UNIVERSITETI I GJAKOVËS “FEHMI AGANI”
FAKULTETI I MJEKËSISË
PROGRAMI: MAMI

PUNIM DIPLOME

Tema:

Roli këshillues i mamisë në gjidhënie tek nënat e
reja
Mentori

Kandidatet:

Prof.ass.Dr.Antigona Ukëhaxhaj

Jetmire Morina
Mirlanda Mulaj

Gjakovë, 2018

ABSTRAKTI

Ky punim ёshtё realizuar me qёllim tё zgjerimit të njohurive në lidhje me rёndёsin e mamis
dhe rolin e saj qё ndikon tek nёnat e reja nё ushqyerjen e foshnjёs me qumёsht gjiri, respektivisht
rolin e mamisë nё gjidhёnie.
Ushqimi me qumësht të nënës, gjatë gjithë zhvillimit njerëzor ka pasur dhe ka rol jetik në
zhvillimin psikofizik të fëmijes. Në të gjitha hulumtimet e bëra, asnjë lloj i qumështit të fituar në
mënyrë artificiale nuk mund të krahasohet
me qumështin e nënës.
Nga rishikimi i literaturës, në këtë punim janë të përmbledhura, anatomia dhe fiziologjia e
organeve të qumështi, përparësit dhe kunderindikacionet e ushqimit të foshnjës me qumësht gjiri,
teknikat dhe pozicionet e të ushqyerit si dhe detyrat dhe përgjegjësit e mamis në gjidhënie. Lexuesit
dhe mamitë e ardhshme nga ky punim mund të njihen, me rëndësin e ushqyerjes së foshnjës me
qumësht gjiri, si dhe rolin dhe detyrat e mamisë në gjidhënie. Punimi ёshtё bёrё nё Universitetin
e Gjakovёs“ Fehmi Agani”, Fakulteti i Mjekёsisё, Programi Mami.

2

FALENDERIM

Përgatitja dhe kompletimi i këtij punimi ishte një detyrë që ka kërkuar një angazhim dhe
përkushtim të madh.
Së pari falenderoj familjen time e cila gjithmonë ka qenë afër meje dhe më ka përkrahur
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1.Hyrja
Ushqyrja e foshnjёs me qumёsht tё nёnёs (qumёsht të gjirit), pa ushqyerje me qumёsht tё lopёs,
ose me qumёsht sipas formulës, quhet ushqyerje natyrale. Ushqimi me qumësht të nënës, gjatë
gjithë zhvillimit njerëzor ka pasur dhe ka rol jetik në zhvillimin psikofizik të fëmijës. Në të gjitha
hulumtimet e bëra, asnjë lloj i qumështit të fituar në mënyrë artificiale nuk mund të krahasohet
me qumështin e nënës.
Përbërësit e qumështit të nënës janë të ndërtuar në mënyrë të tillë natyrorë që mundësojnë
zhvillimin adekuat të foshnjës. Edhe lidhja emocionale e foshnjëve që ushqehen me qumësht të
gjirit është shumë më e fuqishme se sa lidhja e nënës me foshnjën që ushqehet me qumësht
artificial.
Qumёshti i nёnёs ёshtё ushqimi më ideal pёr foshnjёn nё gjashtё muajt e parё të jetёs, ngase i
siguron foshnjёs marrjen optimale tё gjitha, materieve energjike, ndёrtuse, mbrojtёse, dhe mbron
atё prej ҫ’rregullimeve tё shumta qё u ekspozohet në periudhёn postnatale.
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Kapitulli I – Gjidhёnia tek nёnat e reja
1.1 Roli i mamisë nё gjidhёnie
Roli i mamisë ёshtё shumë i rёndёsishёm. Ato janё tё pёrgatitura pёr t’u kujdesur pёr shtatzёni
dhe lindje normale dhe roli i tyre ёshtё qё tё kujdesen pёr gruan shtatzёnё dhe foshnjёn e saj
pёrgjatё fazёs sё kujdesit para lindjes, gjatё lindjes dhe tё paktёn deri nё ditёn e 28-tё pas lindjes
sё foshnjёs.
Mamia luan njё rol thelbёsor gjatё periudhёs sё ushqyerjes me gji, pasiqё ёshtё personi i parё qё
takohet me foshnjёn dhe ajo fillon me hapat qё dёrgojn drejtë njё ushqyerje tё suksesshme me
qumёshtin e gjirit.

