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Abstrakti
Hepatit është sëmundje e cila ,mund të shkaktojë probleme që mund ti sjell virusi i hepatiti B,tek
pacientet, ku shkaqet dhe pasojat e virusit në fjalë mund të jenë të natyrave të ndryshme, dhe nëse
nuk trajtohet shkakton vdekje. Kjo është një sëmundje që shpesh herë është “e heshtur”, dhe pa
shenja klinike, por që mund të jetë dhe fatale për jetën e pacientit, prandaj edhe qëllimi për
hulumtin e kësaj sëmundje ka rëndesi të madhe si dhe edukimi i popullatës mbi sëmundjen e
hepatitit B viral. Qëllimi kryesor i këtij punimi është të njohim hepatitin B si sëmundje, trajtimin
dhe parandalimin e tij. Njerëzit më të rrezikuar me hepatit B janë : Personat në kushte jo të mira
ekonomike, personat që bëjnë transfuzion të gjakut, personat që bëjnë tatuazhe, personeli mjekësor
nga therja me age etj. Në këtë punim gjithashtu është cekur mjekimi për hepatitin B, simptomat e
hepatitit , trajtimi i hepatitit , diagnoza infermierore, menaxhimi infermieror, prioritetet e
përkujdesjes, intervenimi i nevojshëm. Ky punim diplome përmban në vete edhe statistika,
grafikone dhe tabela të ndryshme, të cilat tregojnë për një hulumtim të saktë dhe me argumente.
Fjalët kyçe :Virusi, hepatiti, parandalimi, kujdesi,trajtimi.
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Hyrje

Hepatiti është një gjendje mjekësore e përcaktuar si inflamacion (infeksion) i mëlçisë dhe që
karakterizohet nga prezenca e qelizave të inflamuara (infektuara). Emri vjen nga fjala greke
“hepar”, që do të thotë mëlçi, duke shtuar dhe prapashtesën “itis” që do të thotë inflamacion
(infeksion). Hepatiti është akut kur shfaqet menjëherë dhe nuk zgjat më shumë se gjashtë muaj,
ndërsa kur e kalon këtë periudhë kohore quhet hepatit kronik. Hepatit B është sëmundje e mëlçisë
e cila e bën atë të zmadhohet dhe të mos kryej funksionet e saj si duhet.Hepatiti B është sëmundje
virale që do të thotë shkaktohet nga një virus i cili quhet virusi i Hepatitit B.Shtrirja e gjerë e kësaj
sëmundje, e cila i detyrohet një infeksioni nga viruset e hepatitit, është pasojë e dëmtimeve kronike
të mëlҫisë që shfaqen tek individët në të cilët zhvillohet infeksioni persistent.

Personat e rrezikuar me Hepatitin B janë :


Personat në kushte jo të mira ekonomike



Personat qëbëjnë transfuzion të gjakut



Personat që bëjnë tatuazhe



Personat me rezistencë të ulët për shkak të faktorëve të tillë si alkoolizmi



Personeli mjekësor nga therja me age etj.
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Qëllimi dhe objektivat

Qëllimi kryesor këtij punimi është të hulumtohet niveli i kujdesit infermieror në të sëmuarit me
Hepatit Akut Viral – B, në Spitalin e Përgjithshëm Rajonal të Pejës.
Infeksionet e hepatiteve virale janë të pranishme edhe në vendin tonë, andaj qëllimi i këtij
punimi të diplomës qëndron në zgjerimin e njohurive sa i përket:
Hepatit Viral
Hepatit Viral A, B, C, D, E
Epidimiologjinë e tyre
Trajtimi
Vaksinat e përdorshme
Masat Parandaluese

Metodologjia
Për realizimin e këtij punimi të diplomës është përdorur metoda, studim rasti. Janë marrë të
dhëna për të sëmuret me hepatit B, nga repartet e Infektives dhe Hemodializës në Spitalin
Rajonal të Pejës për periudhen 2016-2918, si dheështë shfrytëzuar literaturë nga Biblioteka e
Fakultetit “Fehmi Agani “ në Gjakovë .
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KAPITULLI 1

1 Anatomia e mëlçisë
Mëlçia është organi më i madh parenkimatoz në trupin tonë, peshon rreth 1.500 gr gjendet nën
harkun e djathtë të diafragmës. Pjesa më e madhe e masës së mëlçisë ndodhet në anën e djathtë të
trupit ku ai zbret poshtë në drejtim të veshkës së duhur. Mëlçia është organ i butë, ka ngjyrë
kafe.Mëlçia përbëhet nga 4 lobe të dallueshme - të majtë, të djathtë, bishtat, dhe lobatet e katrorit.
Tubat që mbartin përmes mëlçisë dhe fshikëzës së tëmthit njihen si kanalet biliare dhe formojnë
një strukturë të degëzuar të njohur si pema biliare. Prodhuar nga qelizat e mëlçisë kullon në kanalet
mikroskopike të njohura si kanalet biliare. Kanalikulat e panumërta biliare bashkohen në shumë
kanale biliare më të mëdha të gjetura në të gjithë mëlçinë. Këto kanale biliare bashkohen së bashku
për të formuar kanalet e heparit të majtë dhe të djathtë, të cilat bartin lëngun biliar nga lobet e
majta dhe të djathta të mëlçisë. Këto dy kanale hepatike bashkohen për të formuar kanalin e
zakonshëm hepatik që i heq të gjitha lëngjet biliare larg nga mëlçia. Kanali i zakonshëm hepatik
përfundimisht bashkohet me kanalin cistik nga fshikëza e tëmthit për të formuar kanalin e
përbashkët biliarë, duke mbajtur bile në duodenumin e zorrëve të vogla.

Fig.1 Paraqitja skematike e Mëlçisë -https://www.webmd.com/digestive-disorders/picture-of-the-liver#1
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Furnizimi me gjak i mëlçisë është unik në mesin e të gjitha organeve të trupit për shkak të sistemit
të venave hepatike. Gjaku që udhëton në shpretkë, stomak, pankreas, fshikëz e tëmthit, dhe zorrët
kalon përmes kapilarëve në këto organe dhe mblidhet në venën e portës hepatike. Vena e portës
hepatike e dërgon këtë gjak në indet e mëlçisë ku përmbajtja e gjakut ndahet në enë më të vogla
dhe përpunohet para se të kalojë në pjesën tjetër të trupit. Gjaku që lë indet e mëlçisë grumbullohet
në venat hepatike që çojnë në vena cava dhe kthehen në zemër. Mëlçia gjithashtu ka sistemin e vet
të arterieve dhe arteriolës që sigurojnë gjakun e oksigjenuar në indet e saj ashtu si çdo organ tjetër.
Çdo sinusoidë kalon përmes indit të mëlçisë që përmban dy lloje të qelizave kryesore: qelizat
Kupfer dhe hepatocitet. Qelizat Kupffer janë një lloj makrofage që kapin dhe thyejnë qelizat e kuqe
të vjetra të kaluara që kalojnë përmes sinusoidave.
Hepatocitët janë qelizat epiteliale kubike që linin sinusoide dhe përbëjnë shumicën e qelizave në
mëlçi.
Hepatocitet e mëlçisë janë të ngarkuar me shumë punë të rëndësishme metabolike që mbështesin
qelizat e trupit. Për shkak se i gjithë gjaku që e lëshon në sistemin e tretjes kalon nëpër venën e
portës hepatike, mëlçia është përgjegjëse për metabolizmin e karbohidrateve, lipideve dhe
proteinave në materiale biologjikisht të dobishme. Enzimat në hepatocitet metabolizojnë shumë
prej këtyre toksinave, si alkooli dhe drogat të metaboliteve joaktive. Dhe për të mbajtur nivelet e
hormoneve brenda kufijve homeostatik, mëlçia metabolizohet dhe hiqet nga hormonet e
qarkullimit të prodhuara nga gjëndrat e trupit.
Mëlçia siguron ruajtjen e shumë lëndëve ushqyese thelbësore, vitaminave dhe mineraleve të marra
nga gjaku që kalon përmes sistemit të portës hepatike. Glukoza transportohet në hepatocite nën
ndikimin e insulinës së hormoneve dhe ruhet si glikogjen i polisaharideve. Hepatocitet gjithashtu
thithin dhe ruajnë acide yndyrore nga trigliceridet e tretura. Ruajtja e këtyre lëndëve ushqyese
lejon që mëlçia të ruajë homeostazën e glukozës në gjak. Mëlçia gjithashtu përmban vitamina dhe
minerale - të tilla si vitaminat A, D, E, K, dhe B12, dhe mineralet hekuri dhe bakri - në mënyrë që
të sigurojë një furnizim të vazhdueshëm të këtyre substancave esenciale në indet e trupit.
_______________________
1 Libri Internistika1 "Hepatitis B FAQs for the Public — Transmission". U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC).
Retrieved 2011-11-2

