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ABSTRAKTI
Hyrje: Viti i parë i jetës konsiderohet të ketë ritmin më të lartë të rritjes, prandaj bazat e ushqimit
të shëndetshëm janë prioritare për rritjen dhe zhvillimin e fëmijës, posaqërisht nëse është fëmijë i
lindur parakohe. Ushqimi i planifikuar mirë për fëmijët e lindur parakohe dhe me peshë të ulët në
lindje ndihmon në funksionimin normal të organizmit të foshnjës duke përmirësuar dukshëm
zhvillimin fizik të tij, rritjen e imunitetit dhe stabilizimin e parametrave normal të zhvillimit.
Qëllimi i punimit: Punimi me titull “Ushqimi i fëmijëve me peshë të ulët”, synon të zgjerojë
njohuri shtesë lidhur me mënyrën e ushqyerjes së fëmijëve të lindur me peshë të ulët.
Metodologjia: Metodologjia e përdorur për realizimin e kësaj teme, është Studim Rasti, gjithashtu
është shqyrtuar literaturë e bollshme shkencore lidhur me temën.

.

Rezultatet: Foshnja me peshë 1700g prematurë lindur në Prishtinë, Reparti i Neonatologjisë
QKUK, është trajtuar 3 muaj pas lindjes, lëshohet me parametra stabil në shtëpi, me peshë 2900g
për tu kontrolluar gjatë muajve të ardhshëm.

.

Përfundimi: Ushqimi për foshnjët me peshë të ulët duhet ti përmbajë të gjitha vlerat ushqimore
të cilat mund të ndihmojnë për një zhvillim të shëndetshëm.

.

Ushqyerja me gji konsiderohet të jetë ushqyerja më përparësi të padiskutushme por në rastet kur
fëmija nuk mundet të ushqehet me qumësht gjiri, imponohet ushqyerja sipas formulës dhe ka vlera
të caktuara ushqimore.

.

Fjalët kyçe: Foshnje, Peshë e ulët, Ushqim, Kequshqyerje, Kujdes, Sëmundje.
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ABSTRACT
Introduction: The first year of life is considered to have the highest rhythm of growth, therefor
the basics of healthy food are a priority for the child's growth and development, especially if it is
a precocious baby. Well-planned diet for premature and low birth weight babies helps the normal
functioning of the baby's body by significantly improving its physical development, increasing
immunity and stabilizing normal development parameters.
The assigment purpose: The assignment titled "Food of low-weight children" aims to expand
additional knowledge about the way how these lower weight children are fed.
Methodology: The methodology used for the realization of this topic is the Case Study, as well as
the extensive scientific literature was rewied on the topic.
Results: Baby with prematurity, weight 1700 g born in Pristina, QKUK Neonatology Department,
treated 3 months after birth, is released at home with stable parameters, with a weight of 2900g to
be checked in the following months.
Conclusion: Food for low-weight babies should contain all of the nutritional values that are
necessary and can help for a healthy development. Breastfeeding is considered to be the best
nutrition method, but in cases where the baby can not be fed with breast milk, nutrition is
prescribed according to the formula has certain nutritional values.
.
Keywords: Baby, Underweight, Food, Malnutrion, Care, Disease.
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.

II. Qëllimi i punimit
Përmes këtij punimi synojmë ti zgjerojmë njohuritë tona lidhur me ushqimin e fëmjëve të lindur
me peshë të ulët. Punimi synon të paraqes në mënyrë kronologjike elementet dhe karakteristikat
kryesore të ushqyerjes së shëndetshnme për foshnjat e lindura me peshë të ulët duke u orientuar
në mënyrën e ushqyrjes, llojin e ushqimit, sëmundjet e mundshme dhe kujdesin infermierorë për
këtë kategori të foshnjeve.

Objektivat:


Njohja dhe rëndësia e ushqyerjes së fëmijëve prematurë dhe rreziqet që mund të paraqiten
nëse nuk ushqehen mirë.



Identifikojmë dhe analizojmë mënyrat e ushqyerjeve të fëmijëve të lindur me peshë të ulët.



Të pasqyrojmë elementet dhe parimet e kujdesit infermieror për fëmijët e lindur me peshë
të ulët.

III. Metodologjia
Për realizimin e këtij punimi është përdorur metoda e Studimit të Rastit, është monitoruar ushqimi
i një foshnje më peshë të ulët në QKUK.
Gjithashtu, krahas studimit të rastit është shqyrtuar edhe literaturë e bollshme shkencore nga
biblioteka e Fakultetit te Mjekësisë “Fehmi Agani“ si dhe janë shfrytëzuar burime të tjera nga
biblioteka e qytetit dhe interneti lidhur me temen.
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HYRJE

Ushqyerja e shëndetshme është e nevojshme gjatë gjithë fazave të jetës, duke filluar nga fazat më
të hershme të zhvillimit të fetusit gjatë shtatzënisë, në lindje, gjatë foshnjërisë, fëmijërisë,
adoleshencës, në moshën e rritur dhe deri në pleqëri. Ushqyerja e duhur dhe e mirë është thelbësore
për të qenë të shëndetshëm dhe aktiv, për rritjen, për zhvillimin fizik dhe mendor, për të punuar,
për të luajtur e për të mësuar.
Një ushqyrje e mirë që nga lindja është mënyra më e mirë jo vetëm për të siguruar një zhvillim
fizik dhe mendor normal, por ajo parandalon ose zvogëlon në minimum një sërë çrregullimesh e
sëmundjesh të fëmijërisë tek adoleshentët si dhe vonon paraqitjen tek i rrituri të sëmundjeve të tilla
si diabeti, ateroskleroza, sëmundje të ndryshme të mëlçisë, zorrëve, disa tumore, si dhe plakjen e
parakohëshme.
Të porsalindurit që lindin me peshë më të ulët se 2500 g, me përmasa trupore nën normale dhe
para mbushjes së nëntë muajve të gjestacionit, themi se janë të porsalindur prematurë. Me këta
fëmijë duhet pasur një kujdes akoma më të shtuar rreth procesit të ushqyerjes për të mundësuar
stabilizimin e plotë të peshës së duhur.
Foshnjët të cilat lindin me kohë por me peshë të ulët trupore, konsiderohen fëmijët të cilët
lindin me peshë më të ulët se 2500g.

9

KAPITULLI I
1.1. Morfologjia e të porsalindurit dhe parametrat antropometrike
Lindja parakohe është një nga shkaqet kryesore të vdekjeve perinatalë dhe e pasojave tek fëmijët.
Vdekshmëria dhe sëmundja tek këta fëmijë lidhen me lindjen e hershme të tyre para javës së 34të të shtatzënisë. Ky grup përbënë rreth 2% të shtatzënive me një fëmijë të lindur para javës së 34.
Në 2/3 e rasteve kjo ndodh si pasojë e fillimit spontan të aktivitetit të lindjes ose plasjes parakohe
të membranave dhe në 1/3 e rasteve shkaku më i shpeshtë është preeklampsia. Risku specifik i
pacienteve për lindje parakohe para javës së 34 të shtatzënisë. Masa trupore mesatare e të
porsalindurit është përafërsisht 3.4 kg me dallime nga 2.5-4.1 kg. Fëmijët me masë trupore mbi
4.5 kg, mbi percentilin e 90, konsiderohen si të mëdhenj.1 Të porsalindurit nën 2.4 kg janë nën
percentilin e 10, konsiderohen të vegjël. Djemtë lindin më të gjatë se vajzat për 1 cm. Gjatësia
mesatare e 90% të të porsalindurve është 50 cm me variacionet prej 46-56 cm. Perimetri i kokës
është 34-36 cm. Fytyra e të porsalindurit është tejet e vogël në raport me madhësinë e kokës
ndërkaq kockat e të porsalindurit në lindje janë të buta, elastike ndërkaq bërthamat e kockëzimit
dominojnë në epifizën e femurit, tibies dhe në kockat sakrale. Gjymtyrët siq janë këmbët dhe duart,
janë relativisht më të shkurtra në përpjesëtim me trupin, duke e arritur 1/3 e gjatësisë së tij.
Gjymtyrët në raport me të rriturit janë relativisht të shkurtër. Perimetri i kafazit të kraharorit matet
në nivel të gjinjeve, madje sipas mundësive në periudhën ndërmjet inspiriumit dhe ekspiriumit.
Pas 12 muajsh, perimetri i kokës është më i vogël se perimetri i barkut. Lindja e parakohëshme i
jep shumë pak kohë foshnjës që të zhvillohet në mitër. Foshnjët e lindura parakohe zakonisht kanë
komplikime të tjera mjekësore. Sa më parakohe që lind fëmiu rreziku për komplikime është më i
madhë. Pesha në lindje luan rol të rëndësishëm. Gjithashtu disa probleme janë të dukshme
menjëherë në lindje gjersa të tjerat zhvillohen më vonë.

