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ABSTRAKT
Shtatzënia (lat. graviditas) është periudha kohore, gjatë së cilës në trupin e femrës një qelizë
vezore e fekonduar zhvillohet deri në një foshnje.
Ushqyerja e pamjaftueshme prenatale ndikon jo vetëm në ecurin e periudhës perinatale, por
me sa duket shkakton dhe ndjeshmëri ndaj sëmundjeve me vonë, si dhe ndikon në shëndetin e
brezit tjetër. Nënat që ushqehen në mënyrë të përshtatshme dhe nuk kanë kufizime të ushqimit
shtojnë deri në 30% të peshës së tyre para shtatzënisë, 25% të së cilës e përbënë vetëm fetuesi.
Rekomandimet për shtimin në peshë dhe të ushqyerit gjatë shtatzënisë kanë evoluar shumë gjatë
30 viteve të fundit.
Për të ndihmuar pacientin tuaj, me ndryshime që duhet bërë në diet, është e domosdoshme të
keni një plan për të përmbushur synimet si: identifikimi i rrezikut që paraqet dieta, vlerësimi i
gadishmëris për të ndryshuar dhe asistimi gjatë ndryshimit dhe referimit të programit. Metodat që
përmbajnë një proces sistematik; me role specifike për pjestaret e stafit mjekësor për t’u përfshirë
në zbatimin e 5 pikave si vlerësimi, këshillimi, pranimi, asistenca dhe rregullimi.
Qëllimi i punimit është të njihemi me ushqimin që gratë shtatëtzëna konsumojnë, si dhe
sa dijnë dhe sa i kushtojnë rëndesi ushqimit të marrë me të gjithë përbërësit.
Metoda e punës në këtë punim është rishikim literature si dhe hulumtim. Hulumtimi është
retrospektiv. Në hulumtim kanë marrë pjesë 30 gra shtatëzëna të cilat u janë përgjigjur pyetjeve
rreth ushqimit gjatë shtatzënisë. Pytësori ka qenë anonim.
Gratë shtatzëna konsumojnë gjithmonë mëngjesin, drekën dhe darkën. Nga gjithsej 30
shtatëzëna mëngjesin e konsumojnë 22 shtatëzëna, drekën e konsumojnë 25 gra dhe darkën e
konsumojnë gjithmonë 14 gra shtatëzëna. Gratë shtatëzëna konsumojnë vit.A ose Retinen brenda
javës; Vitaminen B6 apo Piridoksinën e konsumojnë çdo ditë brenda javës. Vitaminën B9 apo
Acidin folik apo Acidi folik gratë shtatëzëna e konsumojnë rregullisht çdo ditë. Gjithashtu
vitaminen B12 apo Cijankobelaminen gratë shtatzëna e konsumojnë më së shpeshti, gjithashtu
shtatëzënat konsumojnë vitaminen C si dhe knaqshëm e kanë nivelin e njohurive për ushqim gjatë
shtatzënisë.
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1. HYRJE

Që prej shumë kohësh është bërë e ditur se shtatzënia është periudha kur rritet nevoja nutricionale.
Rekomandimet kanë qenë të ndryshme me kalimin e kohës, por gjithnjë është pranuar se me
marrjen e kalorive të përshtatshme ka më tepër gjasa të konsumohen lëndet ushqimore të
përshtatshme. Kontrolli i herë pas hershëm i peshës është një proces normal në vizitat e paralindjes.
Gjatë viteve të fundit vëmendja është përqendruar të gjendja shendetësore e grave pas shtatzënisë.
1

Përgjatë viteve, gruaja ka marrë mesazhe të cilat e ka shpier atë të mendoj se duhet te ushqehet për
dy persona, gjë që ka bërë të mundur që deri në fund të fund të shtatëzanisë ajo të shtoj dukshëm
peshën e saj trupore. Tradicionalisht, nevojat nutritive gjatë shtatëzanisë janë llogaritur me shumë
si kopmponente të produkteve se sa mirëmbajtja e tyre. Kjo do të thotë se këto kërkesa shtesë të
shtatëzënave duhet të rriten aq sa ka progres shtatëzania dhe rritja fetusit.
Në të kundërten ushqyeshmëria e varfër sjell të rritja e pakët e fetusit, dhe në përgjithësi ato vuajnë
nga disavantazhet të cilat vijnë si pasojë e edukimit të pakët, kushtet e dobëta të banimit, pirja e
duhanit, punët e rënda fizike që disa shtatëzëna bëjnë që aktualisht është evidente në vendet në
zhvillim.

1

Traktati i Mjekësis së Familjes, pjesa IV faqe 1099, RAKEL.
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1.1.

Përgaditja për shtatëzëni

Trupi i femrës përgatitet për shtatzëni gjatë çdo cikli menstrual.
Gjatë fazës postovulare ose luteale të çdo cikli menstrual vihet re një ulje e rezistencës vaskulare
sistemike me rreth 20%, duke shkaktuar një ulje prej 10% të presionit arterial mesatar krahasuar
me fazen folikulare. Hedhja kardiake rritet pothuajse me 20%, kurse vazodilatacioni renal shton
fluksin e gjakut renal dhe filtrimin glomerular me rreth 10%.
Të gjitha këto ndryshime rikthehen pas involucionit të trupit të verdhë dhe fillimit të
menstruacioneve. 2

Figura.1. Shtatzënia3

2

Traktati i oksfordit per mjeksin, vellimi 2 kapitulli 13.1- Ndryshimet fiziologjike te shtatzenis normale, fq. 383,
D.L.Williams
3

https://images.search.yahoo.com/search/images;_
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1.2.