Enzimet e mëlçisë
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Kontrollimi i gjakut gjatë një sëmundjeje të mëlçisë jep shumë udhëzime të rëndësishme mbi llojin
dhe përhapjen e sëmundjes. Enzimat janë të nevojshme si çdo kund tjetër në trup edhe në mëlçi në
mënyrë që të funksionojë si duhet metabolizmi i saj. Zbulimi i enzimave të mëlçisë së ngritur
ështëshkaku për testimin e mëtejshëm dhe eliminimin e shkaqeve të mundshme, pasi trajtimet do
të ndryshojnë shumë varësisht nga gjendja themelore. Kur bëhet dëmtimi i qelizave të mëlçisë,
këto enzima dalin jashtë tyre dhe rritet pasqyra e tyre në serumin e gjakut. Kështu mundemi,
varësisht se cilat enzima janë të rritura, të vijmë deri tek diagnoza e sëmundjes.
Enzimat që shpesh maten janë :
 GOT = AST = ASAT = Glutamat-Oxalacetat-Transaminaza / Aspartat-Aminotransferaza
 GPT = ALT = ALAT = Glutamat-Pyruvat-Transaminaza / Alanin-Aminotransferaza
 Gama-GT = Gama-Glutamyl-Transferaza
 AP = Fosfataza alkalik
Alkooli
Alkooli është një substancë që mund të krijojë varësi. Rreziku i varësisë nga alkooli fillon me
konsumin në nivele të ulëta të pijeve alkoolike dhe rritet menjëherë me rritjen e vëllimit të tij, po
ashtu shton rrezikun e cirrozë së mëlçisë me rritjen e konsumit për çdo nivel të caktuar të
alkoolit. Alkooli është një shkak i zakonshëm i enzimave të mëlçisë të ngritura, që nuk është
domosdoshmërisht një tregues i sëmundjes së mëlçisë, është niveli i lartë i konsumit të alkoolit.
Megjithëse enzimat e mëlçisë të ngritura janë rezultati më i zakonshëm "pozitiv" i testit, prania e
enzimave të ulëta është gjithashtu një shkak shqetësues. Ashtu si me enzimat e ngritura, ekzistojnë
shumë arsye të ndryshme përse dikush mund të ketë nivele të ulëta enzimatike, duke përfshirë:
 Sëmundjet e mëlçisë që variojnë nga kanceri dhe cirroza deri në mëlçinë yndyrore
 Lodhje e veshkave
 Kequshqyerja dhe dietë e varfër në proteina ose me azot
 Diarre të rënda
 Shtatzënisë
 Sëmundje të veshkave
 Marrja e tepërt e yndyrës.
1.1 Hepatiti
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Hepatiti është inflamacion i indit të mëlçisë. Hepatit është një shprehje e përgjithshme për
infeksione të gjëra virale, bakteriale dhe jo infektive të mëlçisë të cilat rezultojnë me
ndryshime nekrotike të qelizave të mëlçisë. Infeksioni i mëlçisë mund të jetë nga
infeksionet virale dhe bakteriale. Shkaqet jo infektive mund të jenë të natyrës fizike apo
lëndëve kimike (alkooli, medikamentet, kimikatet industrial).

Fig.2 Paraqitja mikroskopike e virusit te Hepatit http://www.myhealth.gov.my/en/bakteria-vs-virus/

Periudha e inkubacionit të virusit të hepatitit B shkon nga 6 javë në 6 muaj, me një mesatare prej
120 ditësh. Variacioni është i lidhur me sasinë e virusit, mënyrën e transmetimit dhe faktorëve
pritës. Virusi i hepatitit B është 100 herë më i infektuar se HIV, të gjithë personat që janë HBsAg
pozitive janë potencialisht infektive. Përafërsisht 50% e të rriturve me infeksion akut janë
asimptomatike. Personat me infeksione kronike janë shpesh asimptomatike, dhe për shkak se ata
nuk janë në dijeni se ata janë të infektuar,dhe se ata janë të aftë të infektojnë të tjerët.
Infeksioni kronik shoqërohet me një rrezik në rritje për sëmundjen kronike të mëlçisë, cirrozën,
dështimin e mëlçisë, tumor hepatocelular dhe vdekje. Disa njerëz nuk kanë simptoma, ndërsa të
tjerët shfaqin një zverdhje të lehtë të lëkurës dhe të bardhëve të syve, oreks të dobët, të vjella,
lodhje, dhimbje abdominale ose diarre. Hepatiti mund të jetë i përkohshëm (akut) ose afatgjatë
(kronik) në varësi të asaj nëse zgjat më pak ose më shumë se gjashtë muaj. Hepatiti akut nganjëherë
mund të përfundoj si hepatit kronik, ose rrallë rezulton në dështim akut të mëlçisë. Me kalimin e
kohës forma kronike mund të përparojë dhe të shkoj drejtë dështimit të mëlçisë ose kancerit të
mëlçisë. Shkaku më i zakonshëm i hepatitit në mbarë botën janë viruset. Shkaqe të tjera përfshijnë
7

përdorimin e alkoolit të rëndë, medikamente të caktuara, toksina, infeksione të tjera, sëmundje
autoimune, dhe steatohepatiti jo alkoolike (NASH). Ekzistojnë pesë lloje kryesore të hepatitit viral:

- Virusi i hepatitit A (HAV)
- Virusi i hepatitit B (HBV)
- Virusi i hepatitit C (HCV)
- Virusi i hepatitit D (HDV)
- Virusi i hepatiti E (HEV)

Hepatiti A dhe E kryesisht përhapen nga ushqimet e kontaminuara dhe uji.Hepatiti B kryesisht
transmetohet seksualisht, por gjithashtu mund të kalojë nga nëna tek foshnja gjatë shtatëzanisë
ose lindjes. Të dy hepatiti B dhe C zakonisht përhapen përmes gjakut të infektuar siç mund të
ndodhë gjatë ndarjes së gjilpërës nga përdoruesit intravenoz të drogës. Hepatiti D mund të infektojë
njerëzit tashmë të infektuar me hepatitin B.
Hepatiti A, B, dhe D janë të parandalueshme me imunizim. Medikamentet mund të përdoren për
trajtimin e rasteve kronike të hepatitit viral. Nuk ka trajtim specifik për steatohepatitin jo
alkoolik(NASH) ; megjithatë, një mënyrë jetese e shëndetshme, duke përfshirë aktivitetin fizik,
një dietë të shëndetshme dhe humbje të peshës , është e rëndësishme. Hepatiti autoimun mund të
trajtohet me ilaçe për të shtypur sistemin imunitar. Një transplantim i mëlçisë gjithashtu mund të
jetë një opsion në raste të caktuara. Në mbarë botën në vitin 2015, hepatiti A ndodhi në rreth 114
milionë njerëz, hepatiti B kronik preku rreth 343 milionë njerëz dhe hepatit C kronik rreth 142
milion njerëz.

