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1. ABSTRAKT
Ky punim është realizuar me qëllim të zgjerimit të njohurive të infermierëve të ardhshëm në
fushën e gjinekologjisë, respektivisht kujdesit infermieror tek gratë shtatzëna. Lexuesit mund të
informohen me gjendjen aktuale të grave shtatzëna te cilat mund të kenë diabetit gestacional.
Diabeti është një problem social dhe ekonomik për të sëmurët, familjen e tyre dhe shoqërinë.
Diabeti gestacional presupozon rritjen e nivelit të glukozës në gjakun e nënës gjatë shtatzënisë.
Nivelet e glukozës në gjak rriten në ato raste kur trupi i njeriut nuk prodhon në sasi të
mjaftueshëm hormonin e quajtur insulinë.
Numri i grave me diabet gestacional në të gjithë botën po merr përmasa shqetësuese, kjo vjen si
pasoj e ushqyshmërisë me ushqime të pa tretshme, shtatzënitë në mosha më të shtyera, historitë
familjare ose personale, obeziteti etj.
Ky shqyrtim përmbledh njohurit aktuale në shpeshtësinë dhe përhapjen e diabetit gestacional te
gratë të paraqitura gjatë dhe pas lindjes.

Mentori im është: Prof. Ass. Dr. Idriz Berisha
Punimi përfshin 44 faqe, 3 tabela, 2 grafikone dhe 4 fotografi.
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2. HYRJE
Shtatzënia (në mjekësi përdoret edhe me shprehjen graviditet nga lat. graviditas) është një
gjendje e veçantë e nënës gjatë së cilës, në trupin e saj, është duke u zhvilluar një fetus. Produkti
human i konceptimit nga momenti i fertilizimit deri në javën

e tetë të shtatzënisë quhet

embrion; nga java e tetë e shtatzënisë deri në lindje quhet fetus. Për qëllime obstetrike,
kohëzgjatja e shtatzënisë bazohet në moshën e shtatzënisë. Mosha e vlerësuar e fetusit llogaritet
nga dita e parë e menstruacioneve të fundit (LMP- last menstrual period ), duke pranuar një cikël
menstrual 28 ditor dhe ndahet në tre tremujorë, secili zgjatë tre muaj.

Stadet e shtatzënisë
Tremujori i parë ( java 1 - 12 - të)
Tremujori i dytë ( java 13 - 28 - të)
Tremujori i tretë ( java 29 - 42 - të)1

Figura.1 Gruaja shtatzënë.2
1

Abrams B, Altman SL, Pckett KE: Pregnancy weight gain: still controversial. Am J Clin Nutr 2000;71
(Suppl):12335
2

http://www.dreltonpeci.al
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Gravide quhet një grua që është shtatzënë, pavarësisht nga rezultati i shtatzënisë. Me krijimin e
shtatzënisë së parë ajo bëhet primigravide, dhe me shtatzënitë në vazhdim një multigravide.
Graviditeti është numri total i shtatzënive (normale ose jonormale). Nultigravide quhet një grua
që nuk është dhe nuk ka qenë shtatzënë më parë.
Pariteti është lindja e një fetusi të gjallë apo të vdekur, i cili peshon 500 gr ose më shumë.
Nulipare është një grua që nuk ka realizuar kurrë një lindje përveq abortit.
Primipare konsiderohet një grua, e cila ka pasur vetëm një fetus ose fetuse që kanë arritur të
lindin pas javës së 24-të të shtatzënisë ose mbi 500gr. Përfundimi i një shtatzënie pas fazës së
abortit i jep paritet nënës, ndërsa multipare është një grua e cila ka realizuar dy ose më shumë
shtatzëni. Nga një këndvështrim klinik praktik, një fetus konsiderohet i jetushëm kur ka arritur
një moshë shtatzënie 23-24 javë dhe një peshë 500-600 gr ose më shumë. Megjithatë, mbijetesa e
një fetusi 20 - 23 javë që peshon 500 gr ose më pak është shumë e rallë, qoftë edhe me një
përkujdesje optimal.
Lindja gjallë është eksplusioni i plotë i produktit të konceptimit nga nëna, pavarësisht nga
kohëzgjatja e shtatzënisë, pas së cilës fetusi merr frymë ose tregon të dhëna të tjera të jetës (p.sh
rrahjet e zemrës, pulsacione të kordonit umbilical, ose lëvizje të përcaktuar të muskujve të
pavullnetshme), pavarësisht prerjës së kordonit umbilical ose shkolitjes së placentës. Një individ
i lindur gjallë nga moment i lindjes deri në 1 vjeç quhet foshnje.
I porsalinduri preterm është një bebe e lindur para javës së 37-të të shtatzënisë (259 ditë)
I porsalinduri term është një bebe e lindur gjallë që ka plotësuar 37 javë të shtatzënisë (dhe
zakonisht peshon më shume se 2500 gr).
I porsalinduri postterm (serotin) është ai që ka plotësuar 42 javë ose më shumë të shtatzënisë.
Një shtatzëni e zgjatur tradicionalisht është përcaktuar si shtatzëni që ka zgjatur dy javë më
shumë se fundi i afatit të përcaktuar (294 ditë).3

3

ACOG Committee Opinion No, 267; Exercise during pregnancy and the postpartum period. American College of
Obstericians and Gynecologists, Obstet Gynecol 2002; 99:171.
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2.1 Diagnoza e shtatzënisë
Diagnoza e hershme e shtatzënisë sot konsiderohet si një tregues i rëndësishëm për shëndetin
publik, që reflekton efikasitetin e kujdesit të para lindjes të ofruar nga sistemet shëndetësore.
Në gratë e shëndetshme (pa gjendje të tjera patologjike të palidhura me shtatzëninë apo me
riprodhimin), në ato që kërkojnë kujdes prekoncepsional dhe në gratë që frekuentojnë shpesh
shërbimet shëndetësore, diagnoza e shtatzënisë është shpesh e lehtë për t’u përcaktuar dhe
përfitimet e tyre janë të lidhura kryesisht me masat e përgjithshme që merren në fillim të
shtatzënisë, që nënkupton vlerësimin e rrezikut për shtatzëninë apo lidhur me shtatzëninë,
vlerësimin sa më të shpejtë të gjendjes shëndetësore të përgjithshme të pacientës dhe plotësimin
e të dhënave klinike me ekzaminimet laboratorike të nevojshme.
Këshillimi në lidhje me shmangien e marrjes së medikamenteve, higjenën dhe regjimin
ushqimor, si dhe njohja me skemën e kujdesit prenatal janë “receta” që mjeku duhet të lëshojë
tek këto gra në shtatzëninë e hershme. 4
Shtatzënia është gjendje fiziologjike, por rëndësia e diagnostifikimit sa më të hershëm të saj
është mjaft e rëndësishme. Çdo mjek, i cili merr përsipër kujdesin shëndetësor të grave në moshë
riprodhuese, pavarësisht nga specialiteti apo nga natyra e punës së tij, duhet ta vlerësojë
shtatzëninë në të gjitha hapat diagnostikë apo terapeutikë.
Tek gratë e moshës riprodhuese, të cilat kërkojnë kujdes shëndetësor duhet të gjendet patjetër
përgjigjja e pyetjes klinike ” A është shtatzënë? ” Gabimet apo neglizhimi i kësaj pyetje mund të
çojnë në diagnoza dhe trajtime të pa sakta apo në situatë që kërkojnë përgjegjësi mjeko-ligjore.
Në kushte të mundësisë gjithmonë e në rritje të ekzaminimit ekografik gabimet në
diagnostifikimin e shtatzënisë janë gjithmonë më të ralla edhe në javët e para të saj kur uterusi
është akoma një organ pelvik. Megjithatë, duke u nisur nga madhësia e uterusit, ndonjëherë
ekziston mundësia e gabimit të diagnozës, zakonisht duke e ngatërruar me ndonjë tumor të
madh. Kjo ndodh zakonisht në gra me moshë të madhe kur shtatzënia ka më pak të ngjarë të jetë,
por gjithmonë në terren të një procesi diagnostik të mangët.
Ndryshimet endokrinologjike, fizologjike dhe anatomike të shatzënisë zakonisht shkaktojnë
shfaqjen e simptomave klinike që tregojnë se shtatzënia ekziston.5
4

O. Gliozheni. A. Bimbashi: Normal pregnancy; perinatal care. Obstetricans and Gynecologists.; fq.102.

5

American College of Obstericians and Gynecologists: prenal diagnosis of fetal chromosomal abnormalitetes.
ACOG Practice Bulletin No. 27 May 2001
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Këto simptoma manifestohen në tre grupe të mëdha, që klasifikojnë në vetvete diagnozën e
shtatzënisë: në shenjat të supozuara, të mundshme dhe të sigurta.
Shenjat e supozuar (subjektive) të shtatzënisë:


Amenorea,



Ndryshimet në gjinjë dhe ndjenja e koklavitjes,



Kloasma dhe linea nigra,



Rritje e barkut & strie gravidum,



Nauze dhe vjellje,



Urinim i shpesht,



Lodhje6

Shenjat e mundëshme (objektive) të shtatzënisë:


Shenja e Hegar’it - (zbutja e segmentit të poshtëm uterin). 6-8 javë.



Shenja e Goodell’it - (zbutja e cerviksit, mitrës dhe vaginës gjatë shtatzënisë), 4-6 javë.



Ballottement - rënja dhe ngritja e fetusit në lëngun amniotik që e rrethon si përgjigje nga
goditja e pa pritur mbi mitër.



Testi pozitiv i shtatzënisë.



Kontraksionet e Braxton Hicks’it - më shpesh ndihen pas 28 javësh. Ato rëndom
largohen gjatë ecjës ose ushtrimeve.



Mitra ndryshon nga forma e dardhës në formën e globit.



Zgjerimi dhe zbutja e mitrës.



Shenja e Chadwick’ut - ngjyrosja e kaltërt e cerviksit, vaginës dhe labiave gjatë
shtatzënisë si pasojë e kongjesionit vaskular të rritur.



6

Shenja e Osiander’it – (pulsimet e fronikseve).

Robson Sc, Hunter S, Bozs RJ et al. Serial Study of factors pregnancy. Am J Physiol 1989;256: H 1060-5.
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Shenjat e sigurta të shtatzënisë:


Tonet e zemrës së fetusit mund të detektohen nga java e 9-10 që nga perioda menstruale e
fundit me teknologjinë e Dopplerit.



Lëvizjet e fetusit ndjehen nga ekzaminuesi pas rreth 20 javë të gestacionit (ngjizjes).



Vizualizimi i fetusit me ultrazë.7

2.2 Vlerësimi i moshës së shtatzënisë dhe i ditës së lindjes
Pasi është vënë diagnoza e shtatzënisë, është thelbësore të përcaktohet kohëzgjatja e shtatzënisë
dhe përcaktimi i ditës së lindjes.

Kalendari i shtatzënisë
Normalisht, shtatzënia humane zgjat 280 ditë ose 40 javë (9 muaj kalendarikë ose 10 muaj
hënorë) nga dita e parë e gjakderdhjeve menstruale të ciklit të fundit menstrual normal (LMP –
last menstrual period). Kjo gjithashtu mund të llogaritet 266 ditë ose 38 javë nga ovulacioni i
fundit në një cikël normal prej 28 ditësh.
Metoda më e lehtë për të përcaktuar moshën e shtatzënisë është me anë të një kalendari
shtatzënie, por dita e lindjes mund të përcaktohet edhe matematikisht duke përdorur rregullin e
Negel-it: zbrit 3 muaj nga muaji i ciklit menstrual normal të fundit (LMP), dhe shto 7 ditë prej
ditës se parë të gjakderdhjeve menstruale të ciklit të fundit menstrual normal. 8

7

Elkayam U, Gleicher N. Hemoddynamics and cardiac function during normal pregnancy and the puerperium. In:
Elkayam, Gleicher N, editors. Cardiac problems in pregnancy. New York: Wiley; 1998, 3-19.
8

American College Of Obstetricans and Gynecologists: The pregnancy calendar. ACOG Educational Bulletin No.
260, September 2000
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Fig. 2 Rrethi i vlerësimit të moshës së shtatzënisë9

2.3 Parametrat klinikë të moshës së shtatzënisë
1. Ekografia: është teknika e përdorur më gjegjësisht për përcaktimin e moshës së shtatzënisë.
Në javën e 6-12 të shtatzënisë mund të matet distanca kranio - kaudale e embrionit (nga maja e
kokës deri tek të ndenjurit), dhe kjo është metoda më e sigurt për të përcaktuar moshën e
shtatzënisë. Matja e diametrit biparietale fetale së bashku me gjatësinë e femurit dhe
cirkumferencën abdominale përdoret për të vlerësuar moshën e shtatzënisë dhe/ose rritjen fetale
pas javës së 13-të të shtatzënisë.
Pas javës së 30-të, vlerësimi i moshës së shtatzënisë më anë të ekografisë është më pak e saktë.
Ekografia përdoret për të matur parametrat e rritjes fetale, për të vlerësuar

peshën fetale,

anatominë fetale dhe për të matur vëllimin e likidit amniotik. Gjithashtu duke matur
karakteristikat bifazike, mund te vlerësohet mirëqenia fetale. 10

9

http://www.bebaime.com

10

Faye C. Laing, MD, Mary C, Frates, MD, and Carol B. Benson, MD; Vlerësimi ekografik në shtatzëni.
Gjinekologji e Berek dhe Novak. fq181:183.
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2. Madhësia uterine: një ekzaminim në fillim të tremujorit të parë lejon përcaktimin e saktë të
moshës së shtatzënisë. Në javën e 8-të të shtatzënisë uterusi është i palpushëm mbi simfizën
pubike. Në javën e 12-të të shatzënisë uterusi bëhet një organ abdominal dhe në javën e 16- të të
saj ai zakonisht ndodhet ne pikën e mesit ndërmjet simfizës pubike dhe umbilikusit. Lartësia
uterine ( e përcaktuar duke matur distancën në centimetra simfiza pubike deri në harkun e
fundusit uterin) përputhet për afërsisht me moshën e vlerësuar të shtatzënisë në javën e 26 - 34 –
të të saj. Pas javës së 36-të të shtatzënisë lartësia uterine mund të ulet për shkak se koka fetale
zbret në pelvis.
3. Perceptimi i lëvizjes fetale: lëvizja e parë fetale zakonisht perceptohet mesatarisht në javën e
17- të tek multiparet dhe në javën e 18- të tek primiparet.
4. Të rrahurat e zemrës fetale: RZF- të mund të dëgjohen me anë të fetoskopit në javën e 20- të
të shtatzënisë, ndërsa ekografia Doppler zakonisht i dallon rrahjet e zemrës fetale në javën e 7- të
të shtatzënisë.11

11

Faye C. Laing, MD, Mary C, Frates, MD, and Carol B. Benson, MD; Vlerësimi ekografik në shtatzëni.
Gjinekologji e Berek dhe Novak. fq181:183.
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2.4 Diabeti
Diabeti është çrregullim i metabolizimit të glukozës, si rezultat i të cilit kjo substancë mblidhet
në sasi të larta në gjakun e njeriut.
Shumica e ushqimeve të cilat njerëzit i hanë zbërthehet në glukozë, një formë e thjeshtë e
sheqerit në gjak. Glukoza është burimi kryesor i energjisë për organizmin. Pas tretjes, glukoza
kalon në qarkullimin e gjakut, ku përdoret nga qelizat për t’u rritur dhe për energji. Që glukoza
të arrijë në qeliza duhet patjetër

të jetë e pranishme insulina. Insulina është një hormoni

prodhuar nga pankreasi, një gjëndër e madhe e vendosur prapa lukthit.
Kur njeriu ushqehet, pankreasi automatikisht prodhon sasinë e nevojshme të insulinës për ta
bartë glukozën nga gjakun në qeliza. Te njerzit me diabet, pankreasi ose prodhon pak ose aspak
insulin, ose qelizat nuk përgjigjen si duhet ndaj insulinës së prodhuar. Kështu glukoza mblidhet
në gjak, rrjedh në urinë dhe del nga organizmi përmes urinës.
Diabeti mund të jetë i pranishëm në formë të tre llojeve:


Diabeti i tipit 1



Diabeti i tipit 2 dhe



Diabeti gestacional.12

2.5 Diabeti i llojit 1
Lloji 1 i diabetit është një sëmundje autoimmune.
Sëmundjet autoimmune paraqiten

kur sistemi mbrojtjës i organizmit (sistemi imun) lufton

kundër një pjese të organizmit, të cilën e sheh si të huaj. Te rasti i diabetit, sistemi imun i
organizmit sulmon dhe shkaktërron qelizat beta të pankreasit, të cilat prodhojnë insulinën. Një
person i cili ka llojin 1 të diabetit duhet të marrë çdo ditë insulin për të jetuar.
Lloji 1 i diabetit përfshin deri në 10% të pacientëve me diabet.

12

Ivanaj A, Cili A, Xhumari P. Hematologjia, Tiranw, 2013. fq.64-66.
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Simptomat e llojit 1 të diabetit zakonisht zhvillohet brenda një periudhe të shkurtë dhe mund të
përfshinjë rritje të etjes dhe urinim, uri të vazhdushme, rënie në peshë, pamje të mjegullt dhe
lodhje të skajshme. Nëse nuk diagnostifikohet dhe trajtohet me insulin, një person me llojin 1 të
diabetit mund të përfundojë në komë diabetike kërcënuse për jetë, e njohur po ashtu edhe si
ketoacidoza diabetike.13

2.6 Diabeti i llojit 2
Diabeti i tipit 2 është forma më e shpeshtë e diabetit. Rreth 90 – 95% të njerëzve me diabet janë
të prekur nga lloji 2. Kjo formë e diabetit më së shpeshti është e lidhur me moshën, obezitetin,
historinë familjare të diabetit, histori të më herëshme të diabetit gestacional. Rreth 80% të
njerëzve me llojin 2 të diabetit janë me mbipeshë ose obezë (mbipeshë e tepruar).
Kur personi është i diagnostifikuar, pankreasi zakonisht prodhon mjaft insulin, por për arsye të
panjohura trupi nuk mund ta përdorë insulinën në mënyrë efektive, një sëmundje që quhet
rezistencë në insulin.
Pas disa vitesh prodhimi i insulinës bie. Rezultati është i njëjtë më atë të llojit 1 të diabetit –
glukoza mblidhet në gjak dhe trupi nuk mund ta shfrytëzojë atë në mënyrë efektive si burim
energjie.
Simptomat e tipit 2 të diabetit zhvillohen gradualisht dhe mund të përfshijnë lodhje, urinim të
shpeshtë, etje dhe uri të shtuar, rënie në peshë, pamje të trubullt dhe shërim të ngadalshëm të
plagëve dhe pezmatimeve. Disa njerëz nuk kanë aspak simptoma.

13

Diamond MP, Reece EA, Caprios L, et al: Impairment of couter regulatory hormone responses to hypoglycemia
in pregnant women with insulin- dependent diabetes mellitus. Am J Obstet Gynecol 166:70, 1992.
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Kush preket nga diabeti
Diabeti nuk është sëmundje

ngjitëse. Njerëzit nuk mund ta marrin atë nga njëri-tjetri.

Megjithatë, ka disa faktorë të caktuar të cilët rrisin rrezikun e zhvillimit të diabetit.
Diabeti i tipit 1 paraqitet njejtë si te femrat edhe te meshkujt, por është më i shpeshtë te njerëzit e
racës së bardhë. Ai prek më së shumti fëmijët dhe të rriturit e moshave të reja, por mund të
paraqitet në çdo moshë.
Diabeti i tipit 2 është më i shpesht te të moshuarit, veçanërisht te njerëzit me mbipeshë. Ai
paraqitet njejtë si te femrat edhe te meshkujt. 14

2.7 Diabeti gestacional
Diabeti gestacional (ose i shtatzënisë) presupozon një rritje të nivelit të glukozës (sheqerit) në
gjakun e nënës gjatë shtatzanisë. 15 Nivelet e glukozës në gjak rriten në ato raste kur trupi i
njeriut nuk prodhon në sasi të mjaftueshme një hormonë të quajtur insulinë. Insulina ndihmon:


Muskujt dhe indet e trupit tuaj që të përdorin glukozën në gjak për energji.



Organizmin të ruajë çdo “tepricë” glukoze e cila nuk nevojitet.

Gjatë shtatzanisë, trupi juaj duhet të prodhojë insulin shtesë, sidomos në gjysmën e dytë të
shtatzanisë. Shtatzëna ka nevojë për insulinë shtesë për shkak të hormoneve placentare që ulin
përgjigjen ndaj insulinës (ndjeshmërinë ndaj saj). Kjo do të thotë se kemi insulin-rezistencë.
Nëse trupi juaj nuk arrin të përmbushë këtë “detyrë”, atëherë nivelet e glukozës në gjak do të
rriten dhe ju mund të zhvilloni diabet gestacional (të shtatzanisë). Nivelet e rritura të glukozës në
gjak mund të shkaktojnë problem për ju ( komplikacione materne) dhe për bebin ( komplikacione
fetale). Për këtë arsye shtatzënia me diabet gestacional konsiderohet ( high risc pregnancy shtatzëni me rrezik të lartë) dhe kërkon një kujdes më të madh.16

14

Sims EAH, Calles-Escadon J: Classification of diabetes: A fresh look for the 1990s? Diabetes Care 13:1123,
1990.
15
16

White P; Pregnancy complicating diabetes. Am J Med 7:609, 1949
http://www.dreltonpeci.al
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Dy klasifikimet madhore të diabetit gestacional janë tipi 1, i njohur si diabeti insulin-varës ose
diabeti juvenile, dhe tipi 2, i njohur si diabeti jo insulin-varës apo i rriturit. 17

Fig.3 Diabeti i shtatzënisë18

2.8 A mund të parandalohet diabeti?
Nuk ka mjekim që të mund të parandalojë shfaqjen e diabetit gestacional. Megjithatë ka disa
mënyra jetese të cilat mund të reduktojnë rrezikun për shfaqjen e diabetit të shtatzanisë.


Të ushqehesh në mënyrë të shëndetshme; që do të thotë të planifikoni vaktet tuaja me sa
më shumë karbohidrate me çlirim të ngadalë (sheqeri, kafe, pastat me drithëra integrale).



Mundohuni të zëvendëoni mishin e kuq me atë të bardhë (pulë / peshk). Po ashtu
mundohuni të zgjidhni mishin në grill se sa atë të skuqur.



Të bëni ushtrime fizike, gjithashtu ndihmon në ruajtjen e glukozës në nivele normale.



Është e lejuar në shtatzani të bëni not apo shëtije çdo ditë.