Ushqyrja gjatë shtatzënisë

Aftësitë për të përshtatur në kushte të ndryshme mjedisore dhe ushqyese është thelbësore për
suksesin e riprodhimit. Në vendet në zhvillim, ku në përgjegjësi ushqimet janë të bollshme,
rekomandimet dietike bazohen në sasin mesatare të ushqimeve që marrin gratë me shtatzëninë
normale. Në vendet ku ushqimet janë të pakta, rekomandimet dietike bazohen në nevoja minimale
për ruajtjen e shëndetit dhe janë shumë më të ulta se marrja mesatare e një gruaje që ushqehet sipas
oreksit. Gratë shtatëzëna kanë disa rrugë metabolike kompensuse për të minimizuar kërkesat
ushqyese shtesë dhe për të lejuar rritjen optimale të fetusit. Sidoqoftë pavarësisht këtyre
përshtatjeve metabolike, miliona gra shtatëzëna nuk kanë mundësi të ushqehen mjaftueshëm sa
për të mundësuar zhvillimin e vrullshëm të fetusit. Ushqyerja e pamjaftueshme prenatale ndikon
jo vetem në ecurin e periudhës perinatale, por me sa duket shkakton dhe ndjeshmeri ndaj
sëmundjeve me vonë, si dhe ndikon në shëndetin e brezit tjeter.

Figura.2. Ushqimi dhe Shtatzënia 4

4

https://www.google.al/search?q=ushqimi+dhe+shtatzenia
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1.3.

Shtimi i peshës gjatë shtatzënisë

Nënat që ushqehen në mënyrë të përshtatshme dhe nuk kanë kufizime të ushqimit shtojnë deri në
30% të peshës së tyre para shtatzënisë, 25% të së cilës e përbënë vetëm fetusi. Ndryshe nga kjo,
nënat që kanë burime ushqimi të kufizuar shtojnë deri në 10% të peshës para shtatzënisë nga e cila
pothuajse 60% e përbënë fetusi. Shtimi i theksuar i peshës rritë edhe peshën e lindjes, por gjithashtu
edhe përqindjen e lindjeve me section-cesare dhe ndërlikimet e nënës siç janë diabeti gestacional
dhe preeklampsia. Shtimi i kufizuar i peshës rritë incidencën e peshës se ulët të lindjes (pesha <
2500 g në term). Në vitin 1990 Instituti i Mjeksësisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës botoi
protokolet për shtimin e peshës gjatë shtatzënisë, të cilat u përshtaten në përputhje me peshën e
nënës para shtatzënisë.
Këto rekomandime që bazoheshin kryesisht në studime të mëdha vëzhguese, janë konfirmuar nga
shumë analiza të më vonshme dhe minimozojnë riskun për lindje me peshë të madhe (më shumë
se 4500 g në term) dhe peshë të vogël.

1.4.

Shtimi i peshës gjatë shtatzënisë në vendet në zhvillim

Në vendet në zhvillim, më shumë se 20% e foshnjave kanë peshë të ulët në lindje, ku vetem 25%
prej tyre janë prematur; në krahasim me këto vende, në vendet e zhvilluara vetem 6% e foshnjave
kanë peshë të ulët në lindje, nga të cilat shumica 55% janë premature. Shtresat ushqimore për
femrat e kequshqyera gjatë shtatzënisë duhet të administrohen me kujdesë. Kequshqyrja kronike
kufizon shtatlartësinë e nënës, duke përfshirë edhe madhësin e pelvisit. Si rrjedhoj, shtresa e
proteinave dhe kalorive gjatë shtatzënise mund të shkaktojnë rritje jo në përpjestim të fetusit, si
dhe bllokim të aktit të lindjes, një shkak i rëndesishem i vdekjeve amtare dhe perinatale në vendet
në zhvillim. Një rekomandim praktik do të ishte të kushtuarit e një vëmendje të veqant kësaj
mundësie, kur në programe ushqyerje shtesë, që synojnë përshpejtimin e rritjes fetale, përfshihen
femrat me gjatësi më të vogël se 1.5 m. Për me teper, këshillat mbi ushqyrjen duhet të shoqërohen
me kujdes të veçant obstetrik.
9

1.5.

Nevojat energjetike gjatë shtatzënisë

Ritmi i rritjes se fetusit human është i ngadaltë dhe rritja e përditshme e stresit energjetik të
shtatzënisë humane është relativisht e ulët në krahasim me atë të specieve të tjera. Kjo i jep nënës
kohë për të përshtatur metabolizmin e saj dhe konsumimin energjetik me rrethana të ndryshme
ushqimore. Në shoqeritë e ushqyera mirë, sasia totale energjetike e shtatzënisë mund të jetë deri
në 520 MJ (124.000 kcal).
Tri elemente kryesore të konsumimit energjetik të një nëne e zakonshme e ushqyer mirë janë:
-

Rritja e fetusit dhe indeve riprodhuese (rreth 18%),

-

Rezervat e reja të dhjamit të nënës ( rreth 38%), dhe

-

Shtimi i metabolizmit të nënës (rreth 44%).