____________
2http://www.myhealth.gov.my/en/bakteria-vs-virus/
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1.2 Simptomat e Hepatitit
Simptomat e HBV ndahen në varësi të llojit të hepatitit, nësë është akut apo kronik. Në
përgjithësi kur shfaqen, kanë këto simptoma :

 Zverdhje të lëkurës dhe të syve
 Urinë të errët
 Feçe ngjyrë të bardhë
 Lodhje ekstreme
 Të përziera dhe të vjella
 Dhembje të barkut

1.3 Simptomat e hepatitit akut
Shumica e të infektuarëve nuk zhvillojnë simptoma gjatë fazës akute të infeksionit me hepatit B.
Ndonjë simptome që shfaqet mund të jetë e ngjashme me atë të gripit ku përfshihen: Ethe, lodhje,
dhembje e muskujve dhe kyçeve, humbje e oreksit dhe të vjella.Vetëm 1 % e individëve të
infektuar shfaqin probleme serioze ndërkohë që trupi i tyre është duke luftuar me virusin.
Simptoma me serioze përfshijnë : Nauze, të vjella, zverdhje të lëkurës dhe të syve të quajtur Ikter
(verdhëz). Stomaku i këtyre pacienteve mund të zmadhohet, kjo gjendje është kërcënuese për jetën
dhe kërkon vëmendje të menjëhershme mjekësore.
1.4 Simptomat e hepatitit kronik
Hepatit B ndryshe quhet edhe infeksion i heshtur sepse shumica e individëve nuk e dinë se janë të
infektuar. Personat me hepatit B kronik mund të jetojnë me dekada pa pasur asnjë simptomë.
Edhe pse nuk kanë simptoma , virusi i hepatit B shkakton në heshtje dëmtime të mëlçisë për vite
me radhë. Në mëlçi infeksioni me hepatit B kronik mund të çojë në cirrozë, e cila është gjendje ku
qelizat e mëlçisë infiltrohen nga indi fibrotik. Kjo e bën mëlçinë më pak efektive, ndërsa në
cirrozën e avancuar mëlçia nuk funksionon më, dhe fillon duke zhvilluar insuficienca hepatike.
Këta pacientë kanë rrezik për kancer të mëlçisë, në këto raste simptomat nuk janë specifike.
Pacientët mund të mos kenë simptoma ose mund të përjetojnë dhimbje abdominale dhe mëlçia e
tyre mund të jetë e zmadhuar dhe e ënjtur, si dhe mund të kenë humbje në peshë dhe ethe.
9

1.5 Transmetimi i virusit të hepatitit B:
 Përmes kontaktit seksual
 Përmes kontaktit të drejtpërdrejtë me gjakun
 Me spermën ose lëngun vaginal të infektuar
 Përdorimit të drogës injeksion
 Perinatale transmetimi nga nëna tek foshnja
 Mos respektimi i sterilizimit i aparaturave tek dentisti
 Përdorimi i të njëjtës brushë të dhëmbëve me persona të infektuar.
1.6 Diagnoza laboratorike
Nëse një person është i infektuar, kjo mund të konstatohet vetëm nëpërmjet bërjes së testit të
gjakut. Një numër testesh janë në dispozicion për të diagnostikuar personat me hepatit B.
Diagnoza e infeksionit te hepatiti B bazohet në ekzaminimet serologjike. Përafersisht 90 % e
pacienteve me hepatit B akut kane HbsAG të gjurmueshëm, kur ata paraqiten për herë të parë në
vizitë. Ky antigjen mund të gjurmohet me një nga shumë imunoprovat e ndjeshme. Përafersisht
10% e pacienteve me infeksion akut nga HBV-vja janë HbsAG- negativë dhe këto raste janë të
vështira për t‘i dokumentuar. Të pacientët e tillë, antitrupi anti HBc është i pranishëm në mënyre
uniforme, ndërsa anti HBs mund të gjendet në disa prej tyre. Antitrupat anti-HBs dhe anti-HBc,në
përgjithësi perzistojnë shumë vite pas infeksionit akut, që do të thotë se prania e tyre nuk është
diagnostiko për hepatitin akut B. Prania e antigjenit HbeAg, në një individ HbsAg-pozitiv sugjeron
për një shkallë të lartë të infektivitetit. Hepatiti B gjithashtu është një shkak i rëndësishem i
hepatitit fulminant, faktorë të lidhur me ecuri të keqe të hepatitit B akut përfshinë moshën e
avancuar, gjininë femërore dhe forcën e virusit.

_________________
3 Libra : Traktat mjekësor i Cecilit-it : Pjesa XIII /Kapitulli 151 /Faqe 1104 / Leo Goldman MD, Dennis Ausiello
MD :Përkthyer nga anglishtja Arta Tashi –boton.-Shkup-Tabermakul, 2013.-XXXVI.
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1.7 Mjekimi
Përdorimi i terapisë antivirale për hepatit akut B është i diskutueshëm.Interferoni alfa dhe
lamivudina janë terapi kryesore e hepatitit kronik B, por nuk janë cilësuar si të përshtatshme për
hepatitin akut B. Në rastin e infeksionit akut me hepatit B, nuk ka një trajtim të përgjithshëm.
Rekomandohet pushimi në krevat dhe menaxhimi i simptomave. Trajtimi për hepatitin B mund të
përfshijë:
 Interferonin, i cili mund të merret për më shumë se 4 muaj.
 Lamivudin, i cili mund të jepet për një vit.
 Adefovir dipivoxil, i cili mund të merret për një vit.
 Kirurgjia.
Në fillimin e trajtimit së pari bëhet kompensimi i lëngjeve, kompensimi me ushqim i cili është
i pasuruar me karbohidrate, vitamina, proteinë e përbërës të tjerë ushqimor. Trajtimi i një pacienti
me Hepatit B viral i shtruar në repart sipas të dhënave nga reparti i Infektives zgjat 4-6 javë. Në
disa raste hepatiti aq shumë e dëmton mëlçinë, sa që duhet te bëhet transplant i mëlçisë, sepse
mëlçia nuk është e aftë të kryej funksionin e saj.

_______________________
4 Sëmundjet infektive-Seth.F.Berkkey , Thierry Calandra, Nathan Clumeck, Roger.G.Finch,Scoot.M.Hammer
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1.8 Parandalimi
Qëllimi kryesor i programeve të parandalimit të hepatitit B është reduktimi i infeksionit kronik
HBV dhe i sëmundjeve kronike të mëlçisë që lidhen me HBV-ën.Qëllimi i dytë është parandalimi
i hepatitit B akut. Imunizimi ndaj hepatit B është masa më efektive për parandalimin e
infeksionit.Veç kësaj infeksioni HBV mund të parandalohet me anë të ekzaminimit të gjakut,
plazmës, organeve, indeve dhe spermës së dhuruesit. Për të parandaluar infeksionin HBV janë të
disponueshme dy produkte :
 Vaksina e hepatitit B
 Imunoglobulina e hepatitit B
Vaksinat e hepatitit B janë të përbëra nga : HbsAG të përthithura nga adjutantët e hidroksidit të
aluminit

ose

të

fosfatit

të

aluminit.

Vaksinat

janë

shumë

imunogjenike,

me

përqindjeserokonverzioni të paktën 95 % tek të miturit e shëndetshëm, fëmijët, adoleshentët, dhe
të rriturit. Për shkak imunogjenicitit të vaksinave të hepatititB testet e pas vaksinimit për të zbuluar
anti-HBs nuk sugjerohet pas vaksinimit rutinë, përveç grupeve te mëposhtme:
I. Punonjësit e shëndetësisë që janë në rrezik të vazhdueshëm nga shiringat ose ndaj
ekspozimeve të tjera të lëkurës
II. Personat me imunitet të kompromentuar e në rrezik te vazhdueshëm ndaj ekspozimit të
HBV-së (p.sh pacientet në dialize në kohë të gjatë)
III. Partneri seksual i një personi të infektuar kronikisht
IV. Foshnjat të cilat marrin profilaksinë pas ekspozimit për shkak se ato kanë lindur nga nëna
HbsAG pozitiv ( duhet të maten si Anti-HBs dhe HBsAG)
Këta njerëz duhet të këshillohen se, si të mbrojnë mëlçinë e tyre nga dëmtimet të mëtutjeshme dhe
si të reduktojnë rrezikun e transmetimit tek të tjerët. Po kështu këta persona duhet të kontrollohen
për sëmundje kronike të mëlçisë dhe të gjendet një trajtim i mundshëm. Vaksinat e hepatit B janë
shumë efektive dhe sigurojnë mbrojtje kundër hepatit B (dhe hepatit D).
_________________
5Sëmundjet