Të mbani peshën tuaj nën kontroll. 19

17

Ellard S, Beards F, Allen LIS, et al: A high prevalence of the glucoki-nase mutation in gestacional diabetic
subjects selected by dual criteria. Diabetalogia Metab 43:250, 2000
18
www.drkozeta.com
19
American College of Obstetricians and Gynecologists: Pregestational Diabetes Mellitus. ACOG Practice Bulletin
No 60. American College Of Obstetricans and Gynecologists, 2005
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2.9 Diagnoza e diabetit të shtatzënisë
Ka disa faktorë rreziku që rrisin mundësinë që një shtatzanë të zhvillojë diabet shtatzanie:


Kur BMI është > 30.



Kur keni lindur të kaluarën një bebe makrozom (pesha në lindje > 4000 – 4500 gr).



Kur keni kaluar diabet shtatzanie në shtatëzaninë e kaluar.



Predispozita familjare.

Testi apo analiza që përdoret për depistimin e diabetit të shtatzanisë është testi i tolerancës ndaj
glukozës (oral glucose tolerance test – OGTT) që quhet ndryshe kurba e glicemisë. Ky test
ofrohet në intervalin 24 – 28 javë moshë gestacionale. OGTT kryhet në mëngjes esëll dhe
rekomandohet që nga mbrëmja mos të konsumohet ushqim deri sa të kryhen matjet e testit.
Ka disa lloje OGTT. Testi me 50 gr, 75 gr dhe 100 gr glukozë. Më të përdorur janë ata me 50 gr
dhe ato me 100 gr. OGTT me 50 gr është ai që përdoret në fillim dhe është i aftë të depistojë
80% të raste me diabet gestacional. OGTT me 100 gr është i aftë të depistojë 90% të rasteve me
diabet gestacional. 20
OGTT me 50 gr:


Matet glicemia esëll.



Pacientja konsumon 50 gr glukozë.



Matet glicemia pas 60 min.

OGTT me 100 gr:

20



Matet glicemia esëll.



Pacientja konsumon 100 gr glukozë.



Matet glicemia pas 60 min / 120 min / 180 min.

American Diabetes Association: Diagnosis and classifation of diabetes mellitus. Diabetes Care 2006;29:543.
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Vlerat normale të OGTT janë si më poshtë.
OGTT
50 gr
75 gr
100 gr

Ora 0
< 95 mg/dl
< 95 mg/dl
< 95 mg/dl

Ora 1
< 140 mg/dl
< 180 mg/dl
< 180 mg/dl

Ora 2

Ora 3

< 153 mg/dl
< 155 mg/dl

< 140 mg/dl

Tabela. 1. Vlerat sipas OGTT
Kuptohet që nëse kemi një nivel glicemie esëll > 125 mg/dl apo një nivel glicemie (jo esëll) >
200 mg/dl atëherë nuk ka nevojë për OGTT pasi jemi në kushtet e diagnozës pozitive për diabet.
Në mjaft raste, shtatzënat me diabet gestacional nuk kanë ndonjë simptomë gjatë shtatzënisë.
Shenjat që mund të ketë një shtatzënë me diabet gestacional janë:


Lodhje,



gojë e thatë,



etje,



infeksione të shpeshta.21

2.10 Klasifikimi i diabetit gjatë shtatzënisë
1. Diabeti para shtatzënisë - Flitet për të sëmura diabetike që mbeten shtatzënë. Ky diabet nuk
përbën problem diagnostik, por është e nevojshme ndjekja dhe ekuilibrimi i tij para konceptimit.
2. Diabeti i shtatzënisë - i tillë quhet diabeti që fillonë gjatë shtatzënisë ose zbulohet për herë të
parë gjatë shtatzënisë. Këtu rigrupohen:
o Diabeti i vërtetë, por i panjohur para shtatzënisë, sepse mund të ketë qenë asimptomatik
apo i padepistuar. Ky diabet do të prezistojë edhe pas shtatzënisë.
o Diabeti i vërtetë i shpërthyer nga shtatzënia, që do të prezistojë edhe pas shtatzënisë.
o Diabeti i shfaqur në periudha të ndryshme gjatë shtatzënisë dhe që zhduket mbas saj.
Të gjitha këto “diabete” janë përgjegjëse për të njëjtat komplikacione, përgjegjëse për të cilat
nuk është tipi, por intensiteti i diabetit.22

21

www.dreltonpeci.al

22

American Diabetes Association: Diagnosis and classifation of diabetes mellitus. Diabetes Care 2006;29:543.
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2.11 Efektet e shtatzënisë mbi diabetin
Efektet e shtatzënisë në ekuilibrin e diabetit
Në tremujorin e parë ekziston tendenca për hipoglicemi, në tremujorin e dytë nevoja për insulin
rritet, ndërsa në tremujorin e tretë nevoja për insulin stabilizohet. Lindja është periudhë e
papërqendrushme; nevojat për insulin duhet të ndiqen nëpërmjet glicemisë kapilare çdo orë.
Trigliceridet kanë tendencë të rriten. Kështu, nëse diabeti kontrollohet keq hipertrigliceridemia
madhore mund të jetë përgjegjëse për shfaqjen e pankreatiti akut nekrotik.23

2.12 Efektet e shtatzënisë në komplikacionet degjenerative të diabetit
1. Retinopatia: Shtatzënia ka pak rrezik të rëndojë retiopatinë joproliferative, kurse në stadin e
retinopatisë proliferative situata paraqitet më e vështirë dhe rreziku për përkeqësimin e
mëtejshëm të gjendjes është shumë i madh.
2. Nefropatia: është e rrallë dhe nuk duket që shtatzënia të rëndojë evulacionin e nefropatisë
diabetike.
3. Ndërlikimet renale të shtatzënisë diabetike: janë edemat, proteinuria, degradimi i funksionit
renal, toksemitë në forma të ndryshme, eklampsia, infeksioni urinar dhe pielonifriti akut.
4. HTA: është një nga komplikacionet më të shpeshta dhe më të rënda. Ai mund të jetë ose jo i
lidhur me nefropatinë. Nëse ndiqet mirë, prognoza shpesh është e favorshme si për nënën edhe
për fetusin.
5. Insuficienca koronare: është shumë e rrallë, por kundërindikon shtatzëninë për shkak të
rrezikut amtar.
6. Neuropatia: nuk paraqet problemë të veçanta.
7. Infeksionet urinare: janë më të shpeshta. Bakteriuritë asiptomatike duhet të mjekohen mirë,
sepse mund të shkaktojnë çrregullime të ekuilibrit të diabetit dhe t’i paraprijnë pielonifritit akut.

23

Albert CV, Ecker T, Moroz LA, rt; al: Prenatal detection of fetal anomalies in pregnancies complicated by
insulin-dependent diabetes mellitus. Am J Obstet Gynecol 174:1424, 1996
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2.13 Efektet e diabetit mbi shtatzëninë, fetusin dhe të porsalindurin
Efektet e diabetit mbi vetë shtatzëninë
1. Abortet spontane: Kontrolli i keq i diabetit rrit rrezikun e abortetve spontane. Megjithatë, para
dështimeve të përseritur, duhet të kërkohet shkak tjetër nga diabeti.
2. Lindjet premature: Statistikisht kërcnimi për lindje premature është më i shpeshtë te
diabetikët, në krahasim me popullsinë. Ky rrezik është më i madh në rast se diabeti është i
paekuilibruar dhe në rast se ekzistojnë faktorë të tjerë të rrezikut: toksemia, infeksioni urinar.
Lindja premature është gjithashtu më e shpeshtë.
3. Polihidraminion: Është i rrallë në ndjekjen e rregullt të diabetikeve. Megjithatë, edhe të
diabetikët që janë mjekuar mirë, vërhet shpesh tepricë likidi, duke filluar nga java e 26 - të e
shtatzënisë.
Efektet e diabetit mbi unitetin feto – placentar
1. Placenta: Mund të vërhen disa aspekte të placentës në lidhje me ekzistencën ose jo të
dëmtimeve vaskulare dhe rëndesës të çrregullimeve metabolike. Placenta mund të paraqitet
hipertrofike me peshë të madhe, me vilozitete të shumta dhe voluminoze, ose hipotrofike me
peshë të vogël dhe vilozitete me diametër të zvogëluar. Ky aspekt i diabetit me dëmtime
vaskulare dhe renale jep hipotrofi, hipoksi, madje dhe keqformime fetale.
2. Fetusi: Frekuenca e keqformimeve fetale është më e lartë se në popullatën e përgjithshme, që
shkaktohen nga hipoglicemia gjatë javëve të para të jetës embrionale, ose aq më tepër në
periudhën prekoncepsionale. Kur bëhet një ndekje e mirë e diabetit që para konceptimit, ulët në
mënyrë domethënëse numri i keqformimeve. Keqformimet prekin më shpesh SNQ, zemrën,
veshkat.
3. Vdekjet in utero (feto morto in utero): Ato janë gjithmonë e më të rralla. Mekanizmat e
vdekjes së fetusi in utero janë akoma jo shumë të qarta, por keqformimet kongjenitale janë nga
shkaktarët më të mundshëm të këtyre vdekjeve. 24