Femrat që nuk janë ushqyer mirë përpiqen të ruajn rritjen fetale duke pakësur metabolizmin bazal
të tyre deri afer fundit të shtatzënisë dhe duke pakësuar rezervat e dhjamit. Megjithëse këto
përshtatje janë zakonisht të suksesshme, ato përbënjë një kompromis të pashmangshëm nga
këndveshtrimi i shëndetit perinatal. Sidoqoftë, përpjekjet për të matur nevojat energjetike
minimale për ruajtjen e shëndetit perinatal ngatërrohen gjithmonë për shkak të variabilitetit të
theksuar individual dhe vështirsive praktike për të vendosur lidhje konkrete midis një elementi të
vetem ushqyes me sëmundshmerinë, gjë që bënë problem në shumë aspekte.
Te femrat e ushqyera mirë, metabolizmi bazal ndryshon pak gjatë 16 javëve të para të shtatzënisë,
pastaj rritet me shpejtësi. Gjatë tremujorit të dytë ndodh depozitimi i rezervave të mëdha të dhjamit
te nëna. Nëse kufizohet marrja e ushqimeve gjatë fundit të shtatzënisë, për të përballuar periudhen
e rritjes më të shpejtë fetale mund të shfrytezohet indi dhjamor i nënës. Edhe femrat e kequshqyera
me shtim të vogël peshe gjatë shtatzënisë, krijojn disa rezerva indi dhjamor. 5

5

Ushqimi dhe Shtatzënia- T h. Rigor, vëllimi i parë faqe 33.
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1.5.1. Metabolizmi i karbohidrateve
Gjatë gjysmës së parë të shtatzënisë, femrat prodhojnë më shumë insulinë si përgjigje ndaj
ngarkesës me glukozë dhe janë më të ndjeshme ndaj insulinës ekzogjene se sa në gjendje
joshtatzënie. Këto ndryshime ndikojë në metabolizmin e karbohidrateve dhe lipideve duke
favorizuar shtimin e prodhimit dhe depozitimit të indit dhjamor. Gjatë gjysmës së dytë të
shtatzënisë, femra bëhet gjithmonë e me rezistente ndaj insulinës; veprimi i insulinës është 50-70
% më i dobët se sa në gjendje joshtatëzënie.

1.5.2. Metabolizmi i proteinave
Shtatzënia është gjendje anabolike. Metabolizmi i proteinave dhe azotit përshtatet shpejt dhe
gradualisht gjatë gjithë shtatzënisë normale për të siguruar rritjen e indeve. Sipas përllogaritjeve,
femrat e ushqyera mirë grumbullojnë rreth 500g deri 1kg proteina shtesë gjatë shtatzënisë, ku
pothuajse gjysma e proteinave grumbullohen në formën e masës trupore të shtuar të nënës, ndërsa
pjesa e mbetur gjendet te fetusi dhe indet riprodhuese.
Në Mbreterinë e Bashkuar, marrja ditore e proteinave në dietë është llogaritur se rritet gradualisht
gjatë shtatzënisë deri në 8,5 gr, por kjo nuk merr parasyshë metabolizmin e reduktuar hepatik të
aminoacideve me zinxhirë të degëzuar dhe si rrjedhojë as sintezën e reduktuar të uresë. Ritmi i
sintezës se uresë ulet me 30% gjatë tremujorit të parë dhe me 45% gjatë tremujorit të tretë.

1.5.3. Vitaminat dhe mikroelementet
Në disa vende në zhvillim, deficienca e mikroelementeve janë endemike dhe kanë pasoja të rënda
për mirqënjen fetale, të të porsalindurit dhe të nënës, për shembull, hipertiroidizmi nga deficienca
e jodit dhe verbëria e natës nga deficienca e vitaminës A.
Rritja e llogaritur e sasis ditore të rekomanduar të elementeve ushqyese specifike përfshihet nga
llogaritja e kostos së rritjes fetal edhe shtimit të metabolizmi të nënës. Zakonisht këto llogaritje
11

nuk marrin parasysh përshtatje metabolike të nënës, që e bënë të panevojshme shtesën e
elementeve ushqyese; p.sh., rritja e përthithjes intestinale të kalciumit eleminon nevojën për
shtimin e kalciumit në dietë. Nga ana tjeter, rritja e ekskretimit të acidit folik shkaktonë
nënvlersimin e nevojave për acid folik. Për me teper, mikroelementet e veçanta ndërveprojnë me
njëri-tjetërin dhe ndryshimet e njerit prej tyre mund të kenë efekt të dëmshëm në aktivitetin e tjetrit.
Tashmë është pranuar se shtimi i acidit folik (400 ug/ditë) gjatë tremujorit të parë pakëson riskun
për defekte të tubit neutral. Me këtë përjashtim, shtimi i vitaminave dhe mikroelementeve nuk
është i nevojshëm për gratë shtatzëna të shëndetshme, të cilat i konsumojnë një dietë të ekuilibruar.
Përveç kësaj, shtimi i tepër i disa mikroelementeve mund të jetë i dëmshem për fetusin.