e transmetueshme - Faqe 220Seth .F.Berkley, Thierry Calandra, Nathan Clumeck, Roger.G.Finch,
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Personat në të cilët bëhet vaksinimi për hepatitin B
I. Të gjitha foshnjat
II. Të gjithë fëmijët dhe adoleshentët <19
III.Personat në risk për infektim nëpërmjet ekspozimit seksual:
Partnerët seksuale seksualë të personave me hepatit B antigjen (HBsAG) pozitiv
Personat të cilët kërkojnë trajtim për një sëmundje seksualisht të transmetueshme
Meshkujt homoseksualë.
IV.Personat në risk për tu infektuar nëpërmjet ekspozimit perkutan ose mukozal ndaj gjakut
Ndarja e banesës ose shiringave me persona HbsAG –pozitiv
Përdoruesit e vazhdueshëm të drogave të injektueshme ose ata që kanë filluar tipërdorin së
fundmi.
Personat në stadet terminale të sëmundjeve të veshkave, duke përfshirë këtu hemodializën,
dializën peritoneale dhe disa pacientë që kryejnë dializënnë shtëpi.
V.Të tjerë
Udhëtarët ndërkombëtare të cilët udhëtojnë në zonat me endemi të nivelit të lartë me
infeksion.
Personat më sëmundje kronike tëmëlçisë si dhe personat me infeksion HIV
Qendrat ku rekomandohet vaksinimi i gjithë të rriturve për hepatitin B:
- Qendrat për trajtimin dhe shërim të sëmundjeve seksualisht të transmetueshme
- Qendrat për testimin e virusit të imunodeficiencës humane dhe për trajtimin e tij
- Qendra që ofrojnë trajtimin e individëve që abuzojnë me droga dhe shërbime
parandaluese
1.9 Agjentët etiologjikë
Virusi i hepatit B (HBV) bën pjesë në familjen Hepadnaviride, pjesëtarët e të cilës shumohen në
mëlçi dhe shkaktojnë mosfunksionimin e mëlçisë. Mikpritësi i vetëm natyror për HBV është
njeriu, por familja e Hepadnaviride-ve përfshin edhe virus të tjerë që infektojnë rosat, ketrat e
tokës. Ka evidenca të forta që tregojnë se dëmtimet hepatoqelizore që ndodhin gjatë infektimit
HBV shkaktohen me tepër nga një imunitet i ndërmjetësuar se sa nga efekti i drejtpërdrejtë
citopatik i HBV-së. D
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Fig.3 Paraqitja e virusit te hepatit tek mëlçia

HBV-ja ka një frekuencë mutacioni më të lartë se viruset e tjera të ADN-së për shkak të
shumimit të tij të nëpërmjet ARN-së.HBV ka treguar se mund të jetë infektiv në serum për të
paktën një muaj,nëse ruhet në temperaturën e dhomës ose i ngrirë. HBV është i qëndrueshëm në
sipërfaqet e ambientit për shtatë ditë ose më shumë , kështu që inokulimi direkt i HBV-së mund
të ndodhë edhe nëpërmjet objekteve pa jetë.Infektimi mund të shkatërrohet pas një orë
nëtemperaturë90 gradëcelsius.
1.10 Epidemiologjiadhe mënyrat e transmetimit
Virusi i hepatit B transmetohet me anë të lëkurës ose ekspozimit të mukozës ndaj gjakut të
infektuar, ose lëngjeve te trupit qëvijnë nga gjaku. Hepatiti B merret po ashtu edhe nga bërja e
tatuazheve, transfuzioni, aget e përdorura tek shumë pacient. Ai është endemik në shumë zona
te Botës si ne Azinë juglindore, Kina, Afrika etj. Përqendrimet më të mëdha të virusit gjenden në
gjak dhe në seroeksudatët (me lartësi 10

8-9

virone /mL) dhe përqendrime më tëultë , 1-2 njësi,

gjenden në sekretime të ndryshme të trupit ku përfshihet :
 Sputimi
 Sperma
 Lëngu vaginal
_________________
6 Libri : Sëmundjet e transmetueshme / faqe 216Thierry Calandra, Nathan Clumeck, Roger.G.Finch, Scoot.M.Hammer
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Mekanizmat më të mundshëm të transmetimit nga një person tek një tjetër përfshijnë rrugët e
padukshme nëpërmjet lëkurës ose kontaktin mukozal me lëngje të trupit të infektuar sikur që
janëeksudatetnga plagët dermatologjike, qarjet në lëkurë ose membranat mukozale me gjak ose
sekretime seroze.HBV qëndron infektiv jashtë trupit për 7 ditë.
Transmetimi perinatal
Transmetimi i HBV-së me anëtë rrugëve paraenterale është një nga mënyrat me efektive të
infektimit. Pjesa më e madhe ndodhin tek foshnjat e grave shtatzëna me infeksion kronik.
Gratë shtatzëna me hepatit në tre mujorin e parë dhe të dytë rrallë e transmetojnë virusin tek
foshnja. Gjithsesi rreziku i transmetimit nga gratë që marrin infeksion gjatë tre mujorit të
tretëështëpërafërsisht 60 %. Transmetimi në pjesën më të madhe ndodh gjatë lindjes, ndërsa në
mitër janë më të rralla.
Transmetimi nga një person në tjetrin në rrugë jo seksuale
Ky transmetim gjatëfëmijërisë së hershme, vlen për një pjesë të konsiderueshme të infeksioneve
të HBV-së në gjithë botën. Pjesa më e madhe ndodh nga familjarët me infeksion kronik.Afërsisht
30 % e personave që jetojnë në njështëpi me një person HbsAG –pozitiv ata që nuk infektohen
gjatë lindjes mbesin në rrezik të lartë infektimi gjatë 5 viteve të para të jetës.
Transmetimi seksual
HBV-ja që ndodhet në spermë dhe në sekretet vagjinale krijon mundësi për transmetim efikas me
anë të kontaktit seksual, qëështë një nga rrugët më të frekuentuara të transmetimit sidomos tek të
rriturit. Faktor rreziku kryesor është numri i shumtë partnerëve në periudhe 6 javë deri në 6 muaj
para infektimit.
Transmetimi nëpërmjet lëkurës
HBV-ja transmetohet në mënyre efikase nga ekspozimi i lëkurës, i cili ndodh në mënyre e cilaështë
dominuese me anë të mjeteve mjekësore ose ndërmjet të përdoruesve te injeksioneve me drogë.
Rreziku i infektimit me HBV ështëpërafërsisht 30-60 % nga ekspozimi i agës ndaj HbsAG-pozitiv,
gjak HbeAG- pozitiv dhe përafërsisht 10-30 % nga ekspozimi i ageve ndaj HbaAG- pozitiv dhe
gjak HbeAG-negativ. Ky transmetim është identifikuar tek një numër ambientesh shëndetësore ku
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përfshihen qendrat e hemodializes kronike, shërbimet për pacientet e shtruar në spital, klinikat për
pacientet e jashtëm dhe paisjet për përkujdesje për kohë më të gjatë.
1.11 Patogjeneza
Infeksionet e HBV-së mund të mos kenë simptoma, shkaktojnë hepatite akute të vetë-limituara ose
rezultojnë në hepatite shumë të shpejta dhe në vdekje. Patogjeneza e hepatit viral akut B nuk
sqarohet përfundimisht, megjithatë disa informata kanë filluar të sqarohen.Hepatiti B viral ka dy
forma Akute dhe Kronike. Mosha gjatë së cilës merret infeksioni HBV është faktori kryesor që
përcakton shprehjen klinike të sëmundjes. Te personat që paraqesin infeksion simptomatik, shfaqja
klinike e hepatit B është zakonisht e lehtë me :
 Sëmundje të lehta
 Dobësi dhe Anoreksi
Tek 5-10 % e pacienteve, një sindromë e ngjashme me ndjesinë e të vjellurit nga serumi mund të
krijohet gjatë fazës shtytëse, që karakterizohet edhe me dhimbje të kyçeve ose artrit, skuqje të
lëkurës e cila është e shprehur dhe qarje të enëve të gjakut. Dështimi i menjëhershëm i mëlçisë
ndodh përafërsisht tek 0.5-1 % e të rriturve të infektuar por jo shpesh tek vogëlushët ose fëmijët e
infektuar. Rreziku i konsolidimit të infeksionit HBV kronik (vazhdimësi e HBsAG për më shumë
se 6 muaj) varion në mënyrë të anasjelltë më moshën : me afërsi 80-90 % e të vegjëlve të infektuar
gjatë vitit të parë të jetës, 30-60 % e fëmijëve të infektuar ndërmjet moshës 1-4 vjeç dhe 2-6 % e
të rriturve zhvillojnë infeksion kronik. Gjatë etapës së hershme të infeksionit kronik të HBV,
HbsAG është e pranishme dhe tregon një nivel të lartë të shumimit virulent dhe të infektimit. Çdo
vit përafërsisht 10 % e personave me infeksion HBV kronik humbin HbeAG dhe deri në 0.5-2 %
në vit mund të humbin në mënyre natyrale HbsAG, këta persona po ashtu janë të rrezikuar për
sëmundje kronike të mëlçisë.