24

Boulot P et Al; Diabetes and Pregnancy Group, France: French multicentric survery of outcome of pregnancy in
women whith pregestational diabetes. Diabetes Care 2003,26:2990.{PMID: 14578228}
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Efektet e diabetit në periudhën neonatal
Aksidentet nenonatale janë të shumta, por mund të parandalohen nga ndjekja korrekte e diabetit
gjatë gjithë shtatzënisë dhe lindja me një ekip mjekësor të specializuar në këtë patologji.
Anomalitë që mund të ndeshën janë:
1. Makrosomia: Ajo është pasojë e hiperinsulinizimit fetal reaksional ndaj hiperglicemisë
amtare. Pesha fetale në lindjen në termin është

mbi 4 kg. Makrosomia mund të bëjë të

rrezikshme lindjen me rrugë natyrale.
2. Hipotrofia: Vihet re sidomos në raste kur nëna vuan nga dëmtimet vaskulare. Placenta është
hipotrofike dhe shkakton insuficencë të shkëmbimeve feto – amtare.
3. Prematuriteti – detresi respirator: Detresi respirator nuk është pasojë e diabetit, por e
prematuritetit tek të porsalindurit që shkakton sëmundjen e membranave hialine.
4. Aksidentet metabolike: Janë të lidhura me shkallën e hiperglicemisë tek nëna dhe të
hiperinsulinizmit tek fetusi. 25

2.14 Faktorët e prognozës fetale tek nënat diabetike
Prognoza fetale është aq më e keqe sa më i vjetër të jetë diabeti dhe nëse ekzistojnë dëmtimet
degjenerative. Prognoza përmirësohet nga ndekja e afërt dhe mjekimi i mirë i çdo hipertensioni
arterial dhe çdo bakteriurie asimptomatike. Kur diabeti ndiqet në mënyrë korrekte,
komplikacionet janë pothuajse të ngjajshme me ato të shtatzënisë normale.
Ka dy klasifikime që lejojnë të përcaktohet rreziku fetal gjatë shtatzënisë diabetike.
Klasifikimi i diabetit: sipas Prisula White, dallon shumë grupe në rëndesën dhe në kohëzgjatjen
e diabetit:
Klasa A. Diabeti i pamjekuar me insulinë dhe diabet i mjekuar me insulinë ose tip 1.
Klasa B. Fillimi i diabetit në moshë adultet, mbi 20 vjeç dhe kohëzgjatja e sëmundjes deri në 10
vjet.
Klasa C. Fillimi i diabetit midis 10 dhe 19 vjeç ose kohëzgjatja e sëmundjes 10 dhe 19 vjet.

25

Dang K, Homko C, Reece EA: Factors associated whith fetal macrosmia in offspring of gestational diabetic
women, J matern Fetal Med 2000;9:114.
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Klasa D. Fillimi i diabetit para moshës 10 – vjeçare ose kohëzgjatja e sëmundjes mbi 20 vjet,
ose prania e dëmtimeve vaskulare (retinopatia).
Klasa F. Prania e dëmtimeve renale
Klasa H. Prania e insuficencës koronare
Klasa R. Retinopatia proliferative dhe hemorragjia vitreale.26
Klasifikimi sipas Pedresonit. Quhet ndryshe PBSPC ( prognostically bad signs in pregnancy shenjat e prognozës së keqe të shtatzënisë) dhe klasifikon shenjat e prognozës së keqe gjatë
shtatzënisë diabetike. 27

2.15 Mjekimi dhe ndekja e gruas diabetike shtatzënë
Parimet e trajtimit


Glicemia e nënës duhet të jetë detyrimisht brenda ose sa më pranë kufijve të normës
(esëll dhe para ushqimit < 140 mg/dl), sidomos në periudhën para koncepsionit për të
pakësuar rrezikun për keqformimet fetale. Idealja do të ishte gruaja diabetike të fillojë
shtatzëninë me një HbAlc <7%.



Kujdes në tremujorin e tretë për të shmangur komplikacionet fetale dhe amtare.



Monitorimi i faktorëve të tjerë të rrezikut si HTA, infeksionet urinare dhe retinopatia
evolutive duhet të mjekohet me shumë kujdes gjatë shtatzënisë.



Monitorimi i zhvillimit fetal.



Lindja duhet të bëhet nga një ekip i specializuar për lindjen e grave para kohe.28

Normalizimi i glicemisë. Në mënyrë ideale, glicemia duhet të normalizohet që para konceptimit
dhe nuk bëhet fjalë të arrihet glicemi pak a shumë normale, për çdo moment glicemia esëll të
jetë deri në 100 mg/dl (6.6mmol/l).

26

White P; Pregnancy complicating diabetes. Am J Med 7:609, 1949

27

American Diabetes Association: Diagnosis and classifation of diabetes mellitus. Diabetes Care 2006;29:543

28

Crowther CA, Hiller JE, Moss JR, et al: Effect of treatment of gestastional diabetes mellitus on pregnancy
outcomes. N Engl J Med 352:2477, 2005
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Regjimi ushqimor duhet të sigurojë rreth 35 kal/kg/peshë/ditë,

pra rreth 1800 kal duke

respektuar ekulibrin midis uushqimeve të ndryshme (50-55% glucide, 25-30% lipide dhe 20-25%
proteina). Kaloritë mund të ulen në rast të mbipeshës, ose shtim të madh në peshë, por nuk duhet
të jetë asnjëherë nën 1500 kal/ditë. Regjimi i ushqyerjës duhet të jetë i shpërndarë në 3 vakte
kryesore dhe 3 nënvakte.
Insulinoterapia dhe hipoglicemiantët oralë.
Tek gratë diabetike tip 1 është i nevojshëm vazhdimi i insulinës dhe gjatë shtatzënisë. Tek
diabetiket tip 2, gjatë shtatzënisë insulinoterapia është e domosdoshme, në qoftëse glicemit nuk
normalizohen me regjim ushqimor. Ndërsa hipoglicemiantët oralë janë të kundërindikuar në
shtatzëni, ndaj duhet të ndalohet menjëherë dhe të zevendësohen me insulin.
Ekzistojnë dy metoda të dhënies së insulinës:
1. Më shpesh përdoret metoda me injeksione nën lëkurë me tre deri në katër injeksione në ditë
ose më shumë nëse nevojitet.
2. Përfuzioni i vazhdushëm i insulinës me rrugë subkutane me ndihmën e pomës, kur të sëmurat
nuk përshtaten më metodën e parë29

2.16 Menaxhimi i grave shtatzëna me diabet
Menaxhimi i grave shtatzëna me diabet duhet të jetë shumë i kujdesshëm. Ai bazohet në pikat e
mëposhtme:


Moniturimi i glicemisë shumë shpeshë 4-6 herë në ditë në rast të mjekimit me injeksione
insulin subkutane, dhe 6-8 herë në ditë në rast të mjekimit me pomë insulinike.