1.5.4. Vitamina A 6
Vitamina A është e tretshme në yndyrna dhe është thelbësore për embriogjenezën normale dhe për
rritjen fetare. Ajo gjendet e gatshme në produktet e bylmetit dhe në melçi; sasia ditore e
rekomanduar gjatë shtatzënisë është 2000 deri ne 2700 iu/ditë. Deficienca e vitaminës A është
endemike në disa pjesë të botës. Disa studimet të vogla kanë treguar një rritje të vogël të peshës së
lindjes me shtimin e marrjës se vitaminës A nga nëna, 6000 deri 8000 iu/ditë. Qumështi i gjirit
është i pasur me vitaminën A dhe është i rëndesishëm për imunitetin e të porsalindurit.
Doza e madhe e vitaminës A në dietë (me shumë se 15000 iu/ditë (500 RE/ditë), apo suplementet
e vitaminës A (më shumë se 10.000 iu/ditë) janë teratogjene. Femrat shtatzëna që marrin më shumë
se 10.000 iu/ditë suplemente të vitaminës A, kanë risk 1 në 57 për defekte të linduar të shkaktuara
nga vitamina A, siç janë retionoidet, (për shembull, izotretionoina), shoqërohet me një rritje rreth
25 herë të riskut për keqformime. Në përgjithesi, supelmentet e vitaminës A nuk janë të nevojshme
për femrat e ushqyera mirë dhe mund të jenë të demshme për fetusin.7

6

Tabela e vlerave ushqyese, Prof.Dr. Hartmut Froleke. Botimet Alb-Med
Your Pregnancy month by month – a comprehensive guide and personal diary from conception to birth. Clark
Gillespie M.D.
7
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1.5.5. Vitamina 𝑩𝟏 (Tiamina)
Deficienca e tiamines është endemike në disa vende në zhvillim, por është edhe problem global te
femrat me hyperemesis gravidarum. Të vjellat e bollshme dhe të vazhdueshme gjatë shtatzënisë
shkaktojnë deficiencen e tiaminës dhe mund të shkaktojnë encefalopatine Wernicke. Si rrjedhojë,
zëvendesimi i tiaminës është një kërkes thelbësore për femrat hyperemesis gravidarum.

1.5.6. Vitamina C dhe E

Niveli serik i vitaminës C bie me rreth 50 % gjatë shtatzënisë, si rrjedhojë rekomandohet që kjo
sasi të zëvendesohet, megjithëse përfitimet nga ky veprim nuk janë vërtetuar. Vetit antioksidante
të vitaminës C dhe E mund të ulin riskun për preeklampsi, por duhet studime më të mëdha që të
konfirmojnë këtë mundësi.

1.5.7. Jodi
Në zonat me dificiencë të jodit jetojnë më shumë se 800 milion njerëz. Marrja e pamjaftueshme e
jodit në diet shkakton hipotiroidizëm të nënës dhe është e dëmshme për rritjen dhe zhvillimin in
utero. Shtesa e jodit (zakonisht i shtohet kripës) te gratë shtatzëna mund të parandaloj këto pasoja.

1.5.8. Zinku

Deficienca e zinkut shoqërohet me kufizim të rritjës interauterine dhe teratogjeneze. Gjatë
shtatzënisë, niveli i zinkut të nëna mbetet i qëndrueshem nëpërmjet rritjës së përthithjes intestinale.
Shtimi i tepërt i hekurit, pirja e duhanit, abuzimi me alkoolin, apo dietat e vazhdueshme me drithëra
me sasi të madhe mund të frenojnë përthithjen e zinkut: në këto rrethana gratë shtatzëna mund të
përfitojnë nga marrja e 25 mg zink në ditë.
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1.5.9. Hekuri
Gjatë shtatzënisë, shtimi i vëllimit plazamatik tejkalon shtimin e masës eritrocitare, duke shkaktuar
rënjen e përqendrimit të hemoglobinës. Gratë shtatzëna të shëndetshme, që nuk marrin suplemente
hekuri, kanë rënje të hemoglobinës

1.5.10.