__________________
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KAPITULLI II
Kujdesi infermieror tek hepatiti

Promovimi shëndetësor parësorë që ka për qëllim edukimin dhe promovimin shëndetësor nëpër
mes të cilit arrihet edukimi i individëve familjareve dhe komuniteteve qënëpërmes veprimeve dhe
aktiviteteve të tyre arrijnë një gjendje shëndetësore adekuate veprime të cilat nga ana e personave
përgjegjës të shëndetësisë publike nuk bëhet në normat e duhura , në vendet e duhura dhe mënyrat
e duhura. Pra pacienti nuk është mirë i informuar se cilat janë të drejtat e tij fillimisht si pacient,
nuk është i informuar për mënyrat e promovimit shëndetësor dhe parandalimin e sëmundjes. “
Niveli i edukimit te popullsisë është në raport të drejtë me gjendjen shëndetësore “.

www.nursingtimes.net

2.1 Menaxhimi infermieror
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 Pushim fizik për pacientin, pacienti të jetë i qetë dhe jo i sforcuar
 Pacienti duhet të pushojë edhe gjatë fazës akute të sëmundjes
 Pushim psikologjik
 Ndryshim nëmënyrën e të ushqyerit
 Ndihmë në planifikim e aktiviteteve
 Terapia medikamentoze
 Edukim i pacientit, ta mbajëhigjienën dhe të kujdeset për turgorin e lëkurës
 Pacienti duhet të izolohet
Pacientët të cilët vuajnë nga Hepatit B viral kanë rrezik nga humbja e lëngjeve përmes të vjellurave
dhe barkëqitjeve, dhe ka shumë rëndësi që pacienti ti kompensojë pa u dehidruar dhe keqësuar
gjendja. Në këtë rast ka rëndësi rehidrimi i pacientit :
-Turgor i mirë i lëkurës
-Vendosja e mirë e qarkullimit
Roli i infermierit ka rëndësi shumë të madhe sepse pacienti gjatë sëmundjes ka humbje të besimit,
kjo gjendje paraqitet si mbyllje në vetvete, shqetësim dhe izolim i pacientit. Pacienti këshillohet të
jetë i përgjegjshëm për bartjen e sëmundjes tek të tjerët.

2.2Vlerësimi psikosocial
Simptomat e hepatitit munden të jenë të lehta dhe qetësohen ose nuk zbulohen. Këputja e
përgjithshme, pamundësia për të kryer aktivitet, ankesat e paqarta kontribuojnë në depresion dhe
dëshprim. Kështu që shqetësohen për efekte të zgjatura dhe komplikime. Këta pacientë shpesh
kanëndjenjën e fajit që ekspozojnë virusin të tjerëve. Antarët e familjes janë tëshqetësuar për
marrjen e virusit, dhe mund ta distancojnë vetën gjë, e cila ndikon në mënyre negative tek i
sëmuri.Infermieri lejon pacientin dhe familjarët të shprehin këto ndjenja dhe zbulon shkaktarët për
këtë frikë. Pacientët nuk janë në gjendje të kthehen në punë deri sa rezultatet e testit të gjakut për
ekzaminim serologjik të jenë negative. Ka shumë që pacientët të këshillohen që të jenë të
përgjegjshëm edhe për të tjerët. Të kenë njohur për mundësit e shpërndarjes së infeksionit tek të
tjerët.
2.3 Ndërhyrja infermierore
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Rritja e tolerancës ndaj aktiviteteve
Disa pacientë, sëmundjen mund ta kalojnë lehtë ndërsa të tjerë kanë nevojë për hospitalizim. Nuk
ka ndonjë trajtim specifik për trajtimin e hepatitit viral me përjashtim hepatitit C. Gjatë fazës akute
të hepatit viral, ndërhyrjet janë në ndihmë të pushimit tëmëlçisë së inflamuar për të nxitur
rigjenerimin e qelizave hepatike. Pushimi ka rëndësi për reduktimin e kërkesave metabolike të
mëlçisë dhe rritjen e sasisë së gjakut që e furnizon atë. Pacienti duhet dëgjuar duke përsëritur të
gjitha këshillat dhe administrimin e terapisë nga stafi infermieror, asgjë s’do përmirësohej nëse
pacienti nuk administron terapinë me rregulla të përcaktuara nga mjeku. Infermieri duhet të
bisedojë me pacientin në atë mënyrë më të lehtë dhe të thjeshtë në gjuhën që ai e kupton, nëse
pacienti nuk është në gjendje që të kuptojë atëherë të gjitha i shpjegohen anëtareve të familjes ose
dikujt që është nën kujdesjen e pacientit. Secili pacient duhet të jetë i vetëdijshëm për kontrollet
që duhet ti bëjë dhe trajtimin pas daljes nga spitali. Rëndësi ka mënyra e ndryshimit të ushqimit
dhe jetesës. Mos ndërprerja e terapisë dhe mënyrave tjera të mbrojtjes. Pacienti duhet të jetë i
vetëdijshëm qëçdo gjë ta realizoi nëpërmjet instruksioneve të thëna nga mjeku. Pacienti po ashtu
duhet të pushojë mjaftueshëm e jo ta sforcojë vetën pa arsye. Infermieri pyet pacientin nëse ka
humbje të oreksit, ndodh vonë gjatë ditës, nuk mund të tolerojë ushqimet e yndyrshme nga aroma
e fortë e tyre.
Pushimi fizik
Infermieri vlerëson reagimet e pacientit ndaj aktiviteteve dhe periudhave të pushimit. Një regjim
shtrati strikt mund të sugjerohet në fillim të fazës së hershme të hepatitit. Pacienti zakonisht është
i lodhur dhe shprehë ndjenjën e këputjes së përgjithshme. Infermieri individualizon planin për tu
kujdesur për secilin pacient, dhe ndryshon atë në varësi te simptomave të paraqitura plogështisë,
lodhjes si dhe rezultateve të testeve për funksionin e mëlçisë.
Pushimi psikologjik
Pushimi emocional dhe psikologjik është shumë esencial për pacientin. Meqenëse pushimi i
shtratit dhe mos kryerja e aktiviteteve mund të shkaktojë ankth, infermieri përfshin aktivitete të
ndryshme në planin e kujdesit. Nëse pacienti është i interesuar atëherë infermieri ju rekomandon
pjesëtarëve të familjes të sjellin materiale për të lexuar si : gazeta, libra, revista dhe radio.
Përmirësimi i marrjeve ushqim ore dhe kalorive
Terapia mbështetëse ushqimore është në ndihmë të rigjenerimit të qelizave hepatike nëpërmjet
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marrjes me shumicë të likideve dhe një dietë mirë të balancuar, mirëpo kjo nuk është gjithmonë e
mundur për shkak të nauzes dhe vjelljeve, po ashtu anoreksisësi dhe shmangies së ushqimit.
Masat terapeutike për rritjen e marrjeve ushqimore përmban :
-Dieta
-Medikamente për kontrollimin e nauzes
-Masat e përgjithshme për sigurinë e komfortit.
Dieta
Nuk kërkohet ndonjë dietë specifike, dieta mund të jetë e lartë me karbohidrate, kalori dhe e
moderuar në lyrna dhe proteina. Më e rekomanduar është ngrënia në vakte të shpeshta dhe të pakta,
në vend të tri vakteve të plota tradicionale. Infermieri pyet pacientin për ushqimet e pëlqyera sepse
ato mund të jenë më të preferuara dhe tolerohen më mirë se sa ushqimet e zakonshme. Nëse
pacienti është në spital atëherë infermieri ju thotë familjareve që mund të sjellin ushqimet e
preferuara edhe në spital. Ushqimet të cilat janë me yndyrë dhe të skuqura nuk preferohen.
Medikamentet për kontrollimin e nauzes
Mjeku mund të përshkruaj çdo antiemetik për lehtësimin e nauzes si (tegan, tegamide).
Masat e komfortit
Disa ushqime dhe aroma e tyre mund të stimulojë nauzen. Infermieri eviton shkaktarët që
stimulojnë nauzen nësë është e mundur. Për të stimuluar oreksin infermieri siguron kryerjen e
higjienës se gojës ose e instrukton pacientin të kryeje higjienën e gojës para vakteve të ushqimit.
Ushqimi mund të jete më i këndshëm kur ai servohet jashtë hapësirës ku pacienti fle, i ulur në
karrikë më tavolinë përpara.

