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ABSTRAKT
Qëllimi i këtij punim është shëndeti i çdo pacienti ёshtё gjëja primare që çdo infermier
duhet ta ketë parasysh dhe tё tregojë njё kujdes tё veçantë. Unё si studente e degës sё
infermierisë dëshiroj qё ta trajtoj kёtё çështje sa më mirë po aq edhe delikate për tё zgjeruar
njohurit e mia si dhe tu tregoj se cilat duhet tё jenë parimet bazё qё çdo infermier duhet t’i
pёrmbush. Çdo jetё njerёzore ёshtё e rёndёsishme dhe ёshtё shumë çështje jetike pёr tё treguar
njё kujdes pёr ecurin e punёs si dhe pёr imazhin qё i krijojmё vetes.
Kujdesi infermieror që ju ofrohet pаcientëve me fraktura të ekstremiteve tek të rriturit
është një trаjtim që përmirëson kuаlitetin e jetës së pаcientit dhe fаmiljes, duke bаllаfаquаr
problemin lidhur me kërcënimin e jetës, me аnë të pаrаndаlimit dhe lehtësimit të vuаjtjes
nёpërmjet identifikimit të hershëm, vlerësimit të duhur, trаjtimit të dhimbjes si dhe problemeve
të tjerа fizike, psiko - sociаle e shpirtërore. Kur do që аplikohet trajtimi i frakturave kujdesi ndаj
pаcientëve duhet të jet proiimar, përbërësi kryesor i tij është cilësiа që personeli shëndetësor sjell
tek pаcientёt, mënyrа e kujdesit që bën të mundur dаllimin e nevojаve të pаcientit dhe fаmiljes,
nevojаve që zhvillohen në kohë dhe përkushtimi që аto kërkojnë

Fjalët kyçë : ekstremiteve, frakturat, Infermieri, etj.

ABSTRACT
The purpose of this paper is the health of each patient is the primary thing that every
nurse needs to take into account and to show particular care. As a nursing branch student I would
like to address this issue as well as delicate as possible to expand my knowledge and to show
what the basic principles that every nurse must fulfill are to be found. Every human life is
important and there are many vital issues to show care for the work progress as well as the image
that we create ourselves.
The nursing care offered to patients with extreme fractures in adults is a remedy that
improves the quality of life and the life of a child by addressing the problem of life threatening,
helping to ease and relieve the suffering through early identification, assessment proper,
painstaking as well as other physical, psycho - social and spiritual problems. When it comes to
treating fracture treatment, the care of the patients needs to be projected, its main component is
the quality that the health personnel bring to the patients, the care that makes it possible for the
needs of the patient and the child, needs that are developed in time and dedication that they
require.

Key words: extremities, fractures, nursing, etc

HYRJA
Të gjitha këto probleme janë nën drejtimin direkt të personelit infermier. Interesimi për
pacientet ka rëndësi jo vetëm ne formë por edhe në përmbajtje, pasi në të përfshihet shkalla e
gravitetit të problemit muskulo skeletik dhe e lidhur me të edhe puna e infermierit që punon në
një klinikë ortopedike apo spitale.
Ky punim i trajton frakturat e ekstremeve të epërme tek të rriturit, fraktura apo me një
luksacion traumatik, të shkaktuar pas një dëmtimi, kondicionohet nga një sërë faktorësh
sikundër janë mosha, seksi, tipi i individit, mekanizmi i traumës si edhe faktorët e tjerë
predispozues për shërimin e saj apo që ndikojnë negativisht dhe çojnë në ndërlikime gjatë
trajtimit të frakturës.
Frakturat e ekstremeve të epërme si formacion anatomik dhe funksional përbëhet nga
shumë elementë të fortë (kockorë) dhe të butë (muskuj, ligamente, kapsula artikulare etj) të
cilët dëmtohen shpesh gjatë aktivitetit të përditshëm të njeriut. Dëmtimet Ne ekstremeve të
epërme ndeshen në rreth 15-20 % të të gjithë frakturave të skeletit human. Trajtimi i këtyre
dëmtimeve, ndonëse ka një përparim të dukshëm, ende mbeten problematike sidomos në
kuptimin e pasojave apo sakatllëkut që mbetet qoftë nga vetë dëmtimi apo edhe nga trajtimi jo
korrekt i tyre përfshire edhe rehabilitimin funksional. Lidhur me mënyrën e mjekimit , këto
dëmtime mund të trajtohen me të dy mënyrat, konservative dhe kirurgjikale. Vlerësimi i trajtimit
varet nga preferencat individuale, nga tipi i frakturës, dëmtimet shoqëruese neuro-vasklulare etj.
Është e rëndësishme njohja e faktit se trajtimi përfundon me rehabilitimin dhe rivendosjen e
funksionit te segmentit të dëmtuar, duke plotësuar kështu tëgjithë programin e domosdoshëm të
trajtimit.

1. ROLI DHE RËNDËSIA E KUJDESIT INFERMIERORE
Fjala infermieri rrjedh nga latinishtja “nutrire”. Kjo fjalë i ka rrënjët në emrin latin
“nutrix”, që do të thotë kujdestar – nënë. Ky term i referohej një gruaje e cila ushqente me gji një
fëmijë që nuk ishte i saj. Për herë të parë u përdor në shekullin e 13- të. Në ditët e sotme në
infermieri nuk ka kufij seksual. Qeniet humane të dy gjinive kanë një tendencë natyrale për të
ndihmuar personat e pa shpresë, të rrezikuar, të dëmtuar dhe të sëmurë


Infermieri ushtron një profesion në shërbim të shëndetit dhe të jetës. Ai duhet, jo vetëm të
sigurojë një asistencë infermierie të kualifikuar, por edhe të jap përgjigje profesionale të
reja, për të favorizuar, në bashkëpunim me gjithë personelin sanitar, progresin e shëndetit
në vendin e tij.1



Profesioni i infermierit, në dimensionin e tij njerëzor, shoqëror dhe teknik, mund të jetë i
jetuar dhe i interpretuar në mënyrën me ideale nëse frymëzohet vazhdimisht nga disa
norma morale.
Kodi dientologjik i infermierisë është miratuar zyrtarisht nga Këshilli Ndërkombëtar i

Infermierisë në vitin 1973 dhe përqendrohej kryesisht në katër përgjegjësi themelore të
infermierëve:
1. Ndihma për shëndetin,
2. Parandalimi i sëmundjeve,
3. Rikthim i shëndetit,
4. Lehtësimi i dhimbjeve.
Etika infermierore është një disiplinë që studion tërësinë e normave të sjelljes së
parimeve morale të punonjësve në disa drejtime2:


Në drejtim të marrëdhënieve të mjekut dhe infermierëve me të sëmurët dhe të
afërmit të tyre,
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Në drejtim të marrëdhënieve mes mjekut dhe infermierëve,



Në drejtim të pastërtisë morale në jetën e përditshme të njeriut të shëndetësisë.

Codice Deontologice Fed. Nacionale. IP. AS. VI 25, 1977, Itali.
Brizida Refatllari, Venetika Merkaj, Floreta Kurtaj “Etika dhe deontologjia mjekësore”, fq. 50, Tiranë, 2015.

Infermieri / ja duhet të angazhohet në marrëdhëniet funksionale me pacientin dhe të
ndërtoi një pakt si3:


T’i paraqitet që në takimin e parë, t’i shpjegoj kush është dhe çfarë mund do të
bëjë për të.



Të di kush është pacienti, ta njoh, ta thërras në emër dhe mbiemër.



T’i bëj njohjen nëpërmjet kartelës së identifikimit personal.



Të jap përgjigje të qartë dhe saktë për adresën e pacientit në organet kompetente.



T’i formuloj informacionin që do të ndikojë në njohjen e pacientit me personat e
shërbimit shëndetësor.



T’i garantoj kushtet më të mira higjienike të ambientit.



Ta ndihmoj në mbajtjen e marrëdhënieve sociale dhe familjare.



Të respektoj rregullat dhe zakonet e tij sipas etnisë dhe besimit fetar.



Të ndihmoj pacientët në përballje në mënyrë të ekuilibruar dhe dinjitoze, gjatë
ditës (turnit) për të kapërcyer veprimet e zakonshme të tij : të hajë, të lahet, të
lëvizë, të flejë kur nuk është në gjendje t’i kryej vetë.



Të asistoj individualisht në nevojat e tij, të jetoj me problematikën e pacientit, të
gjej mundësinë e zgjidhjes dhe të veprojmë së bashku në zgjidhjen e problemit.