Mehmedali Azemi dhe Mujë Shala me bashkëpuntorë “Pediatria”. Botimi i parë. Prishtinë 2010. Kapitulli i 5.
Rritja dhe zhvillimi i foshnjes, fq. 44. 45.
1
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Varësisht sa herët mund të ketë lindur një fëmijë, këta mund të klasifikohen:




Preterm të vonshëm, i lindur mes
34-36 javë të gjestacionit



.

Shumë preterm, të lindur më pak se
32 javë të gjestacionit



Preterm mesatar, të lindur mes 3234 javë të gjestacionit

Ekstrem preterm, të lindur më pak
se 25 javë të gjestacionit.

1.2. Komplikimet afatshkurtëra2
 Vështirësi në frymëmarrje: ndodhë për shkak të sistemit respirator. Nëse mushkëritë kanë
mungesë të surfaktantit substancë kjo që mundëson hapjen më të mirë të mushkërive e cila
është karakteristikë e lindjeve të parakohshme me ç’rast foshnja zhvillon sindromën e
distresit respirator.
 Probleme kardiake: më së shpeshti ndodhë për shkak të duktus artriosus i cili është një
komunikim mes dy arterieve të mëdha të zemrës dhe i cili mund të mos mbyllet menjëherë
pas lindjes dhe të shkakton hipotension dhe komplikime të tjera shoqëruese.
 Probleme të sistemit nervor qendror: sa më herët që ndodhë lindja e parakohshme aq më
i madh është rreziku që fëmiu të ketë gjakderdhje intraventrikulare.
 Probleme Gastrointestinale: foshnjët e lindura parakohe mund të kenë gastrointestinal
sistemin të pazhvilluar, dhe të jenë më shumë të hapur ndaj komplikimeve sikur
enterocolitis nekrotizues (NEC).
 Problemet e gjakut: foshnjët e lindura parakohe kanë rrezik që të kenë probleme me
anemi dhe verdhëza. Të gjithë të sapolindurit përjetojnë një rënie të qelizave të kuqe të
gjakut, sidomos muajt e parë të jetës, ku uljen më të madhe mund ta përjetojnë të lindurit
parakohe për shkak të gjakut të shumtë të marrë për teste laboratorike.
 Probleme të kontrollimit të temperaturës trupore: fëmijët e lindur parakohe mund të
humbin temperaturën në mënyrë rapide për arsye se nuk kanë depo të indit dhjamor dhe
nuk mund të gjenerojnë nxehtësi mjaftueshëm.
2

Begolli. I, Edukimi Shëndetësor, Prishtinë, 2001, fq.68,69,70.
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 Hipotermia tek fëmijët të lindur parakohe mund të shkaktojë vështirësi në frymëmarrje,
ulje të vlerave glukozës (sheqerit) në gjak. Si shtesë, fëmijët e lindur parakohe, energjinë
të cilën e marrin nga të ushqyerit ju shërben vetëm për të qëndruar i ngrohtë, jo të rriten.
 Verdhëza tek fëmijët është një ndryshim i ngjyrës tek lëkura e të sapolindurit dhe sytë
sepse gjaku i tij përmbanë tepricë të pigmenteve të ngjyrës së verdhës nga mëlçia ose
qelizat e kuqe të gjakut (bilirubina).
 Probleme Metabolike: Fëmijët e lindur parakohe shpeshë kanë probleme me
metabolizmin e tyre. Disa të lindur parakohe mund të zhvillojnë në mënyrë abnormal nivel
të ulët të sheqerit (hipogliceminë).
 Probleme të sistemit imunitar: Sistemi imunitar i pazhvilluar është i zakonshëm te
fëmijët e lindur parakohen dhe dërgojnë deri te infeksioni. Infeksioni mundet shpejtë të
përhapet në gjak dhe të shkaktojë (sepsë), e cila është një komplikim i rëndësishëm
jetësorë.

Figura 1. Fëmijë i lindur në javën e 32-të
1.3.Komplikimet afatgjata

Lindja parakohe e fëmijut në periudhë të gjatë, mund të shkaktojë këto komplikime:
Paralizë cerebrale: Paraliza cerebrale është një çrregullim i lëvizjeve, i toneve të muskulit ose
sjelljeve që mund të shkaktohen nga infeksioni, rrjedhja joadekuate e gjakut apo ndonjë dëmtimi
të shkaktuar gjatë zhvillimit të trurit përgjatë shtatzënisë apo përderisa fëmija është ende i vogël
dhe jo i rritur.
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Aftësitë njohëse të paafta: Fëmijët premtuarë kanë gjasa të mbeten më mbrapa se të tjerët në disa
pika sa i përket zhvillimit. Gjatë viteve shkollore, fëmijët që lindin parakohe mund të kenë aftësi
të kufizuara të të mësuarit.
Probleme vizioni: Fëmijët e lindur parakohe mund të zhvillojnë retinopathy të prematuritetit.
Çrregullim i cili shkaktohet kur enët e gjakut rriten dhe mbulojnë ndjeshmërinë e dritës, të nervave
mbrapa nervave të syrit (retinës).
Probleme të dëgjimit: Fëmijët e lindur parakohe mund të jenë në rrezik të lartë të një shkalle të
humbjes së dëgjimit. Të gjithë fëmijët duhet të kenë të kontrolluar dëgjimin para se të kthehen në
shtëpitë e tyre.
Probleme dentalë (dhëmbëve): Fëmijët e lindur parakohe të cilët ishin të sëmurë në mënyrë
kritike mund të kenë zhvillim të problemeve dentalë, sikur vonesë e shpërthimit të dhëmbëve,
ndryshim i ngjyrës si dhe dhëmbë të harmonizuara në mënyrë të papërshtatshme.
Problemet e sjelljeve psikologjike: Fëmijët që kanë përjetuar lindjen e parakohshme, kanë gjasa
për probleme të sjelljeve apo problemeve psikologjike, sikurse çrregullimet hiperaktive (ADHD).
Çështjet kronike shëndetësore: Foshnjët e lindura parakohe kanë më shumë gjasa të përjetojnë
qështje kronike shëndetësore, ku disa prej tyre kërkojnë edhe kujdesë spitalor. Problemet si
infeksione, astma dhe probleme të të ushqyerit kanë më shumë gjasa të zhvillohen.
1.4. Veçoritë fiziologjike të fëmijëve me peshë të ulët në lindje3
Fëmijët me peshë të ulët nuk kanë forcë të kufizuar, nuk bërtasin me gjallëri, thithin gjirin dobët
dhe mund të mos jenë në gjendje të gëlltisin qumështin dhe si pasojë tretja e ushqimit nga ana e
fëmijës do të bëhet me vështirësi. Kur pesha e lindjes së fëmijut është më afër se 2500 gramëve,
ka mundësi më të madhe për të jetuar. Ndërkaq në rastet kur pesha është nën 1800 gram, mundësia
për të jetuar është më e vogël. Në rastet kur nënpesha është rrjedhim i sëmundjeve të nënës gjatë
shtatzënisë, siç është sëmundja e zemrës, verdhëza apo ndonjë problem me veshka, atëherë
mundësitë e fëmijës për të jetuar janë shumë më të vogla. Fëmijët të cilët kanë rezultuar të lindin
para plotësimit të javëve të plota për një shtatëzani normale, posaçërisht ata fëmijë pesha e të cilëve
gjatë lindjes është nën 1800 gramë konsiderohen në grupin e fëmijëve që kanë forcë më të kufizuar

3

Mujë Shala, Basri Lenjani”Pediatria me përkujdesje”, Kapitulli i 12. Ushqimi artificial i foshnjes, fq.135, 136.
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dhe të njëjtit shpesh mund të përballen me mbijetesën prandaj edhe kërkojnë trajtim më të veçantë
dhe më të specifikuar.
Për mbijetesë fillimisht është e rëndësishme rregullimi i frymëmarrjes ngase rregullimi i
funksioneve vitale mund të jetë i papjekur dhe në raste të tilla qendra e frymëmarrjes nuk ka arritur
pjekurinë e duhur, ku në raste të tilla fëmija i lindur para kohe edhe mund të harroj të marrë frymë.


Fëmijët e lindur me peshë të ulët mund të kenë ngecje edhe në zhvillimin e reflekseve ku
në shumë raste refleksi i thithjes mund të jetë i dobësuar duke rezultuar pastaj në refleksin
e gëlltitjes që shpesh mund të rritë rrezikun nga aspirimi. Në një situatë të tillë, ndihet
nevoja e ushqyerjes përmes sondës nazogasgtrike.



Fëmijët e lindur me peshë të ulët për shkak të jotolerancës vëllimore të ushqimit, mund ta
kenë të zvogëluar edhe absorbimin e yndyrave dhe vitaminave të tretshme në yndyra ku në
raste të tilla preferohet përdorimi i përmbajtjeve të veçanta të formulave të qumështit.



Hiperbilirubinemia e të lindurit me peshë të ulët mund të konsiderohet si diçka e rëndomtë
dhe për pasojë ka papjekurinë e enzimave që sintetizohen në mëlçi, rritje të masës së
eritrociteve dhe jetëgjatësisë së ulët të tyre.



Statusi acido bazik karakterizohet me labilitet të tij ku shkaktarët duhet kërkuar tek pjekuria
ekskretore e veshkave për jonet e hidrogjenit (H), vështirësitë respiratorë që janë me
rëndësi për rregullimin e shpejtë të statutit acido-bazik.



Hipocalcemia konsiderohet si një problem që paraqitet tek këto foshnje si pasojë e marrjes
jo-adekuate me ushqim të kalciumit nga ana e shtatzënës.

Figura 2. Komplikimet e fëmijës me peshë të ulët në lindje
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KAPITULLI II

2. Ushqimi i foshnjës, zhvillimi, nevojat dhe rëndësia
Çdo materie ushqyese ndërtuese energjike që merret nga jashtë dhe shërben në mbajtjen e
funksioneve jetësore si rritje, zhvillim, ripërtëritje të indeve dhe aktivitetit trupor quhet ushqim.
Përbërësit kryesorë të ushqimit janë: proteinat, yndyrnat, hidratet e karbonit, vitaminat, minerale,
oligoelementet dhe uji. Ushqyerja adekuate është një nga faktorët më të rëndësishëm për mbajtjen
dhe avansimin e shëndetit. Yndyrnat dhe hidratet e karbonit i sigurojnë nevojat energjike dhe
nutritive, ndërkaq proteinat sigurojnë energji por roli i tyre kryesor është në sigurimin e
aminoacideve të domosdoshme për sintezën e proteinave, hormoneve dhe enzimeve.4
Uji, mineralet, oligoelementet dhe vitaminat nuk janë materie energjike, por janë të domosdoshme
për rritje dhe zhvillimin normal, për sintezen e indeve, hormoneve dhe enzimeve.

.

Oligoelementet dhe vitaminat janë kofaktorë dhe katalizatorë të shumë funksioneve qelizore.

Proteinat
oligoelementet
dhe uji

Yndyrnat

Përbërësit
kryesorë të
ushqimit
Hidratet
e
karbonit

mineralet
vitaminat

4

Organizata Botërore e Shëndetësisë “Kujdesi spitalor për fëmijë”. Botimi i dytë 2013. Kapitulli i 3. Foshnjat, fq, 58.

59.
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2.1. Ushqimi i foshnjëve të lindura me peshë të ulët
Foshnja e cila ka lindur para javës së 37 të gjëstacionit dhe më pak se 259 ditë, llogaritur nga dita
e parë e ciklit menstrual të fundit konsiderohet të jetë fëmijë premtuarë apo i lindur parakohe.
Këta fëmijë përpos që kërkojnë një trajtim të veçantë deri në plotësimin e ditëve të plota kërkojnë
edhe specifika të cilat janë të lidhura me mënyrën e ushqyerjes së tyre.
Ushqimi optimal është një prej faktorëve kryesor për mbijetesë të të porsalindurit me peshë të ulët
dhe të foshnjëve të tjera në përgjithësi.
Fëmijët me peshë të ulët shfaqin vështirësi në koordinimin e procesit të gëlltitjes dhe marrjes frymë
në të njëjtën kohë. Nëse fëmija ka peshë më të vogël se 1 kg, ushqyerja bëhet me anën e pikave,
ndërsa nëse pesha është më e madhe se 1.5 kg ushqyerja bëhet me anën e tubave.

Foshnja
Foshnjet e lindura me peshë
Foshnjet e lindura me peshë

Pesha

Forma e ushqyerjes
>1000 gram
>1.5 kg.
Tabela 1.

Me anën e pikave
Me anën e tubave
.

Nëse fëmija që ka ardhur në jetë ka një peshë shumë të vogël, përkatësisht nën 1.500 gramë,
ushqyerja do të bëhet nëpërmjet një tubi, kjo pasi ai nuk do të jetë në gjendje të koordinojë
funksionin e thithjes me atë të gëlltitjes në të njëjtën kohë.
Nëse fëmija do të ketë një peshë edhe më të vogël (nën 1000 gram), situatë e cila zakonisht
shkaktohet nga lindja e ndodhur rreth javës 28-30 të shtatëzanisë, fëmija do të ushqehet me anën
e substancave ushqyese të dhëna me pika. Fëmijët me peshë të ulët kanë nevojë për kujdes specifik,
për të qëndruar ngrohtë, për të marrë frymë e për t’u ushqyer, derisa organet e trupit të tyre të
zhvillohen plotësisht. Ka edhe raste kur mjekët vërejnë probleme të tjera më të komplikuara si
pasojë e lindjes së parakohshme dhe për kurimin e tyre mund të nevojitet ndërhyrje kirurgjikale.5

5

Grup autorësh, Infermieristika Specialiste, Tiranë 2003, fq.145,146.
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2.2. Qëllimi i ushqimit për foshnjët me peshë të ulët dhe rëndësia e dhënies së tij

Qëllimi i ushqimit është jo vetëm përmbushja e kërkesave energjike dhe fiziologjike por edhe
përshpejtimi i rritjes që fryti do të duhej ta kishte po të mos kishte lindur me peshë të ulët dhe po
të mos ndodhte shkëputja e tij nga ushqimi parenteral transplacentar.
Këto qëllime nuk mund të arrihen lehtë, pasi që ekzistojnë pengesa të mëdha për ushqimin e të
porsalindurit. Ato janë pasojë e refleksit të pazhvilluar sa duhet të thithjes dhe gëlltitjes për shkak
të kapacitetit të vogël të lukthit, rrezikut nga aspirimi dhe kthimi (regrutimi) i përmbajtjes së
lukthit, absorbimit të pamjaftueshëm të materive ushqyese, si dhe sintetizimit të pamjaftueshëm të
enzimave. Rëndësia e dhënies së ushqimit me kohë është e madhe, pasi që rezervat maksimale të
energjisë tek i rrituri në situatat kur organizmi i eksponohet urisë totale janë për 68 ditë, të fëmija
i lindur me kohë afër 18 ditë, ndërsa tek i linduri para kohe me peshë trupore prej 1000g rezervat
energjike mjaftojnë vetëm për 5 ditë. Në lidhje me këtë, nuk ka më asnjë dilemë, në mënyrë që të
arrihen sa më parë nevojat ushqyese dhe energjike. Të shumica e të lindurve me peshë të ulët në
lindje kjo nuk mund të arrihet vetëm me ushqim enteral përmes sondës sepse i linduri me peshë të
ulët duhet ushqyer më herët.6
Problem për t’i ushqyer janë fëmijët me masë trupore nën 1500gr. sepse tek ata refleksi i thithjes
dhe gëlltitjes në fillim nuk ekzistojnë ose janë të pazhvilluar sa duhet. Në një situatë të tillë fëmijës
nën masë trupore 1500gr. nuk i mjafton vetëm ushqimi përmes gojës (enteral). Me rritjen e sasisë
së ushqimit të dhënë enteral, duhet zvogëluar ushqimi parenteral.
Gjetjet tona dëshmojnë që fëmijët e lindur me peshë të ulët mund të ushqehen me ushqyerjen
natyrale dhe me qumështin e adaptuar qe njihet me emrin qumështi formulë.
a) Ushqyerja natyrale
Qumështi që prodhon një nënë e cila e ka lindur fëmijën para kohe, ka përbërje të ndryshme nga
qumështi i nënës që e ka lindur fëmijën në kohë të vet. Ky qumësht i përgjigjet kërkesave
ushqimore që ka vetë fëmija i lindur para kohe në fakt, ky qumësht është më i pasur me proteina
dhe kripëra minerale. Duhet theksuar faktin se fëmija i lindur para kohe ka shumë më tepër nevojë