29



Fruktozamina çdo 15-30 ditë,



Hemoglobin e glukozuar (HbAcl) çdo dy muaj,



Urokultura,



Azotemia dhe kreatinimia,



Urecimia duke filluar nga java e 28-të,



Ekografia (duke filluar në tremujorin e 3-të) çdo 15 ditë,

Rendell M: Dietarytreatment of gestational diabetes. N Engl J Med 2000;342:1440
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Monitorimi i peshës,



Monitorimi i TA të paktën dy herë gjatë shtatzënisë,



Ezaminimi oftamologjik: fundus okuli,



Elektrokardiograma.

2.17 Ndekja obstetrikale


Çdo ditë duke filluar nga java e 32-të e shtatzënisë vlerësohen lëvizjet aktive fetale dhe
ritmi kardiak fetal (RZF).



Çdo 15 ditë vlerësohet pesha amtare dhe lartësia fundike uterine, zhurmat e zemrës fetale,
gjendja e columit uterin.



Doppleri (duke filluar nga java e 32-të) dhe ekografia duhet të praktikohet sipas
protokolleve dhe çdo 15 ditë, duke filluar nga fillimi i tremujorit të tretë. 30

2.18 Diabeti i shtatzënisë në momentin e lindjes
Lindja mund të bëhet në kohë nëse diabeti është i ekuilibruar mirë. Por në disa raste diabeti i
shtatzanisë

mund të shfaqë komplikacione gjatë lindjes. Ndër komplikacionet që mund të

shkaktojë ai përmendim:

30



Lindje premature (para kohe).



Zgjatje të aktivitetit të lindjes.



Vuajtje fetale kronike apo edhe akute (psh gjatë lindjes).



Laceracione cervikale / vaginale / vulvare të nënës gjatë lindjes.



Hemorragji postpartum.



Distoci të shpatullave.

Gabbe Sg, Graves CR: Menagment of diabetes mellitus copllcating pregnancy. Obstet Gynecol 102;857,2003
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Për të shmangur shumicën e këtyre komplikacioneve, shpesh herë indikohet lindja me stimulim
kur bebi ka mbushur 38 javë apo lindja me operacion cezarian. 31

Figura 4. Lindja e gruas me diabet

2.19 Diabeti i shtatzënisë pas lindjes së bebit
Bebi i sapolindur mund të shfaqë hipoglicemi (ndërkohë që trupi i tij mundohet të prodhojë
sasinë e duhur të insulinës) dhe ikter. Mund të jetë e nevojshme që nivelet e glicemisë së bebit të
monitorizohen për disa ditë në njësinë e neonatëve ( kjo nuk do të thotë që bebi ka ndonjë
problem serioz). Gjithashtu në rast se lindja ka ndodhur para kohe, atëherë mund të jetë e
nevojshme që bebi të kalojë në njësin e neonatëve për disa ditë përpara se ti besohet
përfundimisht nënës. Bebat e lindura nga nëna me diabet gestacional janë më të rrezikuar të
shfaqin obezitet dhe diabet tip 2 gjatë jetës së tyre. 32

31

Langer O, Conway DL, Berkus MD, et al: A comparison of glyburide and insulin in women with gestational
diabetes mellitus. N engl J Med 343: 1134, 2000
32

http://www.dreltonpeci.com
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2.21 Kujdesi Infermieror
Kujdesi infermieror tek gratë me diabet në shtatzëni kërkon njohuri dhe aftësi të mjaftueshme
profesionale.
Qëllimi i procesit të kujdesit infermieror është të sigurojë kujdesin e duhur për pcientët për të
ruajtur dhe përmirësuar shëndetin , për të parandaluar sëmundjet dhe për të bërë lehtësimin e
dhimbjeve.
Roli i infermierës te gratë shtatzëna është shumë i rëndësishëm. Ato janë të përgatitura për t’u
kujdesur për gruan shtatzënë dhe foshnjën e saj përgjatë fazës së kujdesit para lindjes, gjatë dhe
pas lindjes së foshnjës.
“Andaj një Mami është dora e djathtë e një Mjeku”.

2.22 Vlerësimi fillestar infermieror
Infermierja pyet pacientën, në këtë rast gruan nëse është në gjendje ti përgjigjet pyetjeve, ose
familjarëve të saj apo përgjegjësit të saj, për faktorët e rrezikut dhe shkaktarët e sëmundjes.
Infermierja merr informata për sëmundjet e mëparshme dhe historinë

familjare. Ajo pyet

gjithashtu pacienten për frekuencën dhe shkallën e sëmundjes, pyet për gjendjen e shtatëzanisë,
për terapinë që e përdorë. Për shkak të ndikimit të diabetit në shtatzani, infermierja pyet
pacientën për kohën e shfaqjes së shenjave të para të sëmundjes dhe ndikimin e saj në shtatzëni.
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2.23 Vlerësimi klinik - manifestimet klinike
Sëmundja e diabetit gjatë shtatzanisë karakterizohen me një ose më shumë mekanizma
patologjike në enët e gjakut, në strukturën selektore, në shqisat e të pamurit etj.
 Manifestimet kardiovaskulare: Janë zakonisht të lidhura me ndryshime në ritmin e
zemrës, me ndryshime në tensionin arterial etj.
 Manifestimet e lëkurës: Shenjat karakteristike të shtatzanisë janë edhe kruarjet e lëkurës,
mirëpo mund të kemi edhe skuqje si pasojë e rritjës së vëllimit të gjakut apo
hipertensionit.
 Manifestimet nervore: Dhembje koke gjatë shtatëzanisë, ose si pasojë e ngritjës së
tensionit arterial.
 Manifestimet në traktin urinar: Bakteriuritë asimptomatike duhet të mjekohen mirë, sepse
mund të shkaktojnë çrregullime të ekuilibrit të diabetit dhe t’i paraprijnë pielonifritit akut.

2.24 Vlerësimi psikosocial
Pacientja e ndien vetën në ankth për shkak të frikës së rrezikut për vetveten apo frytin. Terapitë
dhe kontrollat e rregullta dhe konsultat me mjekun mund të ulin shkallën e ankthit. Infermierët
me bisedat e tyre inkurajuse dhe përkrahje familjare, posaqërisht e bashkëshortit gjithashtu
ndikojnë në uljën e shkallës se anksiozitetit.

2.25 Diagnoza infermierore


Rrezik për infeksione nga rënja e imunitetit i cili mund ta rrezikojë nënën dhe frytin.



Rrezik i lartë dhe frikë nga ndërprerja e shtatëzanisë.



Prishje e integritetit të lëkurës.



Ndryshime në ushqyerje, duhet ti përmbahet dietës të caktuar nga mjeku të pajisur me
vitamina.
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2.26 Planifikimi infermieror
 Shmangia e rrezikut ndaj infenksioneve
 Përdorimi i terapisë adekuate
 Kontrollat te mjeku ti kryej me përpikmëri
 Kujdesi për lëkurën
 Shmangien e lodhjes dhe përmirësimin e aktiviteteve
 Terapia dietike e pasur me vitamina
 Pozita e duhur gjatë fjetjës
 Edukimi shëndetësor
 Ulja e shkallës së ankthit

2.27 Vlerësimi i arritjeve
Në bazë të diagnozave të marra nga pacientja ose personi përgjegjës dhe në bazë të historisë
familjare, infermierja vlerëson kujdesin për pacientën me diabet në shtatëzani.