T’i mësoj cilat janë faktorët favorizues dhe kundër të shëndetit, në respekt të
zgjedhjes së mënyrës të jetës.



T’i garantoj kompetencat etik-profesionale dhe njerëzore për mënyrën më të
favorshme të paraqitjes së tij në vendin ku do të kryhet asistenca.



Të respektoj dinjitetin e tij, t’i jap siguri dhe t’i garantoj shpëtimin e jetës.



Ta dëgjoj me vëmendje dhe ta këshilloj kur ka nevojë.



T’i qëndroj pranë kur vuan, ka frikë, kur medikamentet dhe teknikat nuk
mjaftojnë.



Të mos nxit, ndërmjetësoj, kërkoj dhe pranoj asnjë lloj ryshfeti, në asnjë lloj
forme për shërbimin e kryer ose për diferencim të tij.

Infermierët luajnë një rol integral në menaxhimin dhe kujdesin e pacientëve të moshuar.
Çështjet që ndikojnë në rritjen e cilësisë për kujdesin dhe sigurinë e pacientit janë4:
3

Kodi Deantologjik Infermieror, Tiranë, 2012 (www.qsut.gov.al).



Cilësia dhe performance,



Administrimi i shërbimeve infermierore,



Menaxhimi infermieror,



Standardet profesionale infermierore dhe



Procesi infermieror dhe komunikimi.

Standardet profesionale infermierore janë qëndrimet rreth niveleve të performancës që
kërkohet nga infermierët të arrijnë në praktikën e tyre në kujdesin dhe sigurinë e pacientit. Ata
duhet të:


Reflektojnë vlerat e profesionit të infermierisë,



Sqarojnë atë që profesioni pret prej tyre,



Kuptojnë më mirë obligimet e tyre profesionale,



Përkrahin kompetencën e tyre të vazhdueshme dhe zhvillimin profesional,



Evokojnë për ndryshime në politikë dhe praktikë,



Definojnë dhe zgjidhin problemet profesionale të praktikës,



Përfshihen në kurset dhe programet edukative për infermieri.

Procesi infermieror është një procedurë që ndërtohet nga vetë i sëmuri dhe zbatohet nga
infermierja dhe ekipi i kujdesit. Procesi i kujdesit infermieror dhe sigurimi i pacientit (të
menduarit kritik) përfshin:


Ekzaminimin,



Diagnozën infermierore,



Planifikimin,



Zbatimin,



Vlerësimin.

Komunikimi kryen një rol shoqëror dhe më pas përkrah një person të sëmurë, duke
ndërtuar dhe ruajtur rolin e marrëdhënieve staf infermieror – pacient5.

4
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http://telegrafi.com/roli-infermierise-ne-sigurine-dhe-kujdesin-e-pacientit.
Jan Reed, Charlotte Clarke and Ann Macfarlane “Nursing Older Adults”, fq.164, New York, 2012.

2. FRAKTURAT
Fraktura është një ndërprerje e plotë ose e pjesshme e vazhdimësisë së kockës. Ndodh
atëherë kur kocka është subjekt i një force të ushtruar mbi të dhe stresi i ushtruar është më i
madh se sa ajo mund ta absorbojë. Shfaqen si pasojë e rrëzimeve, goditjeve, aksidenteve.
Gjithsesi frakturat mund të shfaqen gjatë një aktiviteti normal ose pas një dëmtimi minimal në
rastet kur kockat vuajnë si rrjedhojë e ndonjë sëmundjeje si kanceri metastatik apo osteoporoza.
Kjo njihet ndryshe edhe si frakturë patologjike.
Përveç dëmtimit të kockave mund të përfshihen edhe struktura të tjera që rezultojnë në
edem të indeve të buta, hemoragji në muskuj dhe artikulacione, rupturë të tendinave,
dislokacione, dëmtim të nervave dhe enëve të gjakut6.
Përshkrimi i frakturave në mënyrë klasike është bërë duke u bazuar në lokalizimin
anatomik të linjës së frakturës në kockën në fjalë7. Në kockat tubuare apo të gjata , ndarja e tyre
anatomike në 1/3 të sipërme, 1/3 të mesme dhe 1/3 të poshtme shërben edhe për të emërtuar një
frakturë me të njëjtën logjike apo me lokalizimin e tyre topografik, psh. frakturë e 1/3 së
sipërme të humerusit..

1.

Frakturë e humerus në 1/3 e sipërme të tij.

2.

Frakturë e humerus në 1/ 3 e mesme të tij ,apo frakurë diafizes humerale.

3.

Frakturë e humerus në 1/3 inferiore të tij.

Fig.1. Klasifikimi frakturave sipas lokalizimit të saj.

Drejtimi dhe konfiguracioni i linjës së thyerjes në vetë-vehte pasqyron vektorin e
forcës së aplikuar e cila është njëkohësisht edhe shkaktar i frakturës të kockës në fjalë.

6
7

Greenspan A,M.D. “Imazheria Ortopedike”Tabernakul 2013 Kapitulli XIII fq.821.
Bucholz R. The management of fractures in the patients ëith multiple trauma.J.B.J.S 68-A,945,1981

Fig 2. Klasifikimi i frakturave sipas tipit të linjës së thyerjes

Në kockat e gjata apo tubulare ,ndeshen kryesisht tre lloje linjash të ndryshme.Këto
klasifikohen në: thyerje me linjë të tipit spiral (1) ,thyerje me linjë të tipit oblike ose spirale e
shkurtër (2) dhe frakturë me linjë të tipit transversal (3).
Frakturat e tipit oblik dhe spiral përveç forcës direkte apo indirekte kanë edhe vektorin
përdredhës të forcës e cila i jep linjës së frakturës konfiguracionin përkatës. Frakturat e tipit
transversal janë karakteristike për goditjet direkte me veprim të shpejtë dhe kohë të shkurtër
mbi kockat e gjata .
Bazuar në këtë element të rëndësishëm të thyerjeve, këto ndahen në fraktura të thjeshta
apo në dy fragmente dhe në fraktura kominutive apo me shumë fragmente. Frakturat me
kominucion ose me coptim të fragmenteve kockorë janë karakteristike në aksidentet
automobilistike, në dëmtimet nga armët e zjarrit, rrëzimet nga lartësitë etj.
Janë fraktura të rënda dhe mund të jenë të shoqëruara me dëmtime sekondare madje dhe
të organeve të tjera.

1-Frakturë e thjeshtë, pa fragmente të tjera.
2-Frakturë me fragment të lirë, “tip flutur”
3-Frakturë kominutive ose me shumë fragmente

Fig 3. Grupimi i thyerjeve në vartësi të coptimit të fragmenteve kockore.

3. FRAKTURAT E EKSTREMITEVE TË EPËRME DHE KUJDESI
INFERMIEROR
Anësia e sipërme si formacion anatomik dhe funksional përbëhet nga shumë elementë
të fortë (kockorë) dhe të butë (muskuj, ligamente,kapsula artikulare etj) të cilët dëmtohen
shpesh gjatë aktivitetit të përditëshëm të njeriut.Dëmtimet e anësisë së sipërme ndeshen në rreth
15-20 % të të gjithë frakturave të skeletit human.8
Trajtimi i këtyre dëmtimeve, ndonse

ka një perparim të dukshem, ende mbeten

problematike sidomos në kuptimin e pasojave apo sakatllëkut që mbetet qoftë nga vetë dëmtimi
apo edhe nga trajtimi jo korrekt i tyre perfshire edhe rehabilitimin funksional. Lidhur me
mënyrën e mjekimit , këto demtime mund të trajtohen me të dy mënyrat , konservative dhe
kirurgjikale.Vlerësimi i trajtimit varet nga preferencat individuale, nga tipi i frakturës, dëmtimet
shoqeruese neuro-vasklulare etj.
Eshtë e rëndësishme njohja e faktit se

trajtimi përfundon me rehabilitimin dhe

rivendosjen e funksionit te segmentit të dëmtuar, duke plotesuar keshtu te gjithe programin e
domosdoshem te trajtimit.
Kujdesi infermieror me frakturat e ekstremiteteve të epërme tek tëk të rriturit infermjerja
duhet të merr të dhenat për ndodhin e fraktures.
Të dhenat e subjektive:


Dhimbja në zonen e semur,



Humbja e sensacionit në zonen e prekur,



Përshkrimi se si ka ndodhur fraktura,



A është rrezuar personi apo diçka tjeter,



Kuptimi se si demtimin ka vazhduar(ndoshta pacienti mund të jetë në gjendje të
raportoj se ka degjuar zhurmen e thyrjes se kockes).