Edukimi shëndetësor
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Infermieri mëson familjarët dhe pjesëtarët e tjerë të familjes, masat për parandalimin e
transmetimit të infeksionit. Përveç tjerash, infermieri instrukton pacientin me hepatitin viral të
shmangen pirjen e alkoolit dhe tëçdo medikamenti jo të rekomanduar, në mënyre të veçantë
acetaminofenin, (tylenol) dhe sedativeve, për 3-12 muaj sepse medikamentet janë hepatotoksike.
Infermieri duhet të zbulojë mënyrat për të pushuar në bazë tëtolerancës ndaj rritjes se aktiviteteve.
Infermieri inkurajon pacientin të mos rritë aktivitetet në mënyre të menjëhershme të sforcuar për
të parandaluar lodhjen.
Tab. 1 Edukimi shëndetësor.

Edukimi shëndetësor
Hepatit Viral
______________________________________________________
 Shmangen të gjitha medikamentet, duke përfshirë të gjitha
medikamentet që përdoren pa recetë siç është acetaminofeni,
megjithëse ato mund të jenë përshkruar nga mjeku
 Shmangien e alkoolit
 Pushime te shpeshta gjatë ditës dhe një gjumë i mjaftueshëm gjatë
natës
 Ngrënia në vakt të vogël, të shpeshta, me përmbajtje të lartë me
karbohidrate dhe të varfra me yndyrë
 Shmangie e aktiviteteve seksuale deri sa rezultatet e testit te Antigenit
të jenë negative
 Ndjekje e udhëzuesit për parandalimin e transmetimit të sëmundjes.

2.4 Vlerësimi i arritjeve
Në bazë të diagnozave infermierore dhe ndërhyrjeve, infermieri vlerëson kujdesin e kryer për
pacientin me hepatit viral. Arritjet e pritura mund të jenë kur pacienti :
21

 Mbështet kufizimet fizike dhe aktivitetet
 Identifikon se cilat masa parandaluese izoluese janë tënevojshme dhe i zbaton ato
 Miraton rritjen e marrjeve ushqimore dhe ka kthim të oreksit
 Mbështet dhe zbaton kujdesin mjekësor dhe analizat laboratorike për ekzaminime
serologjike.

________________
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KAPITULLI III
Studimi i rastit
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3.1 Vlerësimi fillestar
Emri dhe mbiemri: Gj.V
Adresa: Pejë
Mosha: 40 vjeç
Pesha: 56 kg
Gjatësia: 1.71cm
Profesioni: I pa punë
Data e pranimit:19.05.2018
Gjendja socio-ekonomike :E rëndë
3.2 Të dhënat objektive
Në spitalin regjional të Pejë , në repartin e Hemodializës është paraqitur një pacient mashkull i
moshës 40 vjeçare dhe me peshë 56 kg. Pacienti në fjalë në repartin e hemodializës paraqitet si
pasojë e lodhjes së tepërt plogështisë dhe pamundësisë së kryerjes se aktiviteteve, dhembjes
ndërbrinjore djathtas, molisje, analiza HBsAG ishte pozitive si dhe HCV pozitiv. Vlerat e rritura
te transaminazes sidomos ALT ishin të 1572 si dhe bilirubina e rritur mbi vlera normale, fosfataza
alkalike e rritur. Pacienti pasi qëishte edhe në dialize sëmundja ju rëndua edhe më shumë këtë e
vështirësoi edhe gjendja e shtrirë dhe mos aktiviteti. Kryesisht ky pacient është paraqitur me një
gjendje të rëndë.
3.3 Të dhënat subjektive
Pacienti tregon se për një periudhe diku rreth 3 javë kishte një lodhje të tepërt,ai ceku se gjendje e
tij po rëndoi me dhembjen e nyjave sidomos atyre të këmbe, këtë gjendje u mundua ta trajtoi me
një vizitë ne ambulante, pas një viti pacienti rrëfeu se atëherë pas vizitave të shumta në spital dhe
një serë analizash te kryera e kuptoi se vuan nga hepatit B viral. Pacienti tregoi se plogështia e
trupit filloi ta rëndonte edhe mos ngrënia sepse siç tregoi pacienti më ushqimin nuk e konsumonte
si përpara, ai tregoi se i dukej sikur çdo ushqim mban erë, dhe se atë ushqim se e konsumonte i
vinte jo sikur herëve tjera.
Pacienti, tregon për kushtet e rënda mesatare dhe sipas tij ai dyshon se ta ketë marrë që nga aty
hepatitin. Pacienti tani është i shtrirë në spital në repartin e hemodializes. Pacienti tregon se për
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një kohë jo shumë të gjatë, ai humbi 7 kg nga mos dija se çfarë sëmundje po e mundonte, dhe
ndjenjën për gjumë gjithmonë me dëshirën të qëndroj i shtrirë. Pacienti nuk është vaksinuar kundër
hepatit asnjëherë.
3.4 Të dhënat historike
Personi kishte peshë 62 kg, mirëpo më pas nga sëmundja pacienti ka peshë 56 kg, pacientit tregoi
se ka qenë i martuar mirëpo tash e sa vite jeton i ndarë me nënën dhe vëllanë e tij. Pacienti jeton
në kushte jo të mira ekonomike.
3.5 Të dhënat aktuale
Frekuenca respiratorë: Më e ngadalshme se zakonisht13-16
Frekuenca e zemrës: Puls normal (60-80) rrahje për minutë.
Tensioni Arterial: 140/90 mmHg
Djersitje : Të kohë pas kohë jo gjithmonë
Zhvillimi truporë: Pesha 56 kg, por te pacienti vërehen disa edema në duar , konkretisht në
këmbe, zverdhje trupore dhe humbje tëpeshës.
Lëkura : Pacienti posedonte lëkurë të zverdhur,ndërrim i ngjyrës së skleres sëfytyrës dhe edema
te shprehura, ishte shumë i dobësuar dhe turgor të dobët tëlëkurës.

Zverdhja e syrit (Ikteri)nga hepatiti B

Abdomeni: Nëkontrast me përmasat trupore pacienti ishte i dobët në të gjitha pjesët e trupit
mirëpo kishte barkun e fryrë.
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Flokët: Pacienti në kokën e tij nuk mbante flokë mjaftueshëm në vende-vende nuk kishte , kjo
për shkak të mos marrjes së sasisë së mjaftueshme të vitaminave dhe kalorive të mjaftueshme
dhe si shkak i qëndrimit të shtrirë në shtrat.
Urina : Në kufi normal dhe përmirësim i ngjyrës së urinës
Laboratori : Grupi i gjakut: A , Rh pozitive
3.6

Planifikimet infermierore
 Të administrohet terapia me rregull dhe të ordinohet pacienti ta pijë në kohën e duhur.
 Të përcjellët gjendja shëndetësore e pacientit që nga pranimi e deri sa të lëshohet nga
spitali, po ashtu edhe pas lëshimit përcjellët gjendja shëndetësore.
 Parandalimi i keqësimit të gjendjes shëndetësore, dhe komplikimit të mëtutjeshëm të
gjendjes se pacientit.
 Të shënohen të gjitha aktivitetet e pacientit, terapia e ordinuar, koha, mënyra dhe cilat
medikamente administrohen.
 Edukim shëndetësorë i pacientit dhe familjarëve.

3.7 Zbatimi i planifikimit infermieror
Në planifikimin infermieror së pari tek një pacient me hepatit B bëhet :
 Mbajtja e lëngjeve trupore, jepet Glukozë hipertonike 10 %, vitaminë C, Bevipleks, tash
në disa raste jepet edhe Silimarinë nje terapi që shihet si e suksesshme po ashtu antiçokëvitaminë.
 Çdo dy javë përsëriten analizat Hepatogram dhe Transaminazat, EHO abdominal ( për
shkak të shikimit mos kemi hipertrofi te mëlçisë).
 Reduktohet humbja e peshës së pacientit pasi në hepatit pacienti ka tendencë të madhe
për humbjen e peshës si dhe bëhet kontrollimi dhe menaxhimi i infeksioneve.
Arritje për shtim në peshë
 Shujta të shpeshta dhe nga pak e jo 3 herë në ditë e vaktë të plota.
 Të konsumojë ushqim që përmban karbohidrate, më kalori, dhe proteinë të mjaftueshme.
 Të konsumojë ushqimin e preferuar dhe mundësisht të largohet nga mjediset e zymta,
natyra është e mirë dhe ambient i qetë për këta pacient.
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3.8 Të dhënat laboratorike për studimin e rastit.
Tab. 2 Të dhënat laboratorike në analizat e para me datë 19.05.2018
Ekzaminimi i gjakut
Lloji i analizës
Bilirubina totale
Bilirubina direkte
Fosfataza alkaline
ALT
AST
CK
LDH

Rezultati
141,8
70,5
330
1572
633
237
882

Vlera referente
5.0-20.0
<7.0
Deri 15 vj. <644 mbi 15 vj. 70-306
<42
<42
24-190
225-450

Njësia
Mmol/L
Mmol/L
U/L
U/L
U/L
U/L
U/L

Në analizat e para laboratorike të bëra me datën 19.05.2018 gjendja e pacientit ishte e rënde.
ALT (Alanin Aminotransferaza) me numër te rritur 1572 U/L, AST (AspartatAminotransferza)
me vlere 633 U/L si dhe CK (Kreatinin Kinaza) 237 si dhe LDH (Laktat dehidrogjenza) me vlerë
882 U/L.