6

E. Peka, L. Neqaj, E. Rrustemi, D. Begu, A. Imami-Lelqaj, M. Qela, A. Dërvishi, V. Zanaj, V. Mane
“Infermieristikanë specialitete”. Kapitulli i 4. Sistemi gasrointesinal, fq, 111.112
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për qumështin e nënës sesa fëmija i lindur në kohën e duhur. Fëmijët e lindur me peshë të ulët
janë shumë më të prekshëm prej infeksioneve dhe qumështi i nënës, i pasur me trupa mbrojtëse i
ndihmon ata të mbrohen më mirë prej mikrobeve të mjedisit edhe pse shpesh ndodh që fëmijët e
lindur parakohe, nuk e asimilojnë mirë qumështin artificial, ndërkohë që e tretin dhe e thithin mirë
qumështin e nënës. Fëmijët e lindur parakohe, megjithëse u nevojitet mjaft qumështi i nënës, mund
të mos kenë të zhvilluar aq sa duhet thithjen dhe gëlltitjen dhe kanë vështirësi në kapjen e gjirit.
Të gjitha këto vështirësi shumohen, në qoftëse fëmija pastaj ka ndonjë problem, pasi ai është ende
i sapolindur. Shumë shpesh ushqyerja e fëmijës realizohet ose me një tubë që vendoset në
stomakun e foshnjës apo me biberon. Foshnjët me peshë të ulët në lindje nën 2.5 kg kanë nevojë
për qumësht gjiri, madje edhe më tepër, sidoqoftë ato nuk mund të ushqehen menjëherë pas lindjes,
posaçërisht nëse janë shumë të dobëta. Në ditët e para, foshnja mund të mos jetë e aftë që të marr
ushqimin dhe mund të ketë nevojë që të ushqehet në mënyrë intravenoze.
Foshnjët 30 apo 32 javësh (apo më të vogla) zakonisht, kanë nevojë që të ushqehen me tubë
nazogastrike duke ja dhënë qumështin e zbrazur me tubë. Nëna mund t’ia jap foshnjës gishtin që
ta thith derisa të ushqehet me tubë duke stimuluar traktin tretës të foshnjës si dhe të ndihmojë në
shtimin e peshës. Foshnjët rreth 30-32 javë të gestacionit mund të marrin ushqimin nga gota apo
luga ndërkaq foshnjat me moshë 32 apo më tepër javë të gestacionit janë në gjendje që të fillojnë
të thithin në gji. Nënat duhet të jenë të kujdesshme dhe të njëjtat duhet ta vendosin foshnjën në gji,
sa më parë që foshnja të jetë mirë. Ndërsa foshnjët me 34-36 javë të gestacionit (apo më tepër),
zakonisht mund të marrin gjithë sasinë e duhur nga gjiri.7
Kur gjendemi para një situate të tillë nuk është e domosdoshme që foshnja të ushqehet me
qumështin artificial, kur i linduri parakohe duhet të ushqehet me këto mënyra, sepse mund të
shfrytëzohet qumështi i nënës i shtrydhur, derisa fëmija të jetë në gjendje të thithë vetë nga gjiri i
nënës. Vëzhgimet e bëra nga disa studiues, në disa vende të botës, kanë treguar se mbajtja e fëmijës
me peshë të vogël në gjirin e nënës (të ashtuquajturat “nëna kangur”), ndihmon edhe fëmijë shumë
të vegjël (me peshë 1000g), jo vetëm të ushqehen mirë, por edhe të mbahet më ngrohtë dhe të ketë
më pak probleme me frymëmarrjen.

Basil J. Zitelli, Holly W. Davis. ” Atlas i diagnozës së ekzaminimit pediatrik”.Kapitulli i 10.Të ushqyerit dhe

7

gastroenterelogjia. fq. 75.
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Shumë foshnje që lindin me peshë të vogël janë në gjendje të thithin gjirin, prandaj ato foshnje
duhet të ushqehen me gji. Atyre të cilave nuk mund të thithin gjirin duhet tu jepen qumësht të
shtrydhur nga gjiri me një gotë dhe lugë. Kur foshnja të mund të thithë gjirin mirë dhe kur të fitojë
peshë duhet pakësuar ushqimin me gotë. Foshnjët të cilat nuk mund të ushqehen me gotë dhe lugë,
kohë pas kohe duhet të ushqehen përmes tubit gastrik. Në raste të veçanta kur kjo nuk është e
mundshme duhet të jepet qumësht të dhuruesit nëse gjenden në dispozicion shërbime të sigurta të
ruajtjes së qumështit (të ashtuquajtura banka të qumështit). Gjatë kohës që fëmija ndodhet në
inkubator nëna duhet të nxjerrë me pompë qumështin e saj, i cili konsiderohet “floriri i bardhë” që
do të ndihmojë fëmijën të rritet, të forcojë sistemin imunitar si edhe të mos zhvillojë intolerancë
ushqimore. Në momentin e ushqyerjes me ushqime të ngurta fëmija duhet të hajë si të gjithë fëmijët
e tjerë, dhe kjo ushqyerje të fillohet në kohën që normalisht fillojnë të gjithë fëmijët.

.

Figura 3. Mbjelja e gjinjëve për ushqyerje të shëndetshme, nëse fëmija nuk mund të thithë
QUMËSHTI I GJIRIT PËRMBANË
1. 88% ujë
2. Sheqerna, lëndet apo trupëzat mbrojtëse
3. Laktozë për energji
4. Proteina të tretshme
5. Proteina, anti-infektive-ndihmojnë për të mbrojtur foshnjen nga infeksionet.
6. Acideyndyrore thelbësore që nuk janë të pranishme në qumështin e formulave dhe që
ndihmoj në zhvillimin e trurit dhe të syve.
Tabela 2.
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.

Ushqyerja me gji është mënyrë e pazëvendësueshme e sigurimit të një ushqimi ideal për mirërritjen
dhe zhvillimin e fëmijës, ndaj duhet të jetë domosdoshmërisht ushqimi i zgjedhur për fëmijën në
muajt e parë të jetës e sidomos kur foshnja ka peshë të ulët. Qumështi i gjirit të nënës është i
shëndetshëm, i sigurt, praktik, është në dispozicion në çdo moment dhe në çdo vend, është në
temperaturë dhe me përmbajtjen e duhur.

Figura 4. Procesi i gjidhënies

Qumështi i gjirit është një burim i mirë natyror për të ushqyer foshnjët sepse ai përmbanë ekuilibrin
optimal të yndyrave, karbohidrateve dhe proteinave për zhvillimin e foshnjëve. Qumështi i gjirit
gjithashtu përmbanë faktorë të fuqishëm imunitar që ndihmojnë foshnjët për të luftuar infeksionet.

Niveli i rrezikut për foshnjët dhe fëmijët që ushqehen me qumësht gjiri varet nga lloji i ushqimit
të nënës, natyra dhe nivelet e mbetjeve kimike në qumështin e saj dhe potenca toksikologjike e
këtyre kimikateve siq është mungesa e kalciumit që mund të rrisë mobilizimin e plumbit prej
kockave të nënës për të hyrë në qumështin e gjirit. Për fat të mirë, futja e mjaftueshme e kalciumit
gjatë shtatzënisë dhe laktacionit, zvogëlon konsiderueshëm nxjerrjen e plumbit nga kockat e
nënës.8

8

E. Peka, L. Neqaj, E. Rrustemi, D. Begu, A. Imami-Lelqaj, M. Qela, A. Dërvishi, V. Zanaj, V. Mane
“Infermieristika në specialitete”. Kapitulli i 4. Sistemi gasrointesinal, fq, 111.112.
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Arsyet më të shpeshta pse foshnja nuk merr sasi të mjaftueshme të qumështit të gjirit
janë:
Mbështetja jo e mirë në krahun e nënës dhe fillimi i gjidhënies me vonesë
Të ushqyerit sipas orarit, duke mos i dhënë natën, mjekime të shkurtra, përdorim i shisheve
dhe biberonëve, ushqime dhe lëngje të tjera.
Mungesa e vetëbesimit, brengosja, stresi, depresioni, mungesa e dëshirës për ta ushqyer me
gji, lodhja, refuzimi i foshnjës.
Sëmundja apo anomalia kongjenitale (siç janë buza e lepurit apo anomali kongjenitale të
zemrës), të cilat ndikojnë në të ushqyer
Tabela 3.
b) Ushqyerja me formula të qumështit të përshtatura sipas nevojave të foshnjës
Ushqyerja me qumështin pluhur të formulës për foshnjët nuk përmban antitrupa, të cilët janë në
qumështin e gjirit, dhe është e lidhur me disa rreziqe, si: sëmundjet me origjinë nga uji, nga
përzierja e pluhurit të qumështit me ujë jo të sigurt. Kequshqyerja mund të shkaktohet edhe nga
mbihollimi i qumështit me formulë. Me formula për foshnje nënkuptohet qumështi ose një
produkt i ngjashëm me qumështin, me origjinë shtazore ose bimore. Qumështi i sotëm me
formula është i dizajnuar që sa më shumë ti përngjajë nga ana e vlerës ushqyese qumështit të
gjirit. Gjersa nuk mund të ofrojnë rezistencën kundër infektimeve siç bënë qumështi i gjirit.
Qumështi me formula ofron ushqim të bollshëm për foshnjën në rritje. Shumica e formulave
është e bazuar në qumështin e lopës apo në farat e sojës. Ky qumësht përbëhet nga një
shumëllojshmëri prodhimesh, duke përfshirë qumështin shtazor, të sojës dhe vajrave vegjetale.
Megjithëse ai është përshtatur që t’i ngjajë sa më shumë qumështit njerëzor, është ende larg nga
të qënurit perfekt për foshnjën.9

Nettina, Sandra M: Mills, Elizabeth Jacqueline,-Lippinocott “Manual of Nursing Practica” viti 2006, fq.28, 29.
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Figura 5. Përgatitja e formulave të qumështit
Llojet e qumështit artificialë10
a) Qumështi i adaptuar, i cili përmbajtësish i afrohet qumështit të nënës si: Bebemil, Humane
1, Impamil, Aptamil.
b) Qumështi pjesërisht i adaptuar me disa përbërës të tij mund ti afrohet qumështit human
p.sh. Humana 2, Bebiron 75, Nektamil 1,2, Laktovit plus, Milupa 2.
c) Qumështi i pa-adaptuar siç janë: Milupa HN 25, Humana 9, Soyamil, Bebelac FL etj.12
2.3. Llojet e ushqimeve zëvendësuese për foshnjët e lindura me peshë të ulët11
a) Ushqimet zëvendësuese të foshnjëve me bazë qumështi
Formulat më të zakonshme të foshnjëve dhe të konsumuara pikërisht nga ata janë prodhuar nga
qumështi i lopës duke i shtuar karbohidrate (zakonisht laktozë), vajra vegjetalë, vitamina dhe
minerale. Kazeina është proteina mbizotëruese në qumështin e lopës. Meqënëse proteina kryesore
në qumështin e gjirit është proteinë e treteshme e hirrës, në vend të kazeinës, disa formula
foshnjësh me bazë qumështi janë ndryshuar duke u rritur përmbajtjen e hirrës. Megjithëse është
realizuar ky ndryshim, proteina në formulën e foshnjëve është e ndryshme nga ajo e qumështit të
gjirit për shkak të përbërjes së aminoacideve dhe proteinave. Në formulat e foshnjëve me bazë
qumështi, rreth 9% të kilokalorive e japin proteinat, 48-50% e japin yndyrnat dhe 40-45% e japin
karbohidratet.

Kliegman Behrman, Jenson Stanton” Manuali Nelson i Pediatrisë”.
Basil J. Zitelli, Holly Ë. Davis. ” Atlas i diagnozës së ekzaminimit pediatrik”.Kapitulli i 10.Të ushqyerit dhe
gastroenterelogjia. fq. 75.
10
11
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b) Ushqimet zëvendësuese të foshnjëve pa laktozë

Laktoza është karbohidrati me përmbajtje më të madhe në formulat e foshnjëve më bazë qumështin
e lopës. Intoleranca ndaj laktozës mund të shfaqet me gazra të mëdha, diarre ose me ankth. Një
numër shumë i vogël i foshnjëve prodhojnë sasi të pamjaftueshme të laktazës, enzima e nevojshme
për të hidrolizuar laktozën. Mangësitë kongjinetale të laktazës janë ekstremisht të rralla. Foshnjët
prematurë mund të kenë nivelë më të ulëta të laktazës sesa foshnjët normale, pra sasia e laktazës
në organizmin e foshnjës është në proporcion më shkallën e tyre të lindjes, meqënëse krijimi i
laktazës zhvillohet gjatë tremujorit të parë të shtatzënisë.
c) Ushqimet zëvendësuese të foshnjëve me përmbajtje të lartë hekuri
Përdorimi i një formule foshnje të pasuruar me hekur (me përmbajtje të lartë hekuri) siguron se
nga kjo formulë foshnja ka marrë një sasi të mjaftueshme të hekurit, një nutrient i rëndësishëm
gjatë vitit të parë. Formulat e foshnjëve standarte me përmbajtje të lartë të hekurit janë pasuruar
me afërsisht 10 deri në 12 miligram hekur për 250gr të produktit, në formën e sulfateve ferrike.

2.4. Teknikat dhe format më të përshtatshme për ushqim

Koordinimi i refleksit të thithjes, frymëmarrjes dhe gëlltitjes paraqitet në mes të javëve 32-34 të
të gjestacionit, ashtu që të porsalindurit me masë trupore më të vogël se 1800g më së shpeshti
ushqehen përmes sondës nazogastrike, ndërsa ata me masë më të madhe trupore nëse janë në
kondicion të mirë ushqehen me shishe. Nëse janë më pak të prekur nga sëmundja po ashtu
preferohet të ushqehen përmes sondës në mënyrë që të parandalohet aspirimi dhe të ruhet energjia
e tij.

2.5. Racionet dhe sasia e ushqimit

Ushqimet e foshnjëve të porsalindura në përgjithësi janë qumështi i nënës, me një frekuencë të
ushqimit të foshnjës 8 deri në 12 herë gjatë 24 orëve. Këto foshnje duhet të ushqehen me sasi të
vogla dhe shpesh gjatë ditës dhe gjatë natës, kjo sepse stomaku i tyre nuk mund të mbajë sasi të
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madhe të ushqimit. Në qoftëse një i porsalindur fle më shumë se 4 orë pa u zgjuar, foshnja duhet
të zgjohet dhe ti ofrohet ushqimi.
Ka më shumë mundësi të planifikimit të shujtave sa i përket orarit dhe sasisë së dhënies së tyre
në raport me pjekurinë e të porsalindurit, masën trupore dhe gjendjen e tij klinike.
Me shujtat e para duhet dhënë tretje izotonike e glukozës, por pas disa orëve duhet të kalohet në
fillim me qumësht të holluar p.sh 20 kcal/ 100 ml, e më pas i jepet qumësht i përqendruar, derisa
të arrihet përqendrimi normal i qumështit të nënës (rreth 67 kcal/100 ml).
Zakonisht fillohet me shujta të vogla p.sh. 2 ml të të lindurit me peshë të ulët nën 1000 g, ose 4 ml
tek fëmija me masë trupore 1500g, çdo 2 orë me rritje graduale të sasisë dhe kohës së intervalit
ndërmjet dhënies së shujtave. Para ushqimit zakonisht përmes sondës nazogastrike konstatohet se
a ka ushqim të mbetur apo të patretur pas dhënies së shujtës së mëparshme. Nga kjo varet rritja e
sasisë dhe përqendrimit të ushqimit të shujtave të ardhshme. Në shumicën e rasteve, plotësohen
nevojat e ushqimit me ushqim enteral të të lindurit para kohe deri në 1000g, për 5-7 ditë.