Të dhenat objektive:

8



Lekure e ngrohet, edeme ose ekimoze perreth zones se demtuar,



Deformimi i dukshem,



Humbja e funksioneve normale ne zonen e demtuar,



Mjetet imobilizuese të aplikuarar në vendin e demtuar,

Grup autoresh :Ortopedia (Tekst për studentet e Fakultetit të mjekësisë) Tirane 2004.



Shenjat të shokut sistematik,



Shenjat e demtimeve cirkulatore,



Prania e frikës dhe stresit.

Diagnoza infermierore:


Ulja e mobilitetit si rrjedhoje e demtimeve fizike qa ka pesuar pacienti,



Munges njohurie për vet-kujdesje,



Demtimet të intergritetit të lekures, mundesi për infeksion,



Alterimi ushqimor me pak se nevojat, kërkesat e organizmit,



Dhimbja,



Mungese njohurish rreth frakturave.

3.1. FRAKTURA E SUPIT
Skeleti i supit përbehet nga klavikula, shpatulal së bashku me të gjitha formacionet
anatomike si pjesë përbërëse e këtyre kockave. Në këtë rreth gjithashtu bëjnë pjesë edhe
strukturat e tjera të rrethit të supit sikundër janë grupet e ndryshme muskulare, kapsula artikulare
, ligamentet përforcuese etj9.
Nga ana tjetër është e rëndesishme të kuptohet që kompleksiteti anatomik si edhe
funksionimi normal i këtij artikulacioni varen në mënyrë apsolute nga mardheniet normale të të
gjithjë strukturave si edhe ndërveprimi harmonik tyre. Dëmtimet e regionit të supit, sikundër
janë frakturat e klavikulës, frakturat e skapulës, luksacioni traumatik akromio-klavikular,
luksacioni traumatik skapulo humeral apo edhe dëmtimet e strukturave të buta të këtij regioni
janë të shpeshtë dhe ndeshen në të gjitha grup moshat.
Roli i infermerit është shumë i rëndësishem qe në kontaktin e parë me pacientin duke
marr të dhena për frakturen se si është shkaktuar dhe duke shikur mos këtë ndonje lëndim tjeter
merr të dhenat personale dhe njofton mjekun.

3.2. FRAKTRURAT E SHPATULLËS
Skapula është një kockë cifte, e vendosur në pjesën e prapme të kafazit toracik ndëmjet
brinjëve të dytë dhe të shtatët. Kjo kockë e vendosur në këtë pozicion topografik ka një rol të
9

Frankel V.H.: Orthopaedic Biomachanics. Philadelphia, Lea & Febiger 1972.

rëndësishëm në funksionin e krahut. E fiksuar në mënyrë kongruente ndaj brinjëve, ajo stabilizon
krahun ndaj toraksit10. Nga ana tjeter, nëpërmjet artikulacionit skapulo-humeral, akromio
klavikular dhe sterno klavikular, kjo kockë krijon lidhjen e anësisë së sipërme me trungun.
Skapula është objekt i veprimit të forcave direkte sikundër është goditja në të me objekte
të forta, apo forcave indirekte sikundër është rrezimi mbi krah të shtrirë dhe forca e transmetuar
nëpër të shkakton frakturë të qafës së skapulës. Frakturat e skapulës janë të rralla dhe ndeshen në
rreth 1 % të të gjitha thyerjeve të kockave të skeletit dhe rreth 5 % të frakturave të rrethit të
supit.Lokalizimi i linjës së frakturës mund të jetë në qafën e skapulës,procesin akromial,
procesin korrakoid, spina skapule etj.

Fig. 4. Pamje në radiografi e frakturës së skapules

Egzaminimi radiografik vë në pah frakturën e skapulës e cila mund të jetë e lokalizuar në
formacione të ndryshme anatomike të saj. Disa herë kërkohen projeksione
evidentimit të fraktures11. Pozicioni oblik, pozicioni tangencial etj

speciale të

evidentojnë fraktura të

skapulës te cilat në projeksione klasike mund të maskohen.

Fig.5. Frakturë e fossës glenoide e trajtuar kirurgjikalisht dhe e fiksuar me dy vida.
10
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Tscherne H., e bp. :Fractures with soft tissue injuries. Berlin 1984 Springer Verlag.
Thompson E.M.:Non-invasive prenatal diagnosis of osteogenesis imperfecta. Am.J.Med.Get. 45,2301,1993.

Kujdesi infermerior tek frakturat e shpatullës12:


Njohja më pacientin,



Infrmieri shikon se mos pacenti ka demtime tjera,



Mate parametrat vital,



Reduktimi e dhimbjës si dhe



Reduktimin e ankthit dhe frikës

3.3. FRAKTURAT E KAVIKULËS
Klavikulat janë kocka çifte , në formën e gërmës “ S” të vendosur horizontalisht dhe
menjeherë ndën lëkurë.Kjo vendosje topografike lehtëson inspeksionin dhe palpacionin e saj në
kushte normale edhe në dëmtimet e frakturat e saja13. Në shumë individë, klavikula mund të
kapet lehët madje edhe të provokohen lëvizje në fragmentet e frakturuara. Nga ana funksionale
vlera e klavikulës është e pa diskutueshme. Kjo evidentohet sidomos në rastet e agenezisë së saj,
në thyerjet e klavikulës apo në rastet e mos ngjitjet e saj, situata të cilat manifestohen me
dhimbje, kufizim të lëvizjeve atrofi muskulare etj.
Klavikula nëpërmjet lidhjes së saj ; nga njëra anë me kafazin e krahërorit (sternumin) e
nga ana tjetër me rrethin e supit (akromionin e skapulës), i jep rrethit te supit forcë e
stabilitet,mban te larguar krahun nga trungu si edhe nga ana tjeter ndihmon në rritjen e vëllimit të
lëvizjeve.Pacientët me frakturë të klavikulës diagnostikohen lehtë, pasi e mbajnë kokën të
përkulur nga ana e frakturës dhe krahun e kanë të përkulur në bryl dhe e mbajnë me dorën e
shëndoshë.

1-Muskuli sternokleidomastoideus (kemba e tij klavikulare ).
2-fragmenti medial i klavikules,
3-Fragmenti lateral i klavikules,
4- Koka humerale.
5- Muskuli pektoralis major

Fig.6. Zhvendosja karakteristike e fragmenteve kockore pas nje frakture te 1/3 se mesme te klavikules.
12
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Garden R.S. Malreduction and avascular necrosisi of femoral head J.B.J.S.-B-58,2,1971.

3.3.1. TRAJTIMI I FRAKTURAVE TË KLAVIKULËS
Frakturat e klavikulës gjithnjë kanë tendencë të konsolidohen dhe kryesisht nuk lënë
pasoja funksionale. Mosngjitja e fragmenteve kockorë janë tepër të rralla.Veçoria në trajtimin e
frakturave të klavikulës është vështirësia e mbajtjes së fragmenteve kockorë në pozicionin e
reponimit fillestar14. Në këtë mënyrë fragmentet kockorë vendosen në raporte anatomike dhe
fiksimi bëhet në këtë pozicion.

Fig.7. Reponimi dhe imobilizimi i fragmenteve kockore në një frakturë të klavikulës .

Kjo realizohet duke e imobilzuar në formë “∞ “ Fillimisht ndën aksila (ndën të dy
sqetullave) vendoset bandazh pambuku për të mbrojtur vazat aksilare dhe pleksusin brachial nga
shtypja. Indikacionet për trajtim kirurgjikal janë të rralla, dhe kjo realizohet duke i fiksuar
fragmentet kockore me një shtizë
Kujdesi infermirior ndaj fraktures së klavikules nga infermieri duhet të trajtur dhe
shikuar se si është gjendja e pacientit se si duhet trajtuar fraktuar nga pacenti si dhe edukimin e
pacentit, motivimin dhe shumë çështje mjeksore që lidhen më trajtimin e infermierit më këtë
fraktur. Infermeri duhet të jët në gjendje të mirë dhe të jet në gjendje ti trajtoj keta pacient me
këto fraktura dhe tëju lehtësoj me komunikim dhimbjet.
Po ashtu infermieri duhet të edukoj pacentin se si ai duhet të sillet dhe si duhet trajtuar
frakturen dhe rëndësin e frakturës, dhe të evitoj dhimbjen dhe të ënjturit, për shkak se të jet
sherimi me shpejt dhe komplikime që mund të shafqen.
Pacenti duhet të informohet nga infermeri rreth demtimit si dhe të informohet rreth
mënyre se trajtimit apo sherimit.
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Frank Netter.: Atlas of human anatomy.Ciba-Geigy limited.Basel Swizerland 1991.