Raporti i analizave të para të pacientit GJ.V
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Tab .3 Të dhënat laboratorike në analizat e dyta me datë 01.06.2018
Ekzaminimi i gjakut
Lloji ianalizës
Bilirubina totale
Bilirubina direkte
Fosfataza alkaline

Rezultati
375,1
206.9
227

ALT
AST
CK
LDH

731
319
105
487

Vlera referente
5.0-20.0
<7.0
Deri 15 vj. <644 mbi 15 vj. 70306
<42
<42
24-190
225-450

Njësia
Mmol/L
Mmol/L
U/L
U/L
U/L
U/L
U/L

Pacienti gjatë trajtimit ishte i shtrirë në spital duke u trajtuar, pas marrjes së terapisë, sigurimit të
njohurive të nevojshme pacienti pas ca ditësh përsërit analizat dhe gjendja fillohet dukshëm të
përmirësohet dhe pacienti të kuptoi njohuritë mbi sëmundjen, largimin e veseve të këqija, si dhe
ordinimin e terapisë në kohë. Analizat për herën e dytë ishin bërë me datë 01.06.2018 me ç’rast u
vërejtën ndryshimet.

Raporti i analizave të dyta të pacientit GJ.V
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Tab 4. Të dhënat laboratorike nga analizat e fundit me datë 14.06.2018
Ekzaminimi i gjakut
Lloji i analizës
Bilirubina totale
Bilirubina direkte
Fosfataza alkaline

Rezultati
51.1
27.0
-

ALT
AST
CK
LDH

177
88
415

Vlera referente
5.0-20.0
<7.0
Deri 15 vj. <644 mbi 15 vj. 70306
<42
<42
24-190
225-450

Njësia
Mmol/L
Mmol/L
U/L
U/L
U/L
U/L
U/L

Me datën 14.06.2018 pacienti tashmë ndjehej më mirë dhe gjendja e tij ishte shumë më e mirë në
krahasim gjendjen e tij kur ishte pranuar ne repartin e Hemodializës. Për dallim nga analizat e para
vlerat ishin shumë të larta (ALT - 1572) , (AST-633) si dhe (LDH-882), tashmë shihet qartë se
pacienti u përmirësua me vlera (ALT-177),(AST-88) dhe (LDH-415).

Raporti i analizave të fundit të pacientit GJ.V
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3.9 Vlerësimi lidhur me rastin

 Mjeku rrëfen se pacienti i lartë përmendur është përmirësuar, krahasuar me gjendjen se si
ka qenë kur është sjellë në spital.

 Shenjat vitale janë përmirësuar më mirë se kanë qenë, përveç se me frymëmarrje pacienti
ende ka vështirësi.

 Pacienti në dorën e majtë ka edemë më të shprehur, kurse në dorën e djathtë më pak, ndërsa
në këmbë venat janë pak më të shprehura.

 Ushqimin tregon se ka filluar ta marrë sipas ordinimit të personelit, dhe tani është aftësuar
se cilat ushqime i bëjnë dëme dhe cilat janë tëshëndetshme për të.

 Urina më nuk është më ngjyrë të errët siç ka qenë më parë, dhe feçet nuk janë me ngjyrë të
bardhë.
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KAPITULLI IV

TË DHËNAT STATISTIKORE PËR TË SËMURËT ME HEPATIT B NË
SPITALIN E PEJËS NË PERIUDHEN 2016-2018
Rezultatet janë nxjerrur nga protokollet me regjistra të te sëmurëve nga sëmundja e Hepatitit B
viral në Departamentin e Infektivës dhe Hemodializës në Spitalin e Përgjithshëm të Pejës për
periudhën 2016-2018. Të gjitha rezultatet e nxjerrura janë të paraqitura me tabela si vijon :
Tab.5 Paraqitja në tabele sipas moshës së të prekurëve nga Hepatiti B viral në vitin 2016.
Mosha

1-19

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

Gjithsej

Meshkuj

4

5

7

4

2

0

22

Femra

1

3

4

2

3

3

18

Në këtë tabelë janë paraqitur rastet sipas moshës së të prekurëve nga Hepatit B viral në vitin 2016
ku mosha mbi tridhjetë (30) vjeçare.
Graf. 1 Paraqitja sipas gjinisë së personave të prekur nga Hepatiti B viral në vitin 2016.
0% 0%

45%

Meshkuj
Femra

55%

Në këtë grafikon sipas statistikave të nxjerra nga protokollet në Spitalin e Përgjithshem të Pejës në
periudhën e vitit 2016, paraprin gjinia mashkullore me pesdhjetëepesë (55 %)
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Tab.6 Paraqitja në tabelë sipas moshës së të prekurëve nga Hepatiti B viral në vitin 2017.
Mosha

1-19

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

Gjithsej

Meshkuj

1

3

4

6

2

1

19

Femra

0

1

3

4

2

1

13

Në këtë tabelë janë paraqitur rastet sipas moshës së të prekurëve nga Hepatit B viral në vitin 2017
ku mosha mbi tridhjetë (40) vjeçare.
Graf.2 Paraqitja sipas gjinisë së personave të prekur nga Hepatiti B viral në vitin 2017.
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Meshkuj
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Në këtë grafikon gjatë periudhës së vitit 2017 , përseri parapriu gjinia mashkullore me
pesdhjetëeshtatë (57 %).
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Tab.7 Paraqitja në tabelë sipas moshës së të prekurëve nga Hepatiti B viral në vitin 2018.
Mosha