Kalciumi

Fetusi në rritje merr rreth 50 mg kalcium në ditë nga mesi i shtatzënisë dhe rreth 300 mg/ditë në
term. Foshnja që ushqehet me gji merr rreth 250 mg kalcium çdo ditë nga qumështi i gjirit. Sasia
ditore e rekomanduar e kalciumit gjatë shtatzënis dhe laktacionit është 1.2 g/ditë, por femrat qe
marrin shumë me pak kalcium në diet pësojnë përshtatje metabolike për të përmbushur nevojat e
shtatzënis dhe laktacionit pa efekte të dëmshme për shëndetin e tyre apo fetusit. Gjatë shtatzënisë,
përthithja e kalciumit të nëna rritet 2 herë, e stimuluar kjo dhe nga rritja e aktivitetit, të 1.25dihidroksivitamines D nga sinteza placentare e 1.25-dihidroksivitamines D dhe rritja e aktivitetit
të 1-α-hodroksilazes renale. Megjithësi ekskretimi urinar i kalciumit dyfishohet gjatë shtatzënis,
ekskretimi urinar i kalciumit në gjendje esëll, i korigjuar nga rritja e klirensit të kreatinines, mbetet
i njejt. Përqendrimi i hormonit paratiroid bie gjatë shtatzënisë, gjë që sugjeron se femra shtatzënë
merr sasi të mjaftueshme kalciumi për fetusin që po rritet. Egzitojnë dy raste të veçanta: njëri është
rasti i një adoleshenteje shtatzënë që duhet të plotësoj kërkesat e rritjës së saj dhe të fetusit; tjetri
është përfitimi në dukje nga shtimi i kalciumit për të parandaluar preeklamsin të femrat me diet
me pak kalcium, jo me diet normale.
Pas lindjes, përqendrimi qarkullues i 1.25- dihidroksivitamines D kthehet në nivelin para
shtatzënisë. Gjatë 3-6 muajve të parë të ushqyerjës me gji, mineralizimin i skeletit të nënës
pakësohet afërsisht me 3-5%. Pas 6 muajsh, demineralizimi i kockës normalizohet pavarësisht nëse
vazhdonë apo jo ushqyerja me gji. Shtimi i 1g/ditë kalcium të femrat që ushqejnë foshnjën me gji
nuk pengon demineralizimin e kockës dhe nuk rrit përqendrimin e kalciumit në qumështin e gjirit,
edhe nëse femra merr diet më pak kalcium. 8

8

Libri i madh i shtatzënisë, DR. Anne Deans.
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1.6.

Dëshirat për ushqime gjatë shtatëzanisë

Dëshira të zakonshme gjatë shtatzënisë janë ato produkte bylmeti dhe me raste, materialet
inorganike, të tilla si dheu (dukuria pica). Shpeshherë, haset neveri për alkoolin, kafeinën dhe
mishërat. Rekomandimet për shtimin në peshë dhe të ushqyerit gjatë shtatzënisë kanë evoluar
shumë gjatë 30 viteve të fundit. Kërkimet shkencore tregojnë se të ushqyerit e nënës, ndikon
thellësisht në rritjen dhe zhvillimin e fetusit (embrionit). Komunteti Shkencorë ka përmbledhur
disa rekomandime specifike për ushqyerjen në shtatzëni duke i rifreskuar të dhënat për nevojat e
grave shtatzëna për çdo nutrient në veçanti. Shtimi jo i mjaftueshem në peshë i nënës është
shoqëruar me rrezik për lindjen e një foshnje nënpeshë, probleme zhvillimi dhe vdekshmëri.

1.7.

Ushqimet që duhet shmangur gjatë shtatëzanisë

Ushqimet e kontaminuara me Listeria monocytogenes mund të shkaktojn listerioze. Gjatë
shtatzënisë, ky mikroorganizëm shfaq parapëlqime për tu replikuar në zonën uteroplacentare, duke
shkaktuar abortin septik në shtatzënin e hershme, apo listeriozen neonatale më vonë. Për tu ulur
riskun e infeksionit me Listeria, gratë shtatzëna duhet të shmangin ushqime me djathera të buta të
vjetra, me te gjitha llojet e salcave dhe mishin e pazier mirë.
Infeksioni akut i nënës me Toxoplasma gondi mund të kaloj placenten dhe të prek fetusin.
Infeksioni kongenital ka me pak gjasa të ndodh gjatë shtatzënisë së hershme, por është më i rënd
kur ndodh. Risku për infeksion kongjenital mund të mbahet në minimum duke mos konsumuar
mish të pazier mirë, duke paskur kujdes gjatë manipulimit të mishit të gjallë dhe duke shmangur
kontaktin me feçet e macave. 9

9

Traktati i Oksfordit për Mjekësinë, vëllimi 2 kapitulli 13.1- Ndryshimet fiziologjike të shtatzënisë normale,
fq. 388, D.L.Williams
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1.8.

Roli i infermierit/es në procesin e ndryshimit

Për të ndihmuar pacientin tuaj, me ndryshime që duhet bërë në diet, është e domosdoshme të keni
një plan për të përmbushur synimet e mëposhtme (kjo është gjëja minimale që duhet bërë):
identifikimi i rrezikut që paraqet dieta, vlerësimi i gadishmëris për të ndryshuar dhe asistimi gjatë
ndryshimit dhe referimit të programit. Megjithëse nuk janë testuar plotësisht për ndërhyrjet
dietetike, shumë mjek të familjës mendojnë se 5 pikat – vlerësimi, këshillimi, pranimi, asistenca
dhe rregullimi – të përshtatura nga ndërhyrja për ndërprerjen e duhanit nën kujdesin klinik,
përbëjnë një mënyre funksionale për t’u përdorur ënë ndërhyrjet klinike në sjelljet kundrejt
shëndetit. Metodat që përmbajnë një proces sistematik; me role specifike për pjestaret e stafit
mjekësor për t’u përfshirë në zbatimin e 5 pikave të mësipërme, kanë një sukses më të madh në
ndihmë që u jepet pacienteve për të përmbushur synimet e tyre për të ndryshuar sjelljën në të mirë
të shëndetit. Këto çështje të rëndesishme mund të përmbushen nëpërmjet diagramave, ditareve,
broshurave me informacione të gatshme për pacientin, prospekte informative të programeve dhe
mekanizmave e gjurmimit dhe grumbullimit të feed backut nga sistemi.

Nuk është e mundur që ju si infermier dhe stafi juaj mjekësor, të keni kohën ose trajnimin e
nevojshem për të udhëzuar të gjithë pacientet tuaj në lidhje me ndryshimin e dietës. Shumica e
komuniteteve kanë burime ku ju mund ti drejtoni pacientët tuaj, sikurse janë:


Këshillime dietetike – dietologët



Programet komerciale, sikurse është “vrojtuesit e peshës”



Programet spitalore



Planifikimet shëndetësore (në internet, burimet edukuese nëpërmjet telefonit, rastet e
menaxhimit të dietave specifike për një sëmundje të caktuar)



Faqet e internetit.
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2. QËLLIMI I PUNIMIT
Qëllimi i punimit është të:
 Njihemi me ushqimin që gratë shtatëtzëna konsumojnë,
 Sa dijnë dhe sa i kushtojnë rëndesi ushqimit të marrë me të gjithë përbërësit.
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3. METODODOLOGJIA
Metoda e punës në këtë punim është Rishikim literature si dhe Hulumtim.
Hulumtimi është retrospektiv. Me anë të një pytësori nderkombëtar ne kemi intervistuar gratë
shtatzëna në Komunen e Gjakovës si dhe fshatrat për rreth.
Në hulumtim kanë marrë pjesë 30 gra shtatëzëna të cilat u janë përgjigjur pyetjeve rreth ushqimit
gjatë shtatzënisë. Pytësori ka qenë anonim.
Të gjitha përgjigjet e pyetjeve të pytësorit janë bartur më poshtë në rezultate me anë të tabelave
dhe grafikoneve.
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4. REZULTATE
Tabela.1. Llojet e vitaminave si dhe burimet e tyre.

VITAMINAT
Vitamina A. Retinoli
Vitamina B6. Piridoksina
Vit. B9- Acidi folik
Vit. B12- Cijankobelamina
Vit. C- Acidi askorbik
Vit. D- Kolekalciferoli
Vit. E-

BURIMI
-Karota, domatja, pjepni, kajsia, kungulli, spinaqi
-Peshku, vezë
-Qumështi, vezë
-Peshku, mishi
-Spinaqi, sallatat
-Mëlqia e viqit, mushkëri
-Orizi, gruri
-Mëlqi, shpretkë, veshkë, vezë, qumështi
-Portokalli, limoni, dredhza, boronica
-Speci, lakra, domatja, brokoli, patatja
-Dielli
-Sallata jeshile, vezë, gjalpë, mëlqi, vaji i peshkut
-Zarzavatet e gjelbra, drithrat(elbi, misri, orizi)
-Qumshti, prodhime te mishit, yndyrë, vezë
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Grafikoni 1.Sa shpeshë përdoren racionet e mëngjesit, drekës dhe darkës.
Gjithëmon

Nganjëherë

Asnjëherë

25
22
16
14
11
9
6

5
2

Mëngjesi

Dreka

Darka

Grafikoni.2. A e ndiqni ndonjë diet?

Po
40%
Jo
60%

Po
Jo

20

Grafikoni.3. Përqindja e konsumimit të produkteve që përmbajn vit.A brenda javës.

RETINA
Peshku
17%

Vezët
56%

Perimet
27%

Tabela.2. Sa shpeshë konsumohen produktet që përmbajn vitaminën A.
Vezë

Perime

Peshkë

1-3 herë

10%

5%

3%

4-6 herë

22%

5%

5%

Çdo ditë

24%

17%

9%

Total

56%

27%

17%

Grafikoni.4. Përqindja e shtatëzënave që konsumojn ushqimet që përmbajn vit.B6 brenda një jave.
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PIRIDOKSINA

33%

40%

Qumështi
Peshku

17%

Vezët
10%

Mishi

Tabela.3. Sa shpesh konsumohen ushqimet që përmbajn vitamin B6
Sa shpesh

Mishi

1-3 herë

20%

4-6 herë

8%

Qumështi
10%

18%

Vezët
6%

5%

Peshkë
3%

3%

Çdo ditë

5%

12%

6%

4%

Totali

33%

40%

17%

10%

Grafikoni.5. Përqindja e shtatzënave që konsumojnë ushqimet që përmbajn vit.B9 brenda një jave.
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ACIDI FOLIK

17%
33%
Spinaq
Sallata
Melçi/Mushkëri

50%

Tabela.4. Sa shpesh brenda javës konsumohen ushqimet që përmbajn vitaminën B9.
Sallatat

Spinaqi

Mëlqi/Mushkri

1-3 herë

9%

7%

2%

4-6 herë

13%

5%

4%

Çdo ditë

28%

6%

3%

Total

50%

33%

17%

Grafikoni.6. Përqindja e konsumimit të produktet që përmbajn vit.B12 brenda një jave.
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CIJANKOBELAMINA

20%
40%

Orizë
13%

Melçi/Shpretk/Veshkë
Vezë
Qumësht

27%

Tabela.5. Sa shpesh konsumohen ushqimet që përmbajn vitaminën B12.
Sa shpesh

Qumështi

Orizi

Vezët

Mëlqi/Shpretk/Veshkë

1-3 herë

2%

4%

9%

5%

4-6 herë

16%

11%

10%

3%

Çdo ditë

22%

5%

8%

5%

Totali

40%

20%

27%

13%
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Grafikoni. 7. Sa konsumohen produktet qe përmbajn vit.C brenda një jave.

ACIDI ASKORBIK

33%
Pemët
67%

Perimet

Tabela.6. Sa shpeshë konsumohen ushqimet që përmbajn vitaminën C.
Sa shpeshë

Pemët

Perimet

1-3 herë

9%

22%

4-6 herë

6%

17%

Çdo ditë

18%

28%

TOTAL

33%

67%
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Grafikoni 8. Sa konsumohen produktet që përmbajn vit.D brenda një jave.

KOLEKALCIFEROLI

7%
17%
Dielli

53%
23%

Sallatat Jeshile
Vezët
Gjalpi

Grafikoni 9. Përqindja e konsumimit të produkteve që përmbajn vit. E brenda një jave.

TOKOFERONI

30%
50%

Drithërat
Produktet e mishit

20%

Zarzavatet e gjelberta
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Tabela.7. Sa shpeshë konsumohen ushqimet që përmbajnë vit.E.

Drithërat

Zarzavatet e
gjelbërta

Prodhimet e mishit

1-3 herë

29%

4%

2%

4-6 herë

7%

12%

7%

Çdo ditë

14%

14%

11%

Total

50%

30%

20%
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5. PËRFUNDIME
Bazuar në hulumtimin tonë ne mund të vijmë në këto përfundime:
 Ushqimi është bazë për një shtatzëni të shëndetshme.
 Nga gjithsej 30 gra shtatëzëna shumica nga to e kanë të njohur që ushqimi luan një rol kyq
në zhvillimin e femiut të saj dhe i kushtojnë mjaft vëmendje ushqimeve që ato konsumojnë.
 Gratë shtatëzëna konsumojnë knaqshëm vitaminat të cilat i kemi radhitur më lartë në
rezultate dhe kemi nxerr statistika për gjithësecilën.
 Gratë shtatzëna konsumojnë gjithmonë mëngjesin, drekën dhe darkën;
 Nga gjithsej 30 shtatëzëna mëngjesin e konsumojnë 22 shtatëzëna, drekën e konsumojnë
25 gra dhe darkën e konsumojnë gjithmonë 14 gra shtatëzëna.
 Ato kanë dhënë përgjigje edhe në alternativen se nuk ndjekin diet me përqindje diku
bindëse 60%.
 Gratë shtatëzëna konsumojnë vit.A ose Retinen brenda javës; vezët i konsumojnë çdo ditë
24%, perimet 27% dhe peshkun brenda javës çdo ditë 17%.
 Vitaminen B6 apo Piridoksinën e konsumojnë çdo ditë brenda javës në përmbajtje të mishit
33% e grave, në qumësht 40%, në vezë 17% dhe në peshkë 10%.
 Vitaminën B9 apo Acidin folik apo Acidi folik gratë shtatëzëna e konsumojnë rregullishtë
në spinaq 6%, në mëlçi 3% si dhe në përqindje më të madhe në sallata të cilat i kanë në
përmbajtje të ushqimit çdo ditë.
 Gjithashtu vitaminën B12 apo Cijankobelaminen gratë shtatzëna e konsumojnë më së
shpeshti në produktin e qumështit duke e konsumuar atë çdo ditë me 22% mandej vezët
me 8% si dhe me nga 5% në mëlçi veshkë dhe shpretkë si dhe orizë.
 Gratë shtatëzëna konsumojnë vitaminën C apo acidin aksorbik në përbërje të pemëve dhe
perimeve brenda javës me përqindje 33% pemët dhe 67% perimet.
 Po ashtu shtatëzënat vitaminën D apo Kolekalciferolin në përqindje më të madhe e marrin
nga dielli diku 53% dhe më pak në gjalp diku 7%.
 Vitaminën E apo Tokoferonin gratë shtatëzëna e marrin më së shumti nga drithrat diku me
përqindje 50% pastaj në produkte të mishit me 20% si dhe me 30% në zarzavate të gjelbërta.
 Roli jonë si infermiere konsiston në këshillimin e gruas shtatzënë për llojin e ushqimit që
ato konsumojnë.
28