Arritjet e pritura janë:
 Gjendje ankthi e pacientës.
 Kanë qrregullime të ritmit.
 Rënie dhe ngritje të tensionit arterial.
 Janë të vetëdijshme për sëmundjen dhe rrezikun.
 I përmbahen dietës ushqimore.
 Paraqesin rritje të kontrollit ndaj sëmundjes, për të parandaluar shkaqet e abortit.
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3. QËLLIMI I PUNIMIT
Qëllimi kryesor gjatë këtij punimi ishte rishikimi i literatures, studim rasti rreth rrezikut dhe
shkallës së sëmundshmëris të grave shtatzëna me diabet dhe hulumtimet e bëra në Angli për
gratë shtatzëna me diabet në zonat rurale dhe urbane.
Objektivat kyqe të këtij punimi kanë qenë që të informohemi sa më shumë rreth komplikimeve
dhe rreziqeve nga diabeti dhe shtatzania siq janë shkaktari i sëmundjes, shenjat e sëmundjes,
rreziqet e sëmundjes, diagnostifikimi, rehabilitimi, kujdesi infermieror te gratë shtatzëna me
diabet dhe numri i grave që rrezikohen nga kjo sëmundje gjatë shtatzanisë ose pas lindjes.
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4. METODOLOGJIA
Në këtë punim diplome metoda e cila është përdorur për realizimin e këtij punimi është rishikim
literature, studim rasti dhe hulumtimet e bëra në Angli për gratë shtatzëna me diabet në zonat
rurale dhe urbane.
Studim rasti: të dhënat për studimin e rastit janë marrë në spitalin regjional “Isa Grezda” në
Gjakovë, respektivisht në repartin e gjinekologjisë, për qasjen time në këto të dhëna kisha leje
nga drejtoria e spitalit.
Burimi i të dhënave: Informatat për këtë punim janë gjetur në Universitetin e Gjakovës “Fehmi
Agani”, drejtimi Mami, në Fakulteti e Mjekësisë “Hasan Prishtina” Prishtinë, në Spitalin
regjional “Isa Grezda” Gjakovë respektivisht në repartin e gjinekologjisë dhe në webfaqe të
ndryshme mjekësore, rreth rrezikut dhe shkallës së sëmundshmërisë të grave shtatzëna me
diabet.
Të dhënat hulumtuese: janë marrë në webfaqen pubmed, aty janë përfshirë gratë shtatzëna me
diabet në zonat rurale dhe urbane.

31

5. REZULTATET DHE DISKUTIMET
Në pjesën e parë janë paraqitur të dhënat e rastit të prezentuar kurse më pastaj janë prezentuar
dhe diskutuar disa prej rezultateve të fituara gjatë shfletimit te literatures.

Studim rasti:
Vlerësimi fillestar i një gruaje shtatzënë me diabet gestacional

Të dhënat subjektive:
Pacientja (gruaja) me inicialet F. SH e lindur në Prizrenë, 28 vjeqare, me vendbanim në Gjakovë,
me gjendje socio-ekonomike mesatare, me peshë 75kg dhe gjatësi 1.65cm. Shtatzënia e parë,
java e 36-të e vendosur në spitalin regjional të Gjakovës “ Isa Grezda ”, nuk ka alergji në barna,
ky është hospitalizimi i parë i saj.

Të dhënat objektive:
Në pranim pacientja është e vetëdijshme, në ankth, e friksuar nga rreziku për shtatzëni etj.


Temperatura: 37.5 gradë C.



Shtypja e gjakut: 140/85 mmHg.



Frymëmarrja: 20 në minutë.



Lëkura: e njomë, me ngjyrë normale, stria abdominale



Kafazi i krahërorit: pa veçori.



Mushkëritë: në auskultim dëgjohet frymëmarrje lehtësishtë e shpejtuar dhe pa
veçori plotësuese.



Zemra: frekuencae zemrës 86/min



Sistemi lokomotor: ekstremitetet e lëvizshme, të ngrohta, me edema dhe pa
ndryshime tjera.



Sistemi nervor: pacientja e vetëdijshme, pak e shqetësuar.
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Të dhënat historike:
Pacientja dhe familjarët pohojnë se gruaja shtatzënë, këto simptoma ( lodhje, gojë e thatë, etje,
infeksione të shpeshta) dhe shqetësime, nuk i kishte patur më parë dhe në fillim të shtatzanisë
këto shqetësime ajo i kishte cilësuar si simptoma normale që e karakterizojnë edhe shtatzëninë.
Mirëpo me progresin e shtatzënisë këto simptoma kishin filluar të bëhen shqetësuese

për

pacientën dhe familjarët e saj, gjë e cila e shtyri atë deri te hospitalizimi.

Të dhënat aktuale:
Pacientja tashmë e hospitalizuar në spitalin regjional të Gjakovës “Isa Grezda”, reparti i
gjinekologjisë, pas rezultateve të ekzaminimit të gjakut, ultrazërit, EKG, testeve për diabet
rezulton me një diagnozë përfundimtare “ Diabet gestacional”. Gruaja shtatzënë qëndron në
spital, infermirerët aplikojnë terapinë e ordinuar nga mjeku.

Diagnoza infermierore te rasti i studimit: Qëllimi i diagnozës infermierore është,
hartimi dhe zhvillimi i një plani, kujdesi individual në mënyrë të tillë që pacientja dhe familjarët
të mund të përshtaten me ndryshimet që rezultojnë nga problemet shëndetësore. Pas mbledhjes së
të dhënave subjektive, objektive, historike dhe aktuale, duke shfrytëzuar planin e procesit të
kujdesit infermieror, diagnozat potenciale dhe te mundshme infermierore për këtë pacient janë:


Plogështi, dobësi dhe marramendje nga shtatëzania,



Infeksioni,



Lodhje për shkak të kërkesave për energji,



Ndjenja e frikës, rrezik për lindje para kohe,



Ndryshime në ushqyerje.
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Planifikim për menaxhimin e terapisë për rastin: Duke u bazuar në vlerësimin e
gjendjës së përgjithshme dhe diagnozës së caktuar nga mjeku, prioritetet tona të vendosura për
pacientën janë:


Menaxhimi strikt i nivelit të glukozës, të arritur mbi bazën e kombinimit të dietës,
aktivitetit fizik dhe insulinë terapisë,



Qëllimi është që glikemia esëll të sillet 3,3 – 5,0 ndërsa vlerat 2-h pp të jenë 3,3 –
6,6mmol/L.



Këshillimi i pacientës për menaxhimin e glikemisë, marrjen e insulinës ( nga vetë
pacientja) dhe rëndësin që e ka ky menaxhim për pacientën dhe fetusin.



Insulinabiosintetike humane është e nevojshme sidomos për trajtimin e diabetit
progestacional. Me rëndësi është ndarja ditore e insulinës sipas nevojës.



Nevojat ditore për insulin sillën prej 0.7- 0.8 U/kg/d në tresemestrin e parë. 0.8-1 U/kg/d
në tresemestrin e dytë deri në 0,9-1.2 U/kg/d në tresemestrin e tretë.



Dieta, marrja e kalorive ditore të sillet midis 2200-2400 kcal për gratë me peshë normale
trupore. Racionet të vogëla ditore 5-7. Dieta përbëhet 40-50% karbohidrate, 30% yndyrat
20-30% proteina.



Rekomandohet aktiviteti fizike- ushtrime në kohëzgjatje 20-30 min, 3-4 herë në javë.



Marrja e acidit folik.



Kontrolli çdo dy javë te gjinekologu/obsteteri dhe diabetologu deri në javën e 24-të të
barrës, pastaj çdo javë.