3.3.2. LUKSACIONI AKROMIO KLAVIKULAR
Eshtë dëmtim i cili ndeshet shpesh ne praktikën e traumës lokomotore. Artikulacioni
akromio klavikular formohet nga siperfaqeja mediale e akromionit dhe nga fundi lateral i
klavikulës15.
Ky artikulacion përforcohet nga ligamenti korakoklavikulare,

i cili përbehet nga

ligamenti konoid dhe trapezoid.

1.

Akromioni i skapulës,

2.

Hapsira artikulare e ketij artikulacioni,

3.

Fundi lateral i klavikulës.

Fig.8. Radiografi e supit , për të treguar artikulacionin akromio klavikular.

Rrëzimi dhe goditja mbi sup duke e mbajtur krahun në adduksion të theksuar , është
shkaku më i shpeshtë i dëmtimeve në artikulacionin akromio-klavikular. Goditja direkte mbi
artikulacionin akromio-klavikular me mjete të forta gjithashtu mund të shkaktojë luksacion
traumatik aktomio-klavikular16.
Dhimbja dhe kufizimi i levizjeve

janë shënja dalluese të dëmtimit.Egzaminimi

radiografik, konfirmon diagnozën. Nga një herë është e domosdoshme radiografia e të dy
supeve për qëllime krahasimi.

Fig. 9. Mekanizmi më i shpeshtë i luksacionit akromio-klavikular është rrezimi dhe goditja direkte
mbi sup.
15

James JIP.: Infantile idiopathic scoliosis.Clin Orthoped 21,106,1961
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Johnston C.E.: Infantile tibia vara. Clin Orthop 255:113,1190

Në situata kur

trajtimi kirurgjikal ka kontra indikacione , mund të procedohet me

imobilizimin për një periudhë prej 3-4 javësh dhe bllokadat me lëndë anestetike në vëndin e
dhimbshëm

Fig.10. Proeminimi ndën lëkurë i fundit lateral të klavikulës në luksacionin traumatik aktomio
klavikular.

1.3.3. LUKSACIONI I STERNO KLAVIKULAR
Ndeshet më rrallë se luksacioni akromioklavikular. Në këtë rast forca e transmetuar nëpër
aksin e klavikulës shkakton dëmtim të strukturave të buta të artikulacionit stenoklavikular e për
pasojë klavikula zhvendoset sipër dhe përpara sternumit, duke proeminuar ndër lëkurë17.
Manifestimet klinike janë dhimbja në regjionin sternoklavikular, deformimi karakteristik dhe
proeminimi i fundit sternal të klavikulës ndër lëkurë Muskuli sternokleidomastoideus është i
kontraktuar dhe lëvizjet e kokës provokojnë dhimbje.

Fig.11. Paraqitje skematike e luksacionit sternoklavikular dhe pengeses kryesore te reponimit te tij, e
diskut artikular
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A. Kontuzioni i artikulacionit sterno klavikular: Përveç një edeme të regjionit , kufizimi
të obduksionit te krahut, nuk konstatohen ndryshime të tjera. Ligamentet e artikulacionit
janë të pa dëmtuara .
B. Subluksacioni sterno-klavikular: Në këtë situatë klavikula është pjesërisht e larguar
nga vendi i saj anatomik. Ligamentet përkatës ose janë të rupturuar ose janë tejet të
tendosur. Manifestimet klinike,sikundër është dhimbja,kufizimi i lëvizjeve, edema
regionare janë me të shprehura
C. Luksacioni i plote sterno klavikular Në luksacionin e plotë sterno-klavikular në vartësi
të pozicionimit të klavikulës në raport me incizurën klavikulare të sternumit , luksacioni
sterno-klavikular

klasifikohet ne luksacion anterior sterno klavikular dhe luksacion

posterior sternoklavikular

Fig. 12. Luksacioni traumatik sterno-klavikular i djathte. Fundi sternal i klavikules proeminon nder
lëkure.

4. FRAKTURAT E PJESËS SË EPËRM HUMERAL
Skaji i epërm humeral përfshin segmentin kockor nga maja e kokës humerale deri në
buzën e sipërme të insertimit të muskulit pektoralis major18.
Të gjitha elementët anatomikë të këtij fragmenti kockor,mund të dëmtohen. Formacionet
e veçanta sikundër janë qafa anatomike,qafa kirurgjikale, tuberkulum major e minor etj., janë të
ekspozuar ndaj traumave direkt dhe indirekte, veprimi i të cilave për pasojë sjell thyerjen e tyre.
Thyerje e fund e sipërme të humerusit mund të jetë intra dhe extraarticular. Thyerje e kokës
humerus dhe qafës thyerje anatomike lidhur me vnutrishnosuhlobovyhperelomiv dhe kirurgjikale
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Jaffe H.L.: Metabolic,dgenerative and inflamatory diseases of bone and joint. Philadelphia, Lea &Febiger 1972.

thyerje qafe dhe thyerje buhorkovyy lidhur me thyerje extraarticular humerusit. Përveç kësaj,
shpesh ka grumbull gurësh të izoluara thyerje të mëdha rrallë - grumbull gurësh të vogël.

1. Frakturë e qafës anatomike,
2. Frakturë e tuberkulum major,
3. Frakturë e tuberkulum minor,
4. Frakturë e qafës kirurgjikale.
Fig.13. Paraqitje skematike e frakturave të skajit të sipërm humeral.

Gipsi mund të jetë i tipave të ndryshme, si gips i varur, gips tip ”U”, gips torako-brachial
etj. Gipsi mbahet deri në konsolidimin e frakturës,e cila shkon nga 3-6 javë.
Periudha e më pasme, deri në rivendosjen e funksionit të plotë të anësisë , plotësohet me
rehabilitimin e lëvizjeve dhe tonizimin e muskulaturës. Trajtimi kirurgjikal konsiston në hapjen e
vatrës se frakturës, reponimin e fragmenteve kockore dhe fiksimin e tyre me shtiza,vida, pllakë e
vida etj.
Frakturat e skajit të sipërm humeral ndeshen shpesh sidomos tek individët e moshës së
tretë. Tek këta persona, osteoporoza është një element i rëndësishëm favorizues dhe e
kondicionuar nga traumat është faktor i cili duhet të kihet mirë parasysh në instalimin e
frakturave të skajit të sipërm humeral19.
Rrëzimi nga lartësia e trupit,apo nga lartësi edhe më të vogla se lartësia e trupit, mbi
krahun e shtrirë sjell si pasojë dëmtimit e skajit të sipër humeral. Shpesh herë si rezultat
osteoporozës edhe nga rrëzime të pa rëndësishme apo goditje direkt në regjionin e supit mund të
shoqërohen me frakturë të skajit të sipërm humeral.

4.1.

TRAJTIMI I FRAKTURAVE TË PJESËS SË EPËRM HUMERAL

Mënyrat e trajtimi si konservative ashtu edhe kirurgjikale mund të përdorën në trajtimin e
frakturave të skajit të sipërm humeral20. Këto formojnë një bagazh me vlera praktike në kurimin
e këtyre dëmtimeve. Rruga nëpër të cilën kaloi kjo përvojë është fakt i zhvillimit të mendimeve
19

PauËels,F.:Biomecanics of the Locomotor Aparatus.Springer-Verlag,Neë York 1980
McQueary,F.G.: Coxarthrosisi after congenital dysplasia.Treatement by total hip arthroplasty ëithout acetabular
bone grafting.J.B.J.S.70-A-1140,1988.
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të trajtimit të frakturave të skajit të sipërm humeral si edhe treguese që një metode e vetme nuk
zgjidh dot të gjitha tipet e frakturave të këtij segmenti kockor .
A. Trajtimi konservativ : Konsiston në reponimin e fragmenteve kockorë të skajit
të sipërm humeral dhe imobilizimin e krahut në mënyra të ndryshme. Reponimi i
fragmenteve kockore realizohet pasi aplikohet anestezia tek i dëmtuari.
B. Trajtimi kirurgjikal Reponimi i hapur i frakturave të skajit të sipërm humeral ka
një përdorim të gjerë në praktikën kirurgjikale. Sot janë ideuar dhe vënë në zbatim
shumë mjete osteosinteze, të cilat përdoren për të fiksuar fragmentet kockore.

Fig.14. Mjete të ndryshme osteosinteze të përdorura për fiksimin e fragmenteve kockore në frakturat
e skajit të sipërm humeral
1.

Fiksimi me tel në formë “tetëshi”.

2.

Zëvëndësimi me endoprotezë të kokës humerale.

3.

Përdorimi i 2 shtifteve për fiksim të fragmenteve kockore.

Klasifikimi më i zakonshëm i luksacionit traumatik të artikulacionit skapulo-humeral
lidhet me pozicionimin e kokës humerale ne raport me fossen glenoidale pas daljes nga vendi i
saj anatomik. Bazuar në këtë kriter, ky dëmtim klasifikohet si më poshtë.21
1. Luksacioni anterior. Në këtë tip koka humerale

është anteriorisht gropës

glenoidale. Vendosja e kokës humerale pas traumes shkaktare mund te behet ne
katër pozicionime ,lidhur kjo me formacione te njohura anatomike.
2. Luksacioni anterior i tipit subkorrakoid Në këtë tip, koka humerale vendoset
ndër procesin korrakoid. Është një luksacion i shpeshtë dhe ndeshet deri në 80-85
% ë rasteve.
21
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4.2.

DËMTIMET E DIAFIZËS HUMERALE

Frakturat e diafizës humerale ndeshen shpesh në praktikën e përditshme infermierore.
Ato llogariten në shifrat 3-4 % të të gjitha dëmtimeve të skeletit human22. Është fakt që trajtimi
konservativ i këtyre dëmtimeve jep rezultate të shkëlqyera funksionale. Diafiza humerale është
segmenti kockor, i cili shtrihet nga buza e poshtme e insertimit të muskulit pektoralis major deri
në zonën suprakondilare humerale ose 5 cm.mbi rimën artikulare të bërrylit.
Pjesa e sipërme e diafizës humerale është cilindrike , ndërsa gjysma e saj e poshtme
është në formë prizmi me tre faqe. Në pjesën e prapme të diafizës humerale ndodhet brazhda
apo sulgus spiralis në të cilën kalon nervi radial dhe arteria profunda brachi. Këto struktura janë
direkt mbi kockë dhe mbajnë në potencë mundësinë e dëmtimit nga fragmentet kockore
diafizare23. Muskujt e fuqishëm, sikundër janë m. deltoideus,m. triceps brachi, muskuli pectoralis
major etj.,së bashku me veprimin e forcës shkaktare të thyerjes

ndikojnë së tepërmi në

zhvendosjen karakteristike të fragmenteve kockore.

4.2.1. MEKAMNIZIMI I FRAKTURAVE TË DIAFIZËS HUMERALE
Frakturat e diafizës humerale shkaktohen nga veprimi i forcave direkte dhe indirekte.
Mekanizmi ,më i shpeshtë i dëmtimit të këtij segmenti kockor janë rrëzimet mbi krahun e
shtrirë, aksidentet nga mjetet që ecin me shpejtësi sikundër janë motorrat, aksidentet

apo

rrëzimet nga lartësitë etj.
Godijet direkt mbi diafizën humerale pasohen me fraktura të këtij segmenti kockor.
Klasifikimi i këtyre dëmtimeve bëhet bazuar në disa elementë të përgjithshëm sikundër janë
lokalizimi i linjës së frakturës, drejtimi dhe forma e trajtktit të linjës së frakturës, dëmtimi i
lëkurës, copëtimi ose jo i fragmenteve diafizare kockore etj.
a) Sipas lokalizimit të linjës së frakturës: Frakturat e diafizës humerale
klasifikohen në fraktura të 1/3 proksimale të diafizes humerale,1/3 së mesme të
diafizës humerale dhe 1/3 të pjesës së poshtme diafizare.
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1.

Frakturë në nivelin e mesëm të diafizës.

2.

Frakturë në nivelin e poshtëm të diafizës.

Fig.15. Klasifikimi i frakturave diafizare humerale bazuar në nivelin e lokalizimit të frakturës.

b) Sipas drejtimit dhe formës të linjës së frakturës: Lidhur me këtë kusht të
klasifikimit të frakturave të diafizes humerale , këto të fundit ndahen në fraktura
transversale, fraktura oblike, fraktura spirale,fraktura kominutive dhe fraktura ne
dy nivele.
c) Në vartësi të dëmtimit të lëkurës. Bazuar në këtë kriter frakturat e diafizës
humerale ndahen në

fraktura të hapura dhe fraktura të mbyllura.

Në këto

klasifikime gjithashtu merr parasysh edhe dëmtimet shoqëruese të indeve të buta,
dëmtimet nervore,dëmtimet vaskulare shoqëruese dëmtimet ne artikulacionet
kufizuese, etj.

1.

Fraktura oblike,

2.

Fraktura transversale,

3.

Fraktura tip flutur,

4.

Frakura në dy nivele,

5.

Fraktura kominutive.

16. Klasifikimi i frakturave diafizare humerale bazuar ne drejtimin, trajektin dhe
copëtimin e fragmenteve kockore.

Ekzaminimi i mëtejshëm plotësohet me radiografinë e krahut të bërë në dy projeksionet
standarte ,antero-posteriore dhe latero-laterale. Në radiografinë e bërë duhet të përfshihen të dy
artikulacionet kufizuese të diafizës humerale atë të supit dhe të bërrylit. Radiografia evidenton
frakturën diafizare, nivelin dhe tipin e saj24.
24
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Fig.17. Mundësia e dëmtimit të nervit radial nga fragmentet kockore të diafizes humerale

Disa nga detyra për kujdesin infermerior për frakturen e humerusit25:


Dhimbje të lidhura me thyerje,



Lëvizja fizike e dëmtuar që lidhet me hip të thyer,



Integriteti i dëmtuar i lëkurës në lidhje me prerjen kirurgjikale,



Rrezik për eliminimin e urinimit të dëmtuar në lidhje me palëvizshmërinë,



Rrezik për procesin e mendimit të shqetësuar lidhur me moshën, stresin e traumës,
mjedisin e panjohur dhe terapi të drogës,



Rrezik për përballimin joefektiv në lidhje me dëmtimin, operacionin e parashikuar dhe
varësinë



Rrezik për mirëmbajtjen e dëmtuar në shtëpi në lidhje me hip të thyer dhe lëvizshmëri të
dëmtuar



Menaxhimi i Infermierit.

Parandalimi i infeksionit;


Mbuloni çdo thyerje në lëkurë me veshje të pastër ose sterile.



Siguroni kujdes gjatë transferimit të klientit.



Imobilizimi i një ekstremiteti të thyer me shinat në pozicionin e deformimit përpara se të
lëvizë klientin



Sigurimi i mësimdhënies së klientit dhe familjes.



Shpjegoni kufizimet e veprimeve të përshkruara dhe modifikimin e nevojshëm të jetesës
për shkak të lëvizshmërisë së dëmtuar.



25

Mësoni përdorimin e duhur të pajisjeve ndihmëse.
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Administron medikamente të përshkruara, të cilat mund të përfshijnë analgjezikët opioidë
ose joopioidë dhe antibiotikët profilaktikë për një frakturë të hapur.

Parandaloni dhe menaxhoni komplikimet e mundshme.


Monitoroni nga afër për shenjat dhe simptomat e komplikimeve të tjera.



Edukimi i pacientit në lidhje me faktorë të ndryshëm që ndikojnë në shërimin e thyerjeve,



Faktorët që rrisin shërimin e thyerjeve,



Imobilizimi i fragmenteve të thyerjeve,



Kontakt maksimal i fragmentit të eshtrave,



Furnizim i mjaftueshëm i gjakut,



Ushqimi i duhur,



Ushtrimi: mbajtja e peshës për kockat e gjata,,



Faktorët që pengojnë shërimin e thyerjes



Humbja e kockave,



Imobilizimi joadekuat,



Hapësira apo indi midis fragmenteve të eshtrave infeksion.

5. DËMTIMI I BËRRYLIT.
Dëmtimet e artikulacionit të bërrylit shpesh herë janë shkaktarë të dhimbjeve kronike të
tij, të kufizimit të aktivitetit apo edhe të elementëve të tjerë që pengojnë lëvizjet normale në këtë
artikulacion26.
1.

Capitelumi i humerusit

2.

Trochlea e humerusit

3.

Epikondili medial

4.

Olekrani i ulnës.

5.

Kondili lateral i humerusit.

6.

Koka e radiusit

7.

Artikulacioni radio-ulnar superior.

8.

Procesi koronoid i ulnës.

9.

Hapësira e artikulacionit humero-ulnar

10. Hapësira e artikulacionit humero-radial.
Fig.18. Artikulacioni i bërrylit në pamje nga përpara dhe mbrapa.
26

James JIP.: Infantile idiopathic scoliosis.Clin Orthoped 21,106,1961.

5.1.

LUKSACIONET TRAUMMATKE TË BËRRYLIT

Luksacioni traumatik i bërrylit ndeshet në moshat e reja. Incidenca më e lartë e tij është
në moshën 10-20 vjeç. Në praktikën infermieristike ndeshet shpesh. Pas luksacionit traumatik të
artikulacionit skapulo-humeral , luksacionii bërrylit vjen i dyti për sa i përket shpeshtësisë së
tij.Në këtë logjikë dallohen katër tipe ;luksacion posterior, luksacion anterior, luksacion lateral,
luksacion medial dhe luksacion konvergjent27.

Me numër 1 është shënuar humerusi,
Me numër 2 është shënuar radiusi dhe ulna.

Fig.19. Tipe të ndryshme luksacionesh të bërrylit nga e majta në të djathtë ; Luksacion posterior i bërrylit,
Luksacion lateral i bërrylit, Luksacion konvergjent i bërrylit

5.2.

FRAKTURAT E OLEKRANIT

Olekrani është formacion anatomik, i cili i përket pjesës proksimale të ulnës. Ndodhet
me njëherë ndër lëkurë e për pasojë është edhe shumë i ekspozuar ndaj dëmtimeve gjë që
favorizon edhe

thyerjen e tij28. Në majën e olekranit fiksohet muskuli triceps brachi ,

kontraksionet e të cilit zhvendosin fragmentet kockore në rastin e frakturave të këtij formacioni.

1.

Frakturë transverse.

2.

Frakturë oblike.

3.

Frakturë kominutive.

4.

Frakturo-luksacion i olekranit.

Fig.20. Klasifikimi i frakturave të olekranit.

27
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Race C. e bp.:Congenital dislocation of the hip.J.Ped.Orthop.3:166,1983.
Hempel D.: Intramedullary nailing. Georg Thieme Verlag Stuttgart n. York1982.

Gjatë egzaminimit të një pacienti me frakturë të olekranit është e domosdoshme të bëhet
edhe vlerësimi neurologjik , pasi shpesh herë janë konstatuar edhe dëmtime te tyre sidomos të
nervit ulnar.

Fig. 21. Fiksimi i fragmenteve të olekranit të frakturave me (1) spica të përforcuara me (2) tel.

Nga ana radiologjike , gjithnjë vlerësimi bëhet mbështetur në radiografi të bëra në dy
projeksione. Bazuar në imazhet e radiografisë bëhet edhe klasifikimi i frakturave të olekranit.
Fillimisht këto fraktura janë trajtuar me imobilizime te zgjatura në gips me bërryl të flektuar
për 4-6-8 javë, me pasojë anchilozën e plotë të bërrylit.

6. FRAKTURAT E QAFËS DHE TË KOKËS SË RADIUSIT
Koka e radiusit si formacion anatomik dhe funksional është intraartikulare dhe merr
pjesë në lëvizjet fleksore-ekstensore dhe pro-supinatore të bërrylit29.

Fig.22. Rrëzimi mbi dorë me krahun e shtrirë pasohet me një frakturë të kokës së radiusit. Shigjeta
nënkupton transmetimin e forcës nëpër diafizën radiale.

Frakturat e kokës së radiusit klasifikohen në tre tipe:

29

Urist M.R. e bp.Bone formation in implants of partially and ëholly demineralized bone matrix.
Clin.Orthop71,271,1970

a) Frakturë e tipit të I- Frakturë margjinale e

kokës se radiusit pa zhvendosje të

fragmenteve kockore.
b) Frakturë e tipit të II-Frakturë margjinale e kokës së radiusit me zhvendosje të
fragmenteve kockore. Fragmentet kockore ende kanë kontakt ndërmjet tyre.
c) Frakturë e tipit të III-Frakturë kominutive e kokës se radiusit me zhvendosje të plotë
të fragmenteve kockore ose e të gjithë kokës së radiusit.
Trajtimi i këtyre dëmtimeve, në rastet kur janë pa zhvendosje është konservativ. Për dy
javët e para qetësi duke aplikuar të ftohta në ditët e para. Pas këtij afati duhet të fillojmë
ushtrimet e rehabilitimit të lëvizjeve në bërryl, sidomos lëvizjet prosupinatore.Për frakturat me
zhvendosje, në moshën mbi 18 vjeç, rekomandohet ekscizimi i kokës së radiusit dhe fillimi i
menjëhershëm i lëvizjeve rehabilituese. Trajtimi kirurgjikal i frakturave të kokës së radiusit
është urgjencë kirurgjikale, në kuptimin e ekscizimit sa më të shpejtë të saj dhe fillimin sa më
shpejt të

lëvizjeve rehabilituese30. Kjo kohë lidhet edhe me prevenimin e retraktimit të

membranës interosea dhe parandalimit të instalimit të kontrakturave që pengojnë lëvizjet pro
supinatore të parakrahut. Tek fëmijët e vegjël ndërhyrja kirurgjikale konsiston në reponimin dhe
fiksimin e kokës se radiusit me një spice.

6.1.

SUBLUKSACIONI I KOKËS SË RADIUSIT NGA TËRHEQJA

Kjo terminologji njihet prej kohësh në përmbajtjen e saj. Njihet edhe me emërtimet
“tërheqje e bërrylit nga inati

i çastit”, “bërryli i

supermarketit” ,”rrëshqitja e

përkohshme e bërrylit” etj. Të gjitha këto emërtime përmbajnë arsyet e subluksimit të kokës
së radiusit dhe vetë nozologjinë e cila ndeshet sidomos tek fëmijët e moshës 2- 4 vjeç. Faktori i
jashtëm i tërheqjes sikundër janë prindërit apo kujdestarët e fëmijëve është gjithnjë prezent
dhe shkak i dëmtimit31.
1.

Tërheqje e

krahut të fëmijës

duke

e

hiperekstenduar dhe pronuar atë.
2.

Pronacionit i parakrahut rrotullon koka
radiale dhe e lukson atë nga ligamenti
orbikular .
Fig. 23. Paraqitje skematike e subluksimit të kokës radial tek fëmijët deri në moshën 4 vjëcar.

31

Ëood J.: The fractures of the hand in children Clin Orthop. N America 1989.

Mekanizmi i dëmtimit apo subluksimit të kokës së radiusit favorizohet nga laksiteti dhe
dobësia e inserimit të ligamentit orbital, roli i pozicionit të pronacionit apo supinacionit të
parakrahut, diamteri i kokës radiale etj.

1-Traksion mbi bërrylin e dëmtuar deri në ekstendimin
e plotë të parakrahut duke e mbajtur ne supinacion të
plotë.

2-Fleksioni i bërrylit dhe

pronacion i thellë i tij.

Ndërkohë me gishtin e madh shtyhet koka e radiusit
Fig. 24. Reponimi i subluksimit të kokës radiale.

Kujdesi infermieror i një pacienti me thyerje, qoftë i hedhur apo i tërhequr, bazohet në
parandalimin e komplikimeve gjatë shërimit32. Stafi infermierik mund të menaxhojë pacientit
dhe të parandaluar komplikimet.

Kur vlerësoni një pacient me thyerje, kontrolloni "5 P's" -

dhimbje, puls, zbehje, parestezia dhe paraliza.
Në këtë mënyrë, përparimi i pacientit mund të ndiqet dhe ndryshimet në status janë të
njohura lehtësisht. Përveç pesë P-ve të përmendura më sipër, niveli i vetëdijes dhe i temperaturës
së pacientit duhet të kontrollohet rregullisht. Ndryshimet e statusit mendor dhe ngritja e
temperaturës mund të tregojnë praninë e infeksionit. Ripoziciononi pacientin sipas nevojës për të
lehtësuar zonat e presionit. Kontrolloni të gjitha lidhjet, fasadat, hedhjet, goditjet dhe pajisjet e
tërheqjes për të siguruar që asgjë të mos shkaktojë shtrëngim ose shtypje. Kontrolli i
vazhdueshëm dhe i plotë dhe vëzhgimi nga ana e infermierisë do të nxisë shërimin dhe
parandalimin e komplikimeve.