2.6. Ushqimi i foshnjëve të lindura me kohë por me peshë të ulët
Foshnjët që lindin me kohë por me peshë të ulët 2500gr, në përgjithësi janë të afta të fillojnë
ushqyerjen me gji si dhe posedojnë shenjat vitale normale.
Organizmi i tyre funksionon normalisht, mirëpo disa foshnjëve u nevojitet më tepër qëndrimi në
inkubator në mënyrë që t'u forcohet imuniteti, në qoftëse kanë imunitet të dobët dhe shenjat vitale
i kanë të zvogëluara. Këto foshnje mund të ushqehen me sondë gjatë qëndrimit në inkubator,
ndërsa më vonë mund të marrin ushqim me gotë, por me zhvillimin e mëtutjeshëm ato mund të
fillojnë thithjen e gjirit, gjithashtu të ushqehen me qumësht artificial sipas gjendjes dhe nevojës.
Foshnjët në fjalë në të shumtën e rasteve janë të afta që të fillojnë vet thithjen pas lindjes.
Ato kanë nevojë që të mbahen ngrohtë dhe për kujdes për kontrollimin e infeksionit.
Nganjëherë këto foshnje kanë nevojë për kujdes të veçantë, por normal mund të qëndrojnë me
nënat e tyre për t’ua siguruar ushqimin dhe ngrohtësinë, sidomos nëse mund të mbahet kontakti
lëkurë-me-lëkurë. Bazuar në literaturën e shfletuar mësojmë se foshnjët e lindura me peshë të ulët
si ato prematurë e poashtu edhe ato të lindura me javë të plotë, shpesh mund të kenë nevojë edhe
për:
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Ushqyerja enterale totale e cila konsiderohet si ushqyerje me sondë gastrointestinal, sondë
nazogastrike, sondë nazoduodenale, sondë gastrostomi, sondë jejunum.

.

Kjo ushqyerje administrohet nga ushqyerja me bolus, ushqyerja cirkulatorë, ushqyerja e
vazhdueshme. Ushqyerja me bolus është një ushqyerje e ndërprerë e një sasie specifike të
produkteve enterale, në një kohë të caktuar gjatë 24 orëve, zakonisht çdo 4 orë ndërkaq e
ashtuquajtura ushqyerje qarkulluese konsiderohet e njëjte si ushqyerja e vazhdueshme dhe është e
ngjashme me terapinë intravenoze në atë që injektohen në mënyrë të vazhdueshme, me përjashtim
se ky infuzion ndalohet për një kohë të caktuar, zakonisht çdo 4-8 orë në çdo 24 orë.
Ushqyerja parenteralee cila mund të aplikohet si:
a. Ushqyerja parenterale parciale.
b. Ushqyerja parenterale totale me kohëzgjatje të shkurtër.
c. Ushqyerje parenterale totale me kohëzgjatje të gjatë.

2.7. Hipotermia dhe parandalimi i saj

Të porsalindurve me peshë të dobët të cilët klinikisht janë stabil, duhet t'u jepet kujdes amëtar të
stilit kangur duke filluar menjëherë pas lindjes përgjatë tërë kohës, ditën e natën.
Nëse nëna nuk është në gjendje t'i ofroj kujdes kangur, mund të përdorët edhe një inkubator i
pastër. Inkubatorët duhet të lahen me dezinfektues pas çdo përdorimi nga foshnjët dhe duhet të
jenë të dizajnit bazik në mënyrë që të mund të përdoren nga secili pjesëtar i stafit.
Ushqimet janë burimi i energjisë dhe i mikroelementeve të domosdoshëm për rritjen dhe zhvillimin
e organizmit, i cili ka nevojë për një shumëllojshmëri nutrientësh energjik (karbohidrate, yndyra,
proteina) dhe jo energjik (vitamina, kripëra minerale).

.

Kusht i domosdoshëm për çdo produkt ushqimor është siguria e këtij produkti ushqimor.12

12

E. Peka, L. Neqaj. E. Rrustemi. D. Begu, A. Imami-Lelqaj, M. Qela, A. Dërvishi, V. Zanaj, V. Mane
“Infermieristika në specialitete” Kapitulli i 4. Sistemi gastrointestinal, fq: 111. 112.
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NEVOJAT KALORIKE PËR FOSHNJËT E LINDURA ME PESHË TË ULËT
0 DERI 6 MUAJ

7 DERI 12 MUAJ

9.1g/ në ditë

PROTEINAT

11g/ në ditë

4.4g/ në ditë

ACIDI LINOLIK

4.6g/ në ditë

0.1mg/në ditë

VITAMINA B6

0.3mg/në ditë

31g/në ditë

YNDYRNAT

30g/në ditë

25mg(2000IU)

VITAMINA D

25mg/(2000IU)

65mg/ në ditë

FOLATE

80mg/në ditë

4mg/në ditë

VITAMINA E

5mg/në ditë

2.0mg/ në ditë

VITAMINA K

2.5mg/në ditë

40mg/në ditë

VITAMINA C

50mg/në ditë

0.4mg/në ditë

VITAMINA B12

0.5mg/në ditë

Tabela 4. Nevojat kalorike për foshnjën me peshë të ulët 13
2.8. Të ushqyerit gabueshëm - kequshqyerja
Të ushqyerit jo adekuat të fëmijës mund të shkaktojë probleme jashtëzakonisht të mëdha në
shëndetin e fëmijës. Nënat duhet të jenë shumë të kujdesshme gjatë ushqyerjes së foshnjës dhe
vazhdimisht të kontrollohet çdo racion.
Kequshqyerja mund të ndodh nëse nëna nuk përcjellë:
 Marrjen e synuar të energjisë dhe proteinave
 Nuk llogaritë sasinë racioneve sipas shtimit të peshës
 Nëse shujtat e fëmijës janë të shpeshta dhe të pakufizuara
 Ruajtja higjienikë dhe përzierja e përshtatshme nuk është sipas rekomandimeve të pediatrit
 Përshtatshmëria e përbërjeve dhe multivitaminave me afate të qëndrueshme
Përgjithësisht mund të konstatohet se të ushqyerit jo adekuat rezulton nga një mosbalancim i mirë
midis marrjes dhe thithjes së lëndëve ushqyese si dhe shkallës me të cilën këto lëndë ushqyese
përdoren. Ky mosbalancim mund të qoj si në të ushqyerit e mangët ashtu edhe në të ushqyerit e
tepërt. Të ushqyerit e mangët ose të kequshqyerit proteina vjen si rezultat i konsumimit të

13

Wicworks.fns.usda.gov/wicworks /Topics /FG/Chapter1
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papërshtatshëm, humbjes jonormale të lëndëve ushqyese ose rritjes së nevojave metabolike.
Dieta e pacientit dhe marrja e ushqimeve duhet të shqyrtohet në mënyrë të detajuar.

.

Për foshnjët është e nevojshme marrja e informacionit për sa i përket recetës ushqimore që përdorë
foshnja dhe se si kjo recetë ushqimore duhet të diferencohet. Një pjesë e madhe e çrregullimeve
që më pas rezultojnë në pamjaftueshmërinë për t'u rritur mund të ndahen në këto kategori: marrja
e papërshtatshme e kalorive, thithje e papërshtatshme, kërkesë e tepërt për kalori dhe metabolizëm
ose përdorim i pamjaftueshmëm i lëndëve ushqyese14.
Për të tejkaluar fazën e kequshqyerjes preferohet të merren vlerat ushqimore varësisht sipas llojit
të sëmundjes së kequshqyeshmërisë duke mos neglizhuar mos marrjen e vitaminave, mineraleve,
karbohidrateve, aminoacideve, yndyrave dhe proteinave, por këto duhet të merren në sasi të
koordinuar nga dietetisti në bashkëpunim me mjekun.