1.2 Zhvillimi i gjirit
Gjiri ёshtё organ ndihmёs, rёndom simetrik dhe ҫift i aparatit gjenital femёror. Gjinjët bёjnё
pjesё nё organet riprodhuese. Ato kanё funksion shumё tё rёndёsishёm pёr sigurimin e qumёshtit
pёr foshnjën. Gjёndrat e qumёshtiti zhvillohen nga rrudhat ektodermale qё formohen nё
sipёrfaqen ventrale tё embrionit. Ato zgjerohen anash nga gjymtyrёt e pёrparëm kah gjymtyrёt e
sprasëm, dhe e formojnё tё ashtuquajturёn “udhё tё qumёshtit”. Gjiri normal i femrёs sё
zhvilluar ёshtё i vendosur nё anёn e pёrparme tё kraharorit dhe zё vend nga brinja e dytё deri nё
brinjёn e shtatё. Strukturёn e gjinjëve e pёrbёnë e tёrё pjesa qё pёrfshin dhe mbulohet me
lёkurёn e gjinjëve si: lёkura, nёnlёkura, parenkima e gjinjëve, indi lidhor, dhe indi dhjamor.
Pesha mesatare e njё gjiri tё zhvilluar normalisht, nё periudhёn riprodhuese të gruas sillet nga
200 deri 300 gram. I tёrё regjioni i areolёs sё gjirit dhe i thimthit ёshtё i pigmentuar nё mёnyrё
intensive. Nё qendёr tё areolёs sё gjirit ndodhet thimthi i gjirit, i cili ka madhёsi dhe forma tё
ndryshme.
Indi dhjamor ёshtё i vendosur në mes tё nёnlёkurёs dhe fascies superficiale, ёshtё i shpёrndar nё
sasi dhe pjesё tё ndryshme tё gjirit.1

1

Prof.dr. Mujё Shala: “ Neonatologjia ” , Prishtinё, 2008.
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Njёsia themelore histologjike nё strukturёn gjёndrore ёshtё acinusi. Disa acinuse kur bashkohen
pёrbёjnë lobulin e gjirit. Lobulet e gjirit pёrbёjnë njёsinë themelore tё gjёndrёs së qumёshtit, e
cila pёrfshinë edhe duktusin alveolar (ductus lactiferous), nё të cilin derdhet pёrmbajtja e lobulit.
Njё lobusi alveolar i takon njё kanal (ductus lactiferous) i cili pёrfundon nё thimthin e gjirit.
Gjinjët janё tё ndёrtuar nё rreth 15 deri 20 lobuluse, ҫdo njёri pёrfundon me ҫelje nё drejtim të
thimthit.
Vaskularizimi i gjirit sigurohet pёrmes arterieve dhe venave aksillare, interkostale, dhe toracika
interne. Inervimi bёhet nga degёt e nervave intercostal 2,4,5,6