7. FRAKTURAT E PARAKRAHUT
Parakrahu, si formacion anatomik dhe funksional ndihmon në plotësimin e orientimit të
anësisë përkatëse, krijon mundësi për vazhdimësinë e skeletit të tij dhe për pasojë edhe të
lëvizjeve të tij në artikulacionin e bërrylit dhe atë radio karpal33.

32
33
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Ëeber B.G.:Treatement of fractures in children and adolescents .NYork 1980.

a)

Frakturë e 1/3

së poshtme të parakrahut. Fragmenti i

sipërm, nga veprimi i muskujve supinator(1) dhe prionatpor
teres(2) është në pozicion te ndërmjetëm (pro-supinacioni),
fragmenti i poshtëm nga veprimi i muskulit pronator
quadratus është në pronacion te plotë
b) B-Frakturë e 1/3 se sipërme të radiusit, ndërmjet insertimit
të muskulit supinator dhe pronator teres. Fragnmenti i
sipërm (1) është në supinacion, ndërsa fragmenti i poshtëm
është në pronacion.
Fig. 25. Zhvendosja e fragmenteve kockore nga veprimi i muskujve antagonistë të parakrahut.

7.1.

FRAKTURAT E TË DY KOCKAVE TË PARAKRAHUT.

Mekanizmi i dëmtimit të të dy kockave të para krahut është i shumëllojshëm. Në më të
shumtën e rasteve, ato janë pasojë e aksidenteve autiomobilistike sidomos nga përplasja,
rrëzimet nga motorrat, rrëzimet nga lartësitë etj. Ndonëse nuk mund te precizohet me saktësi
momenti i dëmtimit, rrëzimi mbi parakrah është shkaku i këtyre dëmtimeve. Goditjet direkt mbi
parakrah, plagët nga armët e zjarrit janë gjithashtu shkaktarë të shpeshtë të frakturave të kockave
të parakrahut.

Fig. 26. Frakturë e kockave të parakrahut në nivelin e 1/3 së mesme të tyre.

Këto të fundit në shumë raste janë të shoqëruara me dëmtime nervore, me deficite te
mëdha te indeve te lëkurës, strukturave të tjera përfshirë edhe ato kockore.
Zakonisht frakturat e kockave të parakrahut klasifikohen bazuar në nivelin e thyerjes,
shkallën e zhvendosjes së fragmenteve kockore, kominucionin e tyre, qenien e hapur të
frakturës. Parakrahu ndahet në tre segmente , 1/3 e sipërme,1/3 e mesme dhe 1/3 e poshtme.

Manifestimet klinike; janë në vartësi të zhvendosjes së fragmenteve kockore. Në frakturat
me zhvendosje te plotë, dhimbja, humbja e funksionit, enjtja e parakrahut, manifestimet e
hematomës, deformimi i parakrahut janë shenja evidente, madje

edhe pacienti vetë

i

demonstron. Gjatë palpacionit apo provokimit të lëvizjeve ndjehen krepitacione nga fërkimi i
fragmenteve kockore. Infermieri i kujdesshëm duhet të kërkojë dhe të evidentojë shenja të
dëmtimeve shoqëruese sikundër janë dëmtimet nervore,

7.2.

FRAKTURAT E HAPURA TË PARAKRAHUT

Frakturat e hapura në parakrah, janë shumë të shpeshta në krahasim me kockat e tjera të
trupit të njeriut. Ky fakt lidhet me ekspozimin e parakrahut ndaj traumave të ndryshme e nga
ana tjetër

me lokalizimin sipërfaqësor,

pothuajse

nder lëkurë të kockave të parakrahut.

Frakturat e hapura të parakrahut ndahen në tre tipe34.
Ky klasifikim bazohet në madhësinë e plagës dhe në ndotjen e saj.
1. Tipi i parë, është frakturë e hapur me plagë të pastër dhe me madhësi më pak se 1
cm gjatësi. Tipi dytë është frakturë e hapur me lacerim të lëkurës më shumë se
1 cm. gjatësi, por pa dëmtime te tjera të indeve të shtresave te tjera.
2. Tip i dytë është frakturë e hapur me plagë të thellë e me zbulim të kockave. Një
plagë e tipit të tretë është edhe një amputacion, qoftë edhe i pa përfunduar.
3. Në fakt plagët e hapura të tipit të parë dhe të dytë janë më të shpeshta se sa tipi i
tretë. Trajtimi i frakturave te hapura të parakrahut lidhet jo vetëm me frakturën
por edhe me plagën. Ky është një mjekim kompleks lokal dhe i përgjithshëm.
Mjekimi gjithashtu lidhet me mbjelljen e kulturës mikrobike të plagës dhe mjekimin e
saj mbi bazën e antibiogramës. Fragmentet kockore duhet të fiksohen me mënyra sa më pak
traumatike dhe larg vatrës së frakturës.
Një zgjidhje e mirë është aplikimi i fiksatorit të jashtëm,i gipsit me dritare etj. Aplikimi i
serumit antitetanik është detyrë imperative dhe me përgjegjësi ligjore infermierit.
Mjekimi i vazhdueshëm i plagës është gjithashtu detyrë e përditshme apo ne situiata te
përcaktuara edhe dy herë në ditë, gjithashtu bëhet nga infermieri .
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Garden R.S.; Malreduction and avascular necrosisi in subcapital fractures of femur.J.B.J.S,.-B-53-183,1981

7.3.

FRAKTURAT E IZOLUARA TË ULNËS

Frakturat e izoluara të diafizës së ulnës janë të shpeshta . Zakonisht ato shkaktohen nga
goditjet direkt me mjete të forta mbi të. Këto fraktura në vartësi të forcës shkaktare, mund të jenë
pa zhvendosje ose me zhvendosje35.

Fig.27. Frakturë e izoluar e ulnës pa zhvendosje në 1/3 e saj inferiore.

Saktësimi i këtij momenti ka rëndësi pasi lidhet me mënyrën e trajtimit të mëtejshëm.
Ndërsa frakturat pa zhvendosje trajtohen shumë mirë konservativisht, ato me zhvendosje dhe për
më shumë kur janë të ndërlikuara me dëmtime të tjera kërkojnë trajtim kirurgjikal.

7.4.

FRAKTURAT MONTEGGIA

Frakturat e ulnës e shoqëruar me luksacion të kokës së radiusit, janë të rralla dhe zënë
rreth 5 % të të gjithë frakturave të parakrahut. Këto fraktura kërkojnë vëmendje në
diagnostikimin dhe trajtimin kompleks te tyre, reponimin e imobilizimin e frakturës së ulnës dhe
reponimine kokës së radiusit. Frakturat Monteggia zakonisht shkaktohet nga forca të cilat e
sforcojnë parakrahun në pronacion të theksuar. Koka e radiusit luksohet anteriorisht, duke
dëmtuar strukturat e saja mbajtëse. Frakturat Monteggia përshkruhen në katër tipe.

Fig. 28. Tipi parë : Frakturë e diafizës së sipërme ulnare me angulacion anterior të fragmenteve
kockore e shoqëruar me luksacion anterior të kokës së radiusit.
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Campbell,C.J.:The healing of cartilage defects.Clin .Orthop.64:45,1969

Fig. 29. Fraktura të tipit të dytë: Konsiderohen ato thyerje të diafizës së sipërme ulnare me
angulacion posterior të fragmenteve kockore të shoqëruara me luksacion posterior te kokës së radiusit.

Fig.30. Fraktura e tipit të tretë, Karakterizohet me thyerje te diafizës së sipërme ulnare me
zhvendosje laterale të fragmenteve kockore e me luksacion lateral ose antero lateral të kokës radiusit

Fig.31. Fraktura e tipit të katër: Karakterizohet me frakturë të diafizës së sipërme të dy kockave te
parakrahut me angulacion anterior të fragmenteve kockore e shoqëruar me luksacion anterior të kokës
radiale.

Manifestimet klinike përfshirë edemën e zonës së frakturës dhe të bërrylit, krepitacionin e
fragmenteve kockore, dhimbja dhe humbja e funksionit janë shenjat e këtij dëmtimi. Në
egzaminimin radiologjik konstatohet fraktura, përcaktohet tipi i saj, si edhe taktika e trajtimit të
dëmtimit. Trajtimi i frakturave të tipit Monteggia është kryesisht kirurgjikal, sidomos frakturat e
tipit të tretë dhe të katërt. Ndërsa për frakturat e tipit të dytë dhe të parë mund të tentohet

reponimi nder narkozë dhe imobilizimi duke ndjekur më pas me kujdes ndonjë zhvendosje të
mundshme të fragmenteve kockore.