14

Organizata botërore e shëndetësisë“ Kujdesi spitalor për fëmijë”. Botimi i dytë 2013. Kapitulli i 9. Foshnjat. fq.
58.59.60
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KAPITULLI III

3. Kujdesi infermieror dhe procedurat monitoruese ndaj foshnjëve me peshë të ulët në lindje
Me qëllim që përcjellja të jetë efektive, punëtorët shëndetësor duhet të jenë të gatshëm për të
kontrolluar administrimin korrekt të trajtimit, përparimin e pritur të fëmijës, efektet e mundshme
anësore të trajtimit si dhe komplikimet që mund të shfaqen dhe mënyrat si mund të identifikohen
diagnozat tjera tek fëmija i cili nuk reagon në trajtim. Edhe përkundër faktit që një fëmijë i lindur
para kohe në fillim ai do të jetë më i vogël se foshnjët e tjera, prapë se prapë këta fëmijë duhet të
kenë të njëjtën mënyrë rritje me atë të bashkëmoshatarëve të tyre. Sigurisht që në fillim ai do të
jetë shumë i vogël krahasuar me fëmijët e lindur në termin të duhur, por rritja e tij fizike dhe
cerebrale do të vazhdojë të bëhet në bazë të normave të rritjes. Me kalimin e viteve, falë një
ushqyerje të shëndetshme, si edhe në disa raste falë një kure psikomotore, këta fëmijë nuk do të
kenë asnjë problem në rritje dhe zhvillim. Fëmijët e lindur parakohe nuk janë në gjendje të
prodhojnë antikorpe dhe për këtë arsye mund të bëhen “pre” e shumë infeksioneve, qofshin ato të
thjeshta apo të vështira për t’u marrë. Ndër të tjera komplikacionet e ndryshme mund të shkaktojnë
tek këta fëmijë edhe anemi, verdhëzën, refluks gastro-ezofageal etj. Bazuar në këto që u tha më
lartë mund të thuhet se tek kjo kategori e fëmijëve kërkohet të aplikohet kujdes infermieror shumë
më i veçantë. Infermierët vazhdimisht duhet të aplikojnë tek foshnjët me peshë të ulët në lindje:
 Stimulim fizik në formë të masazhit, fërkimi të gjymtyrëve, sidomos shputave, ndihmon
në kthjelljen e prematurëve të deprimuar.
 Përkujdesje ndaj lëkurës duke pastruar atë një herë në ditë me vatë sterile, të lagur në vaj
të parafinës ose në vaj të peshkut.
 Bënë ndërrimin e shpeshtë të pelenave të papastra, ndërsa si çdo ndryshim eventual në
lëkurë ajo duhet ta vërejë. Nëse fëmija nuk është në inkubator, mbështjellja e tij duhet të
bëhet me pelena sterile. Ato duhet të lahen në lavatriqe të veçanta, e jo në ato ku pastrohen
rrobat e fëmijëve të tjerë të sëmurë.
 Mamia bënë matjen e temperaturës me termometër të veçante me shkallëzim nën 35˚C.
 Matja e masës trupore bëhet menjëherë pas lindjes. Ajo mund të shtyhet nëse gjendja
shëndetësore e tij nuk është e volitshme pas matjes së parë si dhe duhet të kontrollohet çdo
ditë.
28

 Mënyrën dhe tekniken e ushqimit duhet dhe e dikton shkalla e prematuritetit të foshnjës e
cila e orienton maminë për ushqimin e tij (me pipetë, me lugë, me kateter, apo të futet në
gji të nënës, nëse e ka të zhvilluar refleksin e thithjes)
 Mamitë vazhdimisht përcjellinë edhe peshën trupore të foshnjës dhe ndonjë komplikacion
të mundshëm gjatë qëndrimit në spital.
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KAPITULLI IV
Studimi i rastit
Studim i rastit: Foshnje e gjinisë femërore (J.K) nga Prizreni e lindur në QKUK në Prishtinë nga
nëna e saj Z.K e moshës 37 vjeçare. Menjëherë pas lindjes mjekët të cilët kanë asistuar në lindje
kanë përshkruar këtë diagnozë për foshnjën në fjalë:
 Diagnoza: J.K. Femininus eutrophicus. Pretemp (25/26g)EL ËB. Sepsis(Enterococus).
Apnea. Edema generalist. Anemia. Edema labi major. Vaginalis. Ditëlindja: 28.07.2018.
Pesha e lindur: 1.700 gr. Gjatësia: 39 cm. Perimetri i kokës: 24.5 cm.
 Koka në konfiguracion normal, FM: 0.5x0.5 në nivel të kalavaries sytë, hunda, veshët.
 Të dhënat procedurale: Foshnja menjëherë pas lindjes, është transferuar në repartin e
Neonatologjisë, sepse foshnja ka peshë të ulët dhe e njejta ka lindur me rrugë normale, si
lindje e tretë e nënës Z.K.
 Të dhënat subjektive: Krahërori është cilindrik simetrikisht i lëvizshëm në të dy anët pa
retraksione, lëkura është dukshëm ngjyrë roze, pa efloreshenca, mushkritë me frymëmarrje
bronkovezikulare, në të dy anët, frekuenca respiratore 57/min, ndërkaq abdomeni në nivel
të toraksit, reflekset provokohen simetrikisht, rrahjet e dobëta të zemrës.
 Të dhënat historike: Foshnja është lindja e tretë pas një aborti që ka pasur nëna para kësaj
lindje. Nëna e foshnjës tregon se gjatë gjithë shtatëzanisë ka qenë shumë e kujdesshme,
nuk ka pasur ndonjë sëmundje si dhe nuk vuan nga ndonjë sëmundje trashëguese. E njejta
pohon se asnjëherë gjatë kohës së shtatëzanisë nuk ka përdorur kontraceptivë apo
medikamente tjera pa konsultën e mjekut.
 Të dhënat aktuale: Menjëherë pas lindjes për shkak të dyshimit në abort, foshnja është
vendosur në izoletë në (SaO2 98%), është mbështjellur me mbulesë me pambuk që të mos
e humb nxehtësinë e trupit derisa ajo është stabilizuar.
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Diagnoza infermierore
Foshnja e lindur fillimisht nga mjeku kujdestarë është egzaminuar ku është konstatuar se si rezultat
i tretjes së dobët është vërejtur jashtëqitje e dobët. Foshnja gjitashtu ka pasur urinim të rrallë në
sasi të vogël dhe jo të rregullt.
Hapat planifikues dhe monitorues
Mjeku që ka kontrolluar foshnjën në fjalë ka rekomanduar që të fillojë me aplikimin e terapisë
sipas gjendjes aktuale, foshnja të ketë një trajtim të veçantë dhe në dhomën intensive stafi mjeksor
të shkojë me rroba sterile. Detyrat shtesë janë:
 Pastrimi i foshnjës me lecka speciale
 Analizat e gjakut për egzaminime shtesë
 Përcjellja e vazhdueshme e funksioneve vitale
 Mirëmbajtja e izoletës gjatë gjithë kohës
 Përcjellja në mënyrë të vazhdueshme e sasisë së jashtëqitjes
 Konsultat e vazhdueshme me nënën e foshnjës që të ruhet qetësia e saj
 Ushqyerja me sondë me qumësht artificial
 Kontrollet e vazhdueshme për shtimin e peshës së foshnjës
Hapat e zbatueshmërisë
Pas përcjelljes së vazhdueshme të foshnjës nga ana e mjekut është konstatuar se foshnja ka arritur
të ushqehet me qumështin e nënës duke e shoqëruar nganjëherë edhe me biberon për shkak të
pamjaftueshmërisë së qumështit të gjirit. Mjeku gjithashtu ka rekomanduar që gjatë 24 orëve,
foshnja 2 orë të plota mund të qëndrojë jashtë izoletës.
Foshnja konstatohet se ka përparuar dukshëm dhe gjendja e saj është drejt stabilitetit duke
përparuar edhe në peshë.
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Vlerësimi apo gjykimi
Meqenëse gjendja e foshnjës është përcjellur vazhdimisht nga mjekët e repartit të Neonatologjisë
është vlerësuar se foshnja ka arritur ti fitojë parametrat e duhur të zhvillimit në proporcion të njejtë
me foshnjët tjera të po të njejtës kohë. Foshnja në fjalë gjithashtu ka përmirësuar në nivelin e
kënaqshëm refleksin e ushqyrjes me gji që ka rezultuar me përmirësimin e plotë të peshës. Gjatë
muajit të parë foshnja ka fituar 500gr ,gjatë muajit të dytë ka shtuar 700gr ,ndërsa muajin e tretë
ka dalë nga spitali me peshë 2900gr. Për gjatë gjithë kohës sa ka qëndruar në izoletë foshnja në
fjalë është shëruar nga infeksioni dhe e njëjta do të vazhdojë terapinë edhe për disa ditë. Gjthashtu
nënës së foshnjës i është rekomanduar që të jetë e kujdeseshme në trajtimin e vazhdueshëm të
kontrollave dhe marrjen e terapisë me sukses. Foshnja në fjalë do të duhet në shtëpi të përdor pika
AD3, 1X5 pika, Sol.Aktiferin 2x10 pika, për 1vit rresht.
Solucioni