1.3 Mbёshtetja e mamisë dhe inkurajimi i nёnave për gjidhёnie
Shumica e grave, nёse inkurajohen, edukohen dhe mbrohen nga pёrvojat shkurajuese dhe
komentet gjatё kohёs sё vendosjes sё seketimit tё qumёshtit, mund tё ushqejnё me gji me sukses
foshnjët e tyre. Mjeku që ёshtё i interesuar tё ndihmojё nёnёn e ardhshme qё do japё gji me
sukses, duhet t’i diskutojё pёrparёsitё e dhёnies sё gjirit gjatё trisemestrit tё dytё tё shtatzanisё,
apo kurdo qё nёna ёshtё duke e planifikuar foshnjёn e saj. Shumica e nёnave qё janё nё
mёdyshje pёr tё dhёnё gji, janё tё afta tё ushqejnё me sukses nёse atyre u jepet mbёshtetje dhe
siguri.Trajnimi i stafit tё maternitetit dhe adoptimi i inciativave spitalore miqёsore me foshnjёn
ashtu si rekomandohen nga OBSH, janё ndёrhyrje tё suksesshme pёr tё nxitur dhёnien e gjirit.
Faktorёt qё tё ҫojnё drejtë njё ushqyerje me gji tё suksesshme pёrfshijnё shёndetin e
mirёushqyer, njё ekuilibёr i duhur pushimi dhe ushtrimesh, tё qenit i lirё nga shqetёsimet,
trajtimi i hershёm dhe specifik i sёmundjeve tё kohёve tё fundit dhe ushqyerje e mjaftueshme.
Thimthat e retraktuar apo të kthyer dhe/ose të ndryshuar nuk janё kundёrindikime pёr dhёnien
e gjirit. Thimthat e retraktuar zakonisht pёrfitojnё nga thithja e gjirit me pompё ҫdo ditё gjatё
javёve tё fundit tё shtatzёnisё dhe thimthat e kthyera nga brenda duhën tё ndihmohen nga
pёrdorimi i tasave me qumёsht, qё duhen nisur sa mё herёt muajit tё 3-tё tё shtatzёnisё.
Nёse dieta e nёnёs ёshtё ashtu si duhet, ajo s’ka nevojё tё shtojё apo pakёsojё peshё gjatё kohёs
sё dhёnies sё gjirit. Dhёnia e gjirit do ta ndihmojё uterusin tё kthehet nё madhёsinё normale sa
mё herёt dhe do ta ndihmojё nёnёn tё kthehet nё peshёn e saj normale tё para shtatzёnisё.
Shumica e grave duhen siguruar se tonusi i gjirit mund tё mbahet nёpёrmjet pёrdorimit tё
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sutienave tё pajisura si duhet pёr tё mbajtur gjirin, veҫanёrisht para lindjes dhe gjatё kohёs sё
dhёnies sё gjirit.
Dhёnia e gjirit nuk ka tashmё efekte anёsore kozmetike nё paraqitjen e gjirit.2

Fig. 1 - Gjidhënia tek fëmija juaj

Fig 2. Pozitë gjidhënies tek fëmija juaj

2

Kliegman Behrman, Jenson Stanton: “Manuali Nelson i Pediatrisё”, Cap: 42, fq: 215
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1.4 Kёshillimi i mamisë pёr ushqyerje natyrale
Prania e disa substancave kimike nё qumёshtin e nёnёs paraqet problem serioz pёr shkak tё
efekteve tё pavolitshme tё tyre pёr shёndetin e latentit nё ushqyerje natyrale. Prania e
substancave kimike ёshtё rezultat i ekspozimit individual ndaj barnave. Disa barna, tё cilat i
merr mёndesha pёr shkaqe tё ndryshme, mund tё jenё tё pranishme nё qumёshtin e nёnёs dhe
tё jenё tё dёmshme pёr latantin.

Sipas Nelson : ‘’Duhet pasur kujdes qё, gjatё administrimit tё barnave, duhet marrё parasysh
farmakodinamikën, farmakokinetikёn, indikimet, kohёzgjatjen e mjekimit me barna,
mundёsinë e zёvendёsimit me barё tjetёr, moshёn e latentit, rёndёsinë e mёkimit, gjendjen e
ushqyeshmёrisё sё fёmijёve, gjendjen sociale tё familjes etj. Barnat duhet administruar
mёndeshёs vetёm nё raste tё indikimeve tё domosdoshme’’.
Tab.3 Gjidhёnia dhe barёrat

Tё kontraindikuara

Shmangie ose tё jepet me Gjidhёnia, me gjasё, ёshtё e sigurt, por tё
kujdes

jepet me kujdes

Amfetamin

Amiodarone

Acetaminofen

Citostatikёt

Kontraceptivёt

Aciklovir

Bromocriptine

Laksativёt

Aldