhimbje gjoksi që dy muaj mirëpo dhimbjet janë shtuar në dhjetë
ditët e fundit. Pacienti po ashtu thekson se ky është shtrimi i tij i parë në spital, në njësinë
koronare.



Anamneza e jetës:

Para 40 viteve i është nënshtruar intervenimit për heqje të bajameve dhe para 20 viteve i është
nënshtruar intervenimit të dytë për herni. Mohon alergji në barna, apo në ndonjë ushqim.



Anamneza familjare:

Pohon se prindi i tij ka ndërruar jetë para 18 viteve nga Infarkti Akut i Zemrës.



Anamneza socio-epidemiologjike

Pacienti është i martuar, i punësuar në arsim. Është prind i katër fëmijëve dhe jeton në një
shtëpi me kushte mesatare dhe status material ekonomik mesatarë. Gjithashtu, ka qasje në
infrastrukturë (ujësjellës, kanalizim, energji elektrike etj.).
Veset: Ka konsumuar duhan 10 vite dhe dekalaron se e ka ndërprerë atë që një muaj me
rekomandimin e mjekut të tij. Pacienti mohon të ketë përdorur apo konsumuar ndonjëherë
alkoolin apo substancat tjera narkotike.
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Ekzaminimi objektiv

Pacienti ështëi vetëdijshëm, i orientuar në kohë dhe hapsirë dhe ndaj personave, afebril,
eupnoik, normostatik dhe me zhvillim të mirë osteomuskularë. Merr pozitë aktive në shtrat.
Ekzaminimi objektiv sipas regjioneve pa veçori. TA 150/90mmHg, Ps 85/min
Diagnoza e punës: Sindroma akute koronare. Hipertension arterial.
Terapia që ka përdorur pacienti është: Antikoagulant, beta-bllokues, ACE inhibitorë,
antiagregues, hipolipemik.
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6. DISKUTIM

Sëmundjet kardiovaskulare janë shkaku kryesor i vdekjeve në botë. Organizata Botërore e
Shëndetësisë ka vendosur si objektiv për vitin 2025 reduktimin me 25% të vdekjeve të
parakohshme të shkaktuara nga sëmundjet kronike, në të cilat SKV-të zënë vendin e parë.
Çdo vit SKV-të janë përgjegjëse për 17.5 milionë vdekje të parakohshme, dhe deri në vitin
2030 pritet të rritet në 23 milionë.17
Sëmundjet kardiovaskulare, në Shqipëri, shkaktojnë mbi gjysmën e vdekjeve duke zënë
vendin e parë si shkak i të gjitha vdekjeve, ndaj mund të konsiderohen si sëmundjet me
peshën më të madhe në shoqërinë shqiptare. Në Shqipëri, në vitin 2010 sëmundjet kronike
përbënin rreth 88% të të gjitha vdekjeve, ku 55% kishin shkaktar sëmundjet kardiovaskulare
(Raporti Shëndetësor Kombëtar, RSHK 2014).
Në Shqipëri vdekjet nga sëmundjet kardiovaskulare janë duke u rritur në numër absolut; nga
200 vdekje në vitin 1991 nga SKV në 286.2 raste vdekje në vitin 2009, duke zënë rreth 60%
të të gjitha vdekjeve. Sëmundjet kardiovaskulare edhe tek ne nuk janë problem vetëm i
burrave por janë problem edhe i grave.18 Gratë pas menopauzës janë me rrezik të shtuar dhe
barazohen sa i përket sëmundshmërisë kardiovaskulare me gjininë tjetër.19
Në hulumtimin tonë të dhënat të marra në vitin 2018 në muajin shkurt dhe gusht në Spitalin
e Përgjithshëm të Prizrenit shënojnë një numër prej 23 pacienta në muajin shkurt dhe 35 në
muajin gusht të hospitalizuar në Njësinë Koronare. Mosha më e prekur nga sëmundjet
kardiovaskulare është mbi 70 vjeç. Gjithashtu sipas gjinisë, në hulumtimin tonë kanë qenë të
prekur më tëpër meshkujt mbi 60%. Sipas vendbanimit në muajin gusht më tepër të
hospitalizuar kishte me vendbanim qyteti.

17

Organizata Botërore e Shëndetësisë, manual për faktet e sëmundjeve kardiovaskulare në botë.