Sasia për kg/ditë

Solucioni 1
a.Solucioni i aminoacideve sintetike 7 dhe hidrateve të

30ml

karbonit 10
b.Solucioni i elektoliteve (Ped-el). Përmbanë

4ml

Ca,Mg,Fe,Zn,Mn,Co,P,F dhe Cl
Solucioni 2
a.Emulsion të yndyrnave (Intralipid 10 ose 20)

40 ose 20 ml

b.Emulsion i vitaminave liposolubile (Vitalipid)

1ml

Solucioni 3
A.solucioni i glukozes 10 ose më shumë

90ml

b.Solucioni i vitaminave hidrosolubile (Soluvit)

0.5ml

c.Solucioni i natriumit FosfatitKaliumit(përmbanë Na,
K, Ca, Cl, P dhe laktate)
Tabela 5. Solucionet që ipen në mënyrë parenterale.
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1.4.ml

Tabela 6. Rezultatet e analizave laboratorike pas daljes nga spitali, mosha e foshnjës 3 muajshe
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DISKUTIMI
Sa më i parakohshme është një fëmijë, aq më shumë ndihmë ai ose ajo do të duhet të ketë duke u
mbështetur në trajtime të veçanta dhe shumë delikate. Fëmijët e lindur parakohe në të shumtën e
rasteve ushqehen përmes hundës ose gojës.
Megjithatë ka edhe fëmijë të atillë prematurë që mund të thithin qysh në fillim qumështin e gjirit
i konstatur si një burim ideal për shëndetin e foshnjës.
Nëse i referohemi rastit të cilin e kemi vëzhguar në QKUK në Prishtinë, mund të themi se foshnja
e lindur ka qëndruar në ambientet e kësaj qendre dhe është trajtuar gjatë gjithë kohës deri në
stabilitetin e plotë të foshnjës.
Egzaminimi dhe trajtimi adekuat i foshnjës nga ana e personelit mjekësor që ka përcjellur
vazhdimisht gjendjen e foshnjës dhe kujdesit të mjaftueshëm infermieror është përcjellur
përmirësimi i funksionimit të të gjitha organeve vitale, planifikimi me kujdes i mënyrës së
ushqyerjes ka rezultuar që foshnja nga pesha e lindjes të arrijë peshën ideale të mjaftueshme për
moshën që ka.
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PËRFUNDIMI
Pas shqyrtimit të literaturës dhe studimit të rastit konstatojmë se :
Në ditët e para të jetës foshnjët e lindura parakohe kanë sistem të pazhvilluar për rregullimin e
temperaturës trupore, e pa ndihmën e rregullimit të temperaturës nuk mund ta mbajnë ngrohtësinë
normale trupore. Foshnjët prematurë kanë nevojë për kujdes specifik, për të qëndruar ngrohtë, për
të marrë frymë e për t’u ushqyer, derisa organet e trupit të tyre të zhvillohen plotësisht. Ka edhe
raste kur mjekët vërejnë probleme të tjera më të komplikuara si pasojë e lindjes së parakohshme
dhe për kurimin e tyre mund të nevojitet ndërhyrje kirurgjikale. Çdo pikë e qumështit të nënës ka
rëndësi të madhe për foshnjën e porsalindur, veçanërisht kur kjo foshnjë ka lindur parakohe ose
nëse është e sëmurë. Pasi që bëhet fjalë për foshnjë të parakohshme, shpesh ato kanë problem me
thithjen, derisa nuk forcohen dhe nuk zhvillohen sa duhet.

.

Qumështi i gjirit, si dhe vlerat ushqimore me vitamina, minerale karbohidrate, yndyra, proteina,
ndikojnë në funksionimin e hormoneve dhe enzimave, që do të thotë se këto kanë rol kryesor për
zhvillimin e mëtutjeshëm dhe rritjen e foshnjëve.
Rol dhe rëndësi të veçantë luan mamia e cila kryen të gjitha detyrat dhe obligimet me përkushtim
që ka ndaj këtyre foshnjëve, si dhe komunikimi me nënën e foshnjës është i rëndësishëm gjë që
informon dhe ndihmon nënën të ketë një qasje të kujdesshme ndaj foshnjës.
Qumështi i gjirit duhet të jetë ushqimi kryesor gjatë gjithë vitit të parë të jetës së foshnjës me peshë
të ulët në lindje dhe është një ushqim i rëndësishëm gjatë vitit të dytë. Ushqyerja komplementare
kupton dhënien e ushqimeve të tjera, si shtesë e qumështit të gjirit. Shtesat e rregullta në peshë
gjatë vitit të parë të jetës janë shenja më e rëndësishme që flasin për një shëndet të mirë të fëmijës
sepse çdo qëndrim në peshë ose humbje nuk është normale dhe duhet gjetur shkaku i saj. Prindërit
duhet të kenë njohuri të qarta lidhur me fëmijën e tyre prematurë sepse duhet të dijë lëndët kryesore
që përmbajnë ushqimet e tyre. Lëndët e domosdoshme që duhet të përmbajnë ushqimet e këtyre
fëmijëve duhet të kenë proteina, yndyra, karbohidrate, sheqerna, kripëra minerale, vitamina, ujë e
të tjera.Fëmiju me peshë të ulët ka nevojë për 2.5 deri në 3 gram proteina për çdo kilogram në
peshë.
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REKOMANDIMET
Bazuar në hulumtimet e gjetura rreth ushqimit të fëmijëve të lindur me peshë të ulët,rekomandojmë
se kjo kategori e foshnjëve kërkon trajtim specifik, shumë të kujdesshëm dhe mbi të gjitha
përcjellje të vazhdueshme deri në stabilitetin e plotë të gjendjes së foshnjës, apo më konkretisht
deri në stabilizimin e organeve vitale të foshnjës.
Ushqimi konsiderohet të jetë faktor kyç dhe shumë i rëndësishëm për stabilitetin e foshnjës,
prandaj rekomandojmë që:
 Foshnjët prematurë të ushqehen me ushqim adekuat dhe me materie ushqyese të nevojshme
 Stimulim dhe inkurajim i nënave për ushqyerje me gji të foshnjës së tyre prematurë.
 Kujdesje dhe trajtim i veçantë nga ana e mamive për foshnjët të cilat nuk ushqehen me
gjirin e nënës
 Ruajtjen e higjenes dhe respektimin e këshillave mjekësore
 Kartelat infermierore të plotësohen me kohë për të evidentuar stabilitetin e foshnjës dhe
zhvillimin e saj të vazhdueshëm
 Kontrolla të rregullta mjekësore sipas normativave të caktuara e në rastë kur foshnja nuk
është mirë edhe më shpesh.
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