Zbatimi infermieror lidhur me rastin:
Bashkëpunimi i ndërlidhur mjek-infermier, paciente dhe familjar është thelbësor. Ky raport i
mirëfilltë ndihmon edhe në lehtësimin e punës së mjekëve dhe infermierëve, duke marrë
parasysh faktin që infermierja është ajo që në shumicën e kohës është në kontakt me pacientën.
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Te rasti F.SH pikat më të rëndësishme të zbatimit infermieror janë:


Pacientja dhe familjarët të jenë të informuar për gjendjen shëndetësore.



Pacientja është adaptuar me ambientin spitalor.



Raportet e personelit me gruan shtatzënë janë të mirëfillta.



Maten shenjat vitale dhe dokumentohen.



Administrohet terapia adekuate.



Ofrohen ushqime në përpikmëri me dietën e rekomanduar nga mjeku.



Kontrollohet gjendja fizike dhe shpirtërore e pacientës.

Vlerësimi përfundimtar i pacientës:


Glikemia esëll të sillet 3,3 – 5,0, kurse vlerat 2-h pp të jenë 3,3 – 6,6 mmol/L.



Pacientja merr terapinë e ordinuar nga mjeku me rregull,



Nevojat ditore për insulin sillen 0,9-1.2 U/kg/d në tresemestrin e tretë



Pesha trupore e gruas ka ndryshuar prej 75kg në 70kg për arsye të mbajtjës së dietës
gjatë shtatzanisë për të mbajtur vlerat normale të diabetit.



Temperatura normale.



Tensioni arterial 130/80 mmHg.



Procedura diagnostike dhe terapeutike janë realizuara sipas standarteve.



Vazhdon të ushqehet në bazë të dietës së caktuar nga mjeku.



Raport i mirë me personelin.
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Gjatë mbledhjes së materialit dhe shqyrtimit të hulumtimeve të bëra nga organizata të ndryshme,
unë kam mbledhur këto rezultate të cilat i kam paraqitur me anë të tabelave dhe grafikoneve.
Kryesisht rezultatet kanë të bëjnë me prevalencën e diabetit gestacional në Anglin urbane dhe
rurale.
Tabela 2. Pjesëmarrja e grave shtatzëna me diabet gestacional nga vitin 2011 – 2012 në Angli në
vendet urbane dhe rurale.33
Gratë shtatzëna me diabet gestacional

Viti 2011- 2012

33

Rurale

301

Urbane

609

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24367971
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Grafikoni 1. Gratë shtatzëna me Diabet gestacional nga
viti 2011-2012 në Angli

33%

67%

Rurale
Urbane

Grafikoni 1. Gratë shtatzëna me diabet gestacional.

Në grafikonin 1. Është paraqitur numri i grave pjesëmarrëse, duke e ndarë zonen rurale nga
zona urbane. Ku në zonen urbane jane marrë 609 gra respektivisht 67% ndërsa, në zonen rurale
janë marrë 301 gra respektivisht 33%.34

34

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24367971
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Tabela 3. Struktura e grave me Diabet gestacional sipas moshës dhe zonave. 35

Zonat

Mosha

Numri i
rasteve

Zona rurale

26.6 vjeç

1.0%

Zona urbane

27.5 vjeç

8.4%

35

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24367971
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10.00%
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6.00%
4.00%
2.00%

1.00%

0.00%

26.6 vjeç

27.5 vjeç
Zona rurale

Zona urbane

Grafikoni 2. Struktura e grave me Diabet gestacional sipas moshës

Grafikoni 2. Gratë në zonat rurale ishin më të reja (26.6 vjeç) sesa në zonat urbane (27.5 vjeç).
Ndërsa numri i rasteve në zonën urbane 8.4% dhe 1.0% në zonën rurale.
Prevalenca e Diabetit gestacional është më e lartë se sa pritej në zonat urbane në Angli, duke
treguar një popullsi në rritje që është në rrezik për komplikimet e lindjes dhe diabetin e tipit 2.36

36

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24367971
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6. PËRFUNDIM
E gjithë puna deri këtu ishte një nga më të bukurat dhe një nga punët më emocionuese, një temë
mjaft interesante për t’u hulumtuar dhe studiuar për të.
Shtatzënia është gjendje fiziologjike, e cila mund të ketë komplikimet të shumta.
Diabeti gestacional (ose i shtatzënisë) është rritja e nivelit të glukozës (sheqerit) në gjakun e
nënës gjatë shtatzanisë.
Menaxhimi i femrave me Diabet gestacional në shtatzëni mbetet i vështirë, ka nevojë për
bashkëveprim të ngushtë me gjinekologë - obstetër dhe diabetologë.
Rekomadimet e mjekut, përcjellja e kujdesi infermieror, edukimi i vazhdueshëm, përkrahja nga
familjarët dhe stafi mjekësor, kanë ndihmuar pacientën në fjalë që të tejkalojë vështirësitë gjatë
shtatzënisë dhe të diagnostikohet në tërësi.
Ndërsa nga të dhënat e marra në spitalit regjional të Gjakovës “Isa Grezda”, kryesisht në repartit
e gjinekologjisë shohim se gratë që kanë qenë me këtë sëmundje kanë qenë të informuara për
llojin e sëmundjes dhe ju kanë përmbajtur dietës së rekomanduar nga mjeku, në mënyrë që
shtatzënia të shkoj deri në fund dhe të parandalohen komplikimet gjatë lindjes.
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7. REKOMANDIMET:
Hapat që duhen ndërmarrë për gratë shtatzëna me diabet gestacional janë:


Njohuri për sëmundjet e fituara në shtatzëni dhe trajtimi efikas i tyre,



Kontrollat sistematike te mjeku, duke përfshirë këtu kontrollat e shenjave vitale,



Trajtimi me barna adekuate të cilat nuk e rrezikojnë shtatzëninë,



Dieta e rekomanduar nga mjeku, e pasur me vitamina e minerale,



Mbështetja nga familja posaqërisht nga bashkëshorti,



Sigurimi i ambientit të përshtatshëm,



Edukimi shëndetësor për gruan shtatzënë dhe për familjarët e saj,



Menaxhimi i hipertensionit dhe rreziqeve tjera etj.
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8. a. REZYME:
Diabeti gestacional përfshin një spektër të gjerë të çrregullimeve. Ndikon në mënyrën e
përdorimit qelizor të glukozës. Vlerat e larta të sheqerit dëmtojnë shëndetin e nënës dhe të
fëmijes në të njejtën kohë. Qëllimi i studimit është të mësojm sa më shumë rreth
komplikacioneve të kësaj diagnose, në mënyrë që ti sigurojm pacienteve një jetesë sa më të mirë.
Duhet të bëjmë që këto paciente të mos izolohen nga shoqëria, por të përshtaten me mënyren e re
të jetesës dhe të integrohen sa më mirë në shoqëri. Metoda e cila është përdorur është rishikim i
përgjithshëm i literatures, prezentim rasti. Ne duhet ti kushtojmë më shumë vëmendje
parandalimit, njohjes dhe trajtimit të diabetit gestacional në mënyrë që komplikimet të
parandalohen dhe të zvogëlohen.

Fjalët kyqe: Diabeti gestacional, rishikim i literatures, prezantim rasti, komplikimet.

8. b. SUMMARY:
Gestational diabetes involves a wide spectrum of disorders. It affects the way cells use glucose.
High sugar values harm the mother and child health at the same time. The purpose of the study is
to learn more about the complications of this diagnosis in order to provide patients with a better
lifestyle. We need to make these patients not isolated from society but to adapt to the new way of
life and integrate better in society. The method used is a general review of literature, presenting
the case. We need to pay more attention to preventing, recognizing and treating gestational
diabetes so that complications are prevented and reduced.
Key words: Gestational diabetes, literature review, case presentation, complications.
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