 Të ja bëjm me dije se ushqimi me shumë yndyrë krip si dhe brumra nuk është shumë i
preferueshëm.
 I këshillojmë që mos të përdorin alkoolin, të mos pin duhanin etj sepse shkaktojnë problem
tek bebeja e tyre.
 Vazhdimisht ti këshillojm që rregullisht të bëjnë vizita te mjeku i tyre.
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6. REKOMANDIME
Për të parandaluar çrregullimet dhe sëmundjet e mundshme që mund të vijnë si pasojë e marrjes
të pamjaftueshme të vitaminave dhe mos praktikim i aktivitetit fizik ne kemi dhëna ca
rekomandime për gratë shtatzëna (pasi një ditë do jemi vet ato, do gjendemi në një situate të tillë)
 Që të plotsohen kërkesat e vetë organizmit të nënës si dhe fetusit, shtatzëna duhet të
konsumoj ushqime deri në 5 herë brenda ditës duke mos ju shmangur mëngjesit, drekës
dhe darkës.
 Ushqimi duhet të jetë sa më natyral duke i evituar ushqimet artificiale dhe të kontaminuara
në mënyrë që të evidentohen komplikimet që mund të shfaqen tek zhvillimi normal i fetusit.
 Çdo racion duhet të përmbaj ushqime të lehta duke u shmangur nga yndyrërat e tepërta në
mënyrë që mos të rëndohet metabolizmi i nënës sepse nuk ndikon shëndetshëm tek fetusi.
 Të bëhen vizita konsulltuese me mjekun apo infermierin në mënyrë qe të merren
informacone të mjaftueshme për kujdesin e shëndetit gjatë kësaj periudhe.
 Të bëhen analizat e gjakut që të shihet se përmbajtja e vitaminave është e mjaftueshme.
 Të mos shmangë prodhimet e qumështit, pasi që përmbajn një sasi të konsiderueshme të
vitaminave.
 Të evidentohet përdorimi i pijeve të gazuara dhe të zavendësohen me lëngje frutash.
 Të ndalohet përdorimi i duhanit, alkoolit e prodhimeve të dëmshme për fetusin.
 Te gratë shtatzëna të rrisin aktivitetin fizik duke u shmangur nga pasiviteti për të pasur një
shtatzëni të shëndetshme dhe lindje të lehtë.
 Të paktë çdo ditë të praktikohet aktiviteti fizik sidomos aktivitetet e moderuara fizike ku
sipas Studiuesve të Universitetit të Karolinës së Verut një grua shtatzënë duhet që qdo ditë
të praktikoj aktivitete të moderuara fizike më së paku 2 orë.
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Shtojca
PYTËSOR

Mosha _____,

Punon – PO – JO ,

Vendbanimi- Fshat- Qytet

Profesioni _____________,

Më posht janë paraqitur pytjet rreth ushqimit tuaj gjatë shtatzënisë dhe kujdesit për ushqimin që
konsumoni, ju lutemi plotësoni rubrikat në vazhdim dhe jeni sa më të sakta.

1. Sa shpesh perdoren racionet e mëngjesit, drekes dhe darkes.
a) Gjithmonë

b) Nganjëherë

c) Asnjëherë

2. A ndiqni ndonjë diet?
a) PO

b) JO

3. Sa shpesh i konsumoni produktet e vitaminës A brenda javës ?




Vezët
Peshku
Perimet

a)1-3 herë
a)1-3 herë
a)1-3 herë

b)4-6 herë
b)4-6 herë
b)4-6 herë

c)çdo ditë
c)çdo ditë
c)çdo ditë

4. Sa shpesh i konsumoni produktet e vitaminës B6 brenda javës?
 Qumështi
a)1-3 herë
b)4-6 herë
c)çdo ditë
 Peshku
a)1-3 herë
b)4-6 herë
c)çdo ditë
 Mishi
a)1-3 herë
b)4-6 herë
c)çdo ditë
 Vezët
5. Sa shpesh i konsumoni produktet e vitaminës B9 brenda javës?
 Spinaq
a)1-3 herë
b)4-6 herë
c)çdo ditë
 Sallata
a)1-3 herë
b)4-6 herë
c)çdo ditë
 Melqi/Mushkëri
a)1-3 herë
b)4-6 herë
c)çdo ditë
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6. Sa shpesh i konsumoni produktet e vitaminës B12 brenda javës?
 Orizë
a)1-3 herë
b)4-6 herë
 Melqi/ Shpretk/ Mushkëri a)1-3 herë
b)4-6 herë
 Vezë
a)1-3 herë
b)4-6 herë
 Qumësht
a)1-3 herë
b)4-6 herë

c)çdo ditë
c)çdo ditë
c)çdo ditë
c)çdo ditë

7. Sa shpesh e konsumoni vitaminën C dhe produktet e saj?



Pemë
Perime

a)1-3 herë
a)1-3 herë

b)4-6 herë
b)4-6 herë

8. Sa konsumohen produktet që përmbajn vit.D brenda një jave?
 Sallatat jeshile
a)1-3 herë
b)4-6 herë
 Vezët
a)1-3 herë
b)4-6 herë
 Gjalpi
a)1-3 herë
b)4-6 herë

c)çdo ditë
c)çdo ditë

c)çdo ditë
c)çdo ditë
c)çdo ditë

9. Sa e konsumoni vitaminen E dhe produktet që përmbajnë këtë vitamin brenda javës?
 Dridhrat
a)1-3 herë
b)4-6 herë
c)çdo ditë
 Produktet e mishit
a)1-3 herë
b)4-6 herë
c)çdo ditë
 Zarzavatet e gjelbërta
a)1-3 herë
b)4-6 herë
c)çdo ditë
Ju faleminderit!
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