1-19

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

Gjithsej

Meshkuj

1

4

0

2

3

1

11

Femra

0

2

1

3

2

4

12

Në këtë tabelë janë paraqitur rastet sipas moshës së të prekurve nga Hepatit B viral në vitin 2018
ku mosha mbi njëzetë (20) vjeçare.
Graf.3 Paraqitja sipas gjinisë së personave të prekur nga Hepatiti B viral në vitin 2018.
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Gjatë vitit 2018 në Spitalin e Përgjithshem të Pejës numri i pacientëve tashmë ishte me i pakët në
krahasim me vitet 2016/2017, me numër më të madh te pacientëve të prekur nga Hepatiti B Viral
ishte gjinia femërore me pesdhjetëedy (52 %), për dallim nga dy vitet e tjera ku gjinia mashkullore
dominonte. Në bazë të dhënave dhe regjistrat e marra nga protokollet spitalore, vërehet se numri
më i madh i të sëmurëve me Hepatit B viral është i shprehur tek gjinia mashkullore.
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Diskutime
Në bazë dhënave, statistikave dhe analizave erdhëm në përfundim se numri i të prekurve me hepatit
B, është më i lartë tek gjinia mashkullore, ndërsa moshat më të prekura janë moshat nga 11-50
vjeç.
Në Spitalin e Përgjithshëm të Pejës dhe Spitalin ”Isa Grezda” Gjakovë duke u bazuar në
regjistrimet e protokolleve përgjatë viteve 2016/ 2017/ 2018 në të dy vendet të prekur me hepatitin
B viral ishin 154 pacient.
Në Spitalin e Përgjithshëm të Pejës ishin regjistruar 95 raste me hepatit B, ndërsa ne Spitalin “Isa
Grezda ” në Gjakovë janë regjistruar 59 raste.Sipas statistikave numri i pacientëve me hepatit B
viral në Qytetin e Pejës është më i madh në krahasim me qytetin e Gjakovës.
Krahasimi sipas viteve shihet se në vitin 2016 në Spitalin e Pejës ishte 22 gjinia mashkullore dhe
18 gjinia femërore, kurse në Spitalin e Gjakovës në vitin 2016 ishte 3 gjinia mashkullore dhe 4
gjinia femërore.
Në vitin 2017 në Spitalin e Pejës ishin 19 pacientë të gjinisë mashkullore dhe 13 paciente të gjinisë
femërore, kurse në Spitalin e Gjakovës 7 pacientë të gjinisë mashkullore dhe 8 paciente të gjinisë
femërore.
Ndërsa në vitin 2018 në Spitalin e Pejës ishin 11 pacientë të gjinisë mashkullore dhe 12 paciente
të gjinisë femërore, kurse në Spitalin e Gjakovës në vitin 2018 ishin 17 pacientë të gjinisë
mashkullore dhe 10 paciente të gjinisë femërore.
Sipas grupmoshave në Spitalin e Pejës më të prekurit janë moshat 21-55 vjeçare kurse në Spitalin
e Gjakovës më të prekurit janë moshat 11-25 vjeçare.
Sipas hulumtimit të mësipërm ,gjinia më e prekur ishte gjinia mashkullore me 62 % kurse gjinia
femërore me 38 %.
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Përfundime
Duke u bazuar në përhapjen e sëmundjes si pasojë e mos kujdesit të shtuar, dëmtimet që shfaq
sëmundja, si dhe rrezikshmërinë e përcjelljes, në këtë punim u synua të tregohet se ҫfarë është
hepatiti B dhe rëndësia e tij diagnoza dhe mjekimi.
Sa më herët është mirë që të bëhet diagnostifikimi i sëmundjes sepse në atë mënyrë ulet shkalla
e invaliditetit për pacientin si dhe mundësia e përhapjes së infeksionit tek të tjerët, të ofrohen
kushte për trajtimin e hepatitit, të bëhet trajtim profesional si dhe me kualitet për këta pacientë.
Hepatiti B është sëmundje e cila është mjaftë e përhapur në gjithë botën, dhe nëse nuk trajtohet
përfundon me vdekje. Është sëmundje e shërueshme ku trajtimi zgjatë 6 javë deri 9 muaj.
Gjithashtu në të të dhënave statistikore sa i përket pacientëve të shtrirë në Spitalin Rajonal të Pejës,
numri i pacientëve të prekur nga sëmundja e hepatit B viral ka pasuar një rritje në vitin 2016 ku
numri i pacientëve ishte tridhjetëetetë (38) duke mos e marrë për bazë numrin e pacientëve që nuk
ishin të shtrirë në spital. Në vitin 2017 numri i pacientëve ishte i zvogëluar në krahasim me vitin
2016, numri i pacientëve të shtrirë në repart në vitin 2017 ishte njëzetetetë (28). Ndërsa në vitin
2018 u vërejt dukshëm në krahasim me vitet e tjera një numër i pakët i pacientëve me Hepatit B
viral njëzetetre (23).Gjinia më e atakuar sa i përket sëmundjes ishte gjinia mashkullore , për dallim
në vitit 2018 ishte i njejtë gati për të dy gjinitë.
Në Spitalin e Isa Grezda Gjakovë numri i pacientëve nga sëmundja e hepatit B viral në vitin 2016
ishin shtatë (7) pacientë. Në krahasim me vitin 2016 ku numri i pacientëve ishte më i vogël në
vitin 2017 numri i pacientëve në spitalin e Gjakovës ishte pësembedhjetë (15).Ndërsa edhe në vitin
2018 numri i pacientëve deri më tani është në rritje me shtatëmbëdhjetë (17) pacientë.
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Rekomandime
Hepatit B është një sëmundje serioze që kërkon kujdes shëndetësor maksimal nga personeli
shëndetësor.Për këtë arsye edhe rekomandohet.
- Promovimin dhe edukimin shëndetësor i stilit të shëndoshë të jetës.
-Të bëhet edukimi i pacientëve që të kenë një jetë sa më të shëndoshë si në aspektin e higjienes,
ushqimit, aktiviteteve etj.
-Ndërgjegjësimi i personelit mjekësor që të tregojë kujdesin e duhur në menaxhimin e pacienteve
me hepatit B.
-Të behët trajnim i personelit shëndetësor për trajtimin kësaj sëmundje.
-Nevojat energjetike të ushqimit tëplotësohen me kalori, karbohidrate, minerale dhe vitamina të
mjaftueshme.
-Kërkohet kontrollë për të gjithë në mënyrë të rregullt, që të vërehen sa më parësimptomat e
sëmundjes, sepse hepatiti B shpesh di të jetë edhe asimptomatik dhe të mos vërehetsëmundja.
-Marrëdhënie seksuale të mbrojtura, dhe jo më shumë partner.
-Shmangie sa më e madhe e tatuazheve, dhe kujdes i shtuar nga mos therja me age gjatë kujdesit
për pacientë.
-Ofrimi i kujdesit shëndetësor me kohë.
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Rezyme
Hyrje - Hepatiti është një gjendje mjekësore e përcaktuar si inflamacion (infeksion) i mëlçisë dhe
që karakterizohet nga prezenca e qelizave të inflamuara (infektuara). Emri vjen nga fjala greke
“hepar”, që do të thotë mëlçi duke shtuar dhe prapashtesën “itis” që do të thotëinflamacion
(infeksion).Hepatiti është akut kur shfaqet menjëherë dhe nuk zgjat më shumë se gjashtë muaj,
ndërsa kur e kalon këtë periudhë kohore quhet hepatit kronik.

Qëllimi - Qëllimi kryesor këtij punimi është të hulumtohet niveli i kujdesit infermieror në të
sëmuarit me Hepatit Akut Viral – B, në Spitalin e Përgjithshëm Rajonal të Pejës.Infeksionet e
hepatiteve virale janë të pranishme edhe në vendin tonë, andaj qëllimi i këtij punimi të diplomës
qëndron në zgjerimin e njohurive dhe vetëdijësimin e pacientëve.

Metodologjia - Në realizimin e këtij punimi të diplomës është përdorurështë përdorur metoda e
studimit të rastit,si dhe shënime të marra nga protokollet e në repartin e Infektives si dhe
Hemodializës,në bashkëpunim me Spitalin Rajonal të Pejës. Po ashtu për këtë temë të diplomës
janë përdorur artikuj dhe libra të shumtë studimore, është përdorur literatura e bibliotekës
marrë nga Biblioteka e Fakultetit “Fehmi Agani “ në Gjakovë .

Rezultatet - Në vitin 2016 janë paraqitur 40 raste, në vitin 2017 janë paraqitur 32 raste, kurse në
vitin 2018 janë paraqitur 23 raste.Rezultatet tregojnë se gjinia më e atakuar ishe gjinia mashkullore
gjatë vitit 2016/2017 për dallim nga viti 2018 ku gjinia femërore ishte më e atakuar.Rezultatet
tregojnë se mosha më e atakuar për vitet 2016-2017-2018 , për të dy vendet është mosha 20-50
vjeçare.
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Summary

Introduction -Hepatitis is a medical condition defined as inflammation of the liver and
characterized by the presence of inflamed (infected) cells. The name comes from the Greek ëord
"hepar", meaning the liver adding and the suffix "itis" ëhich means inflammation (infection).
Hepatitis is acute ëhen it occurs immediately and does not last longer than six months, and ëhen it
passes this time period is called chronic hepatitis.
Purpose -The main purpose of this paper is to investigate the level of nursing care in patients ëith
Hepatitis Akut Viral - B at the General Peja Regional Hospital. Viral hepatitis infections are also
present in our country, so the purpose of this diploma ëork lies in expanding knoëledge and
attracting patients.
Methodology -In the realization of this diploma ëork is used the case study method as ëell as the
data taken from the protocols of the Infective Unit and Hemodialysis in cooperation ëith the
Regional Hospital of Peja. Also for this subject of the diploma ëere used numerous articles and
numerous books, library literature ëas used from the Library of the Faculty "Fehmi Agani" in
Gjakova.
Results -In 2016 40 cases ëere submitted, in 2017 32 cases ëere reported, and in 2018 23 cases
ëere reported. The results shoë that the most affected gender ëas masculine during 2016/2017
compared to 2018 ëhere females ëas the most attacked. The results shoë that the most striking age
for 2016-2017-2018, for both countries is 20-50 years old.
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