18

http://www.ishp.gov.al/wp-content/uploads/2015/kalendar/Dita%20Boterore%20e%20Zemres.pdf

19

Cardiovascular diseases in women: a statement from the policy conference of the European Society of

Cardiology, European Heart Journal, March 2006
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7. PERFUNDIMI
Erdhëm në përfundim se:

 Në vitin 2018 në Spitalin e Përgjithshëm në Prizren, në muajin shkurt kanë qenë të
hospitalizuar në Njësi Koronare 23 pacientë dhe se ditet e hospitalizimit të këtyre
pacientëve në këtë muaj kanë qenë më së shumti 4-7 ditë.
 Në muajin gusht të vitit 2018 në Spitalin e Prizrenit kanë qenë të hospitalizuar në
Njësinë Koronare 35 pacientë, dhe ditët e hospitalizimit të tyre më numër më të
madhë kanë qenë 1-3 ditë.
 Në muajin shkurt të vitit 2018 në Spitalin e Prizrenit në Njësinë Koronare kanë qenë
të hospitalizuar 8 femra dhe 15 meshkuj.
 Në muajin gusht të vitit 2018 ishin të hospitalizuar 12 paciente femra dhe 23 pacient
meshkuj.
 Mosha më e predispozuar për sëmundje kardiovaskulare ishte ajo 71-80 vjeç në të dy
muajt.
 Në muajin gusht pacientët me vendbanim në qytet kanë qenë në numër më të madh
të hospitalizuar.
 Në muajin shkurt pacientët në numër më të madh ishin me vendbanim nga fshatrat
me 14 persona.
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8. REKOMANDIME



Mos u ushqeni me shumë ushqime të përpunuara dhe të parapërgatitura pasi ato kanë
shumë sheqer dhe yndyrna.



Pakësoni pijet me sheqer dhe lëngjet e frutave; në vend të tyre merrni ujë apo lëngje
pa sheqer.



Përpiquni të hani 5 racione në ditë me zarzavate por edhe me fruta; preferohet të jenë
të freskëta ose të ziera.



Përpiquni të kryeni të paktën 30 minuta aktivitet të moderuar, 5 herë në javë.



Duhet të ndërpritet duhani, alkooli nëse e konsumoni,



Të gjitha lëvizjet si loja, ecja, punët e shtëpisë dhe kërcimi kanë rëndësi.



Konsultoheni me përsonelin shëndetësor apo mjekun tuaj të familjës.



Mënjanimi i stresit.



Menaxhimi i drejtë i terapisë farmakologjike,



Duhet ndjekur ekzaminimet e rregullta mjekësore.
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9. a) REZYME
Hyrje- Sëmundjet kardiovaskulare janë shkaku kryesor i sëmundshmëris dhe vdekshmërisë
tek të dy gjinitë në gjithë botën. Çdo vit SKV-të janë përgjegjëse për 17.5 milionë vdekje të
parakohshme, dhe deri në vitin 2030 pritet të rritet në 23 milionë.
Qëllimi i punimit- është shtjellimi i problematikës së sëmundjeve kardiovaskulare dhe
hulumtimi i të dhënave mbi pacientët të hospitalizuar në repartin e Njësisë Koronare në
Spitalin e Përgjithshëm të Prizrenit për muajt shkurt dhe gusht të vitit 2018, gjithashtu edhe
prezantimi i rastit të pacientit të hospitalizuar me angina pectoris.
Metodologjia- studimi analizon të dhënat në Njësinë Koronare në Spitalin e Prizrenit.
Studimi është retrospektiv. Në periudhen shkurt dhe gusht janë marrë të dhënat për sëmundjet
kardiovaskulare.
Rezultatet- në Prizren rezultatet tregojnë se në vitin 2018 në muajin shkurt janë hospitalizuar
23 pacient dhe në gusht të këtij viti 35 pacient. Më së shumti preket gjinia mashkullore me
38 pacient dhe mosha më e prekuar mbi 70 vjeç me 19 pacient. Në rezultate gjithashtu
tregojmë se popullata në fshat preket më shumë se ajo në qytet me 30 pacient. Po ashtu ditet
e hospitalizimit kanë qenë në numër më të madhë 1-3 ditë me gjithsej 30 pacient.
Konkluzion- në studimin e të dhënave vërehet se sëmundjet kardiovaskulare edhe tek ne po
zënë vendin primar të hospitalizimeve në spitale dhe në klinika.
Fjalë kyqe: Sëmundje kardiovaskulare, hospitalizim, kujdes infermieror.
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b) RESUME
Introduction - Cardiovascular diseases are the main cause of morbidity and mortality among
the two sexes around the world. Each year the cardiovascular diseases are responsible for
17.5 million premature deaths, and by 2030 are expected to grow to 23 million.
The aim of the paper is to address cardiovascular disease problems and research on
hospitalized inbound data at the Coronary Unit at the Prizren General Hospital for the months
of February and August 2018, as well as presenting the case of hospitalized patients with
angina pectoris.
The methodology - study analyzes the data of Coronary Unit unit at the Prizren Hospital.
The study is retrospective. In February and August data on cardiovascular disease were
obtained.
Results - in Prizren, the results show that in 2018, in February, 23 patients were hospitalized
and in August this year 35 patients. Most affected by males with 38 patients and the age of
more than 70 years with 19 patients. The results also show that the population in the village
is more affected than the one in the city with 30 patients. Also the days of hospitalization
were in the largest number 1-3 days with a total of 30 patients.
Conclusion - In the study of data it is noticed that cardiovascular diseases are also the primary
place of hospitalization in hospitals and clinics.
Key words: Cardiovascular disease, hospitalization, nursing care.
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