Fig.32. Radiografi në dy projeksione e një dëmtimi të tipit Monteggia të parakrahut

7.5.

FRAKTUAT E IZOLUARA TË RADIUSIT

Janë entitete të shpeshta ne praktikën e përditshme infermieristike të shërbimeve të
urgjencës në qendër e në rrethe36. Këto dëmtime janë zakonisht pasojë e goditjeve direkt mbi
radius. Frakturat e 1/3 së sipërme ndeshen më rrallë, pasi radiusi është i mbuluar nga një masë e
trashë muskulare , gjë që është një mbrojtje e fuqishme nga goditjet. Frakturat e 1/3 së poshtme
janë më të shpeshta.
Frakturat pa zhvendosje të 1/3 së sipërme të radiusit , trajtohen konservativisht duke e
imobilizuar parakrahun në gips të gjatë dhe duke e mbajtur në supinacion të plotë në vartësi të
lokalizimit të frakturës lidhur me muskulin pronator teres. Zhvendosjet e fragmenteve kockore
janë të mundura edhe duke qenë të imobilizuara në gips. Ndjekja e kujdesshme pas imobilizimit
bëhet në radiografi së paku një herë në javë për tre javët e para. Frakturat me zhvendosje të
fragmenteve kockore trajtohen me reponim të hapur dhe osgteosintezë të tyre me mjete të
ndryshme. Zakonisht kjo realizohet me pllakë e vida të tipit kompresiv.
Pacentet me këto lloje fraktura kerkoj tretman të kujdesshem infermerior. Infermeri e
inkuraion pacientin me fraktur që rikthehet sa më shpejt në aktivitetin e tij të meparshem.
Infermeri e meson pacientin se si të kontrollon ëntjen dhe dhimbjen dhe inkurajon pacientet qe të
jen aktiv brenda kufijeve të imbolizimit të frakturës.
Është e rëndësishme qe pacienti te mesoj ushtrime për të ruajtur shendetin e muskujve të
pa demtuar dhe për të shtuar forcen e muskujve që nevojiten për të lëvizur.
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PËRFUNDIMI
Duke ditur se se në kete punim janë të pershkruar fraktura ekstremiteve të epërme tek të
rituri, ku fraktura është një ndërprerje e plotë ose e pjesshme e vazhdimësisë së kockës. Ndodh
atëherë kur kocka është subjekt i një force të ushtruar mbi të dhe stresi i ushtruar është më i
madh se sa ajo mund ta absorbojë. Shfaqen si pasojë e rrëzimeve, goditjeve, aksidenteve.
Gjithsesi frakturat mund të shfaqen gjatë një aktiviteti normal ose pas një dëmtimi minimal në
rastet kur kockat vuajnë si rrjedhojë e ndonjë sëmundjeje si kanceri metastatik apo osteoporoza.
Përshkrimi i frakturave në mënyrë klasike është bërë duke u bazuar në lokalizimin
anatomik të linjës së frakturës në kockën në fjalë. Në kockat tubuare apo të gjata , ndarja e tyre
anatomike në 1/3 të sipërme, 1/3 të mesme dhe 1/3 të poshtme shërben edhe për të emërtuar një
frakturë me të njëjtën logjike apo me lokalizimin e tyre topografik, psh. frakturë e 1/3 së
sipërme të femorit, ose frakturë në 1/3 e mesme të fibluës etj.
Procesi infermieror është një procedurë që ndërtohet nga vetë i sëmuri dhe zbatohet nga
infermierja dhe ekipi i kujdesit. Procesi i kujdesit infermieror dhe sigurimi i pacientit (të
menduarit kritik) përfshin:


Ekzaminimin,



Diagnozën infermierore,



Planifikimin,



Zbatimin,



Vlerësimin.

Komunikimi kryen një rol shoqëror dhe më pas përkrah një person të sëmurë, duke
ndërtuar dhe ruajtur rolin e marrëdhënieve staf infermieror – pacient. Komunikimi i mirë mes
infermierëve dhe pacientëve është thelbësor për arritjen e rezultateve të suksesshme të kujdesit
infermieror.

REKOMANDIMI
Rëndësia e trajtimit të duhur të pacienteve.
Niveli i komunikimit duhet të jetë në nivelin më të lartë.
Infermierët të kanë më shumë njohuri profesionale rreth kujdesit dhe ndikimit të
frakturave tek të rriturit.
Ekipet e stafit infermieror duhet të jenë të vetëdijshëm për frakturat ekstremiteve tek të
rriturit dhe të ken kujdes gjate tarjtimit
Infermieret duhet të janë të kualifikuar,
Të ju ofrohen trajnim profesionale për trajtimin e fraktuarve,
Infermieret duhet të kanë etikë në punë dhe të janë të trajnuara për aspektet që kanë të
bëjnë me menaxhimin e sëmundjeve, duke ndihmuar mjekun për të qenë i suksesshëm në
shërimin e sëmundjeve tek pacientët.
Të zbatohet procesi infermieror.
Të edukohen pacientët.
Të zhvillohen programe ndërgjegjësimi.
Institucionet shëndetësore të pajisen me mjete shtesë promovuese.
Të kanë respekt për pacientët.
Të vlerësojnë nevojat e pacientëve.

REZYME
Rëndësia e infermirit kuptohet si normave ose I rregullave të mirësjelljes, analizë së
vlerave, të menduarit mbi bazën e vlerave. Studion tërësinë e normave të mirësjelljes, parimeve
morale mes stafit dhe pacientit. Fraturat e ekstermiteve të epërme tek të rriturit kërkojnë të këtë
kujdesin dhe trajtimin e pacientëve. Ky kujdes qëndron në hulumtimin, shkakun, tipin e
sëmundjes, diagnozën, përfshirjen e dëmtimeve të ndyshme të organizmit nga sëmundja dhe
trajtimin e të sëmurëve.
Punimi është ndar në pëse pjësë:
Pjesen e pare - ku përmban hyrjen në të cilën është paraqitur vështrimi i
përgjithshëm i punimit. Tema kryesore ka të bëjë me Frakturat e ekstremiteteve të epërme tek të
rriturit dhe kujdesi infermieor ndaj këtyr frakturave, rolin dhe parimet infermierore në kujdesin e
pacientëve.
Pjesa e dytë - paraqesim rolin dhe rëndësin e infermerit dhe kujdesin infermieror
gjate kujdesit të pacienteve dhe detyrat dhe obilgimet që ka infermieri gjate punës se tij.
Pjesa e tretë – janë paraqitur dhe ilustruar frakturat format e frakturave dhe
mënyra se si duhet trajtuar fraktuar dhe kujdesi infermerior ndaj tyre.
Pjesa katër – në këtë pjesë janë paraqitur frakturat e ekstremiteteve te epërme,
dhe jane trajtuar keto lloje te fraktuara duke i ilustruar edhe me fotografi për ti pare formen e
fraktuarve se si ato trajtohen dhe cili është roli i infermierit në kujdesin e këtyre frakturave.
Pjesa e pestë – në pjesen e fundit janë të paraqitur perfundimi i punimt,
rekomandimet, rezyme, literatuar dhe cv ime.

SUMMARY
The importance of infirmity is understood as norms or codes of conduct, value analysis,
value-based thinking. Studying the integrity of courtesy, moral principles between staff and
patient. The extraterrestrial brotherhoods in adults require that care and treatment of patients.
This care lies in the research, the cause, the type of disease, the diagnosis, the involvement of
various diseases of the organism from the illness and the treatment of the sick.
The work is divided into sections:
The first part - where it contains the entry in which the general look of the work is
presented. The main topic concerns Fractures of upper extremities in adults and nursing on these
fractures, the role and nursing principles in patient care.
The second part - we present the role and importance of the infirmary and nursing
care during the care of the patients and the duties and duties that the nurse has during his or her
work.
The third part - fractures and fractures of fractures are presented and illustrated, and
how to treat fractures and nursing them.
Part Four - In this section are presented the fractures of the upper extremities, and
these fractions are treated by illustrating with pictures to see the fractured form of how they are
treated and what is the role of the nurse in the care of these fractures.
The fifth part - in the last part are presented the end of the paper, the
recommendations, the resume, the literature and my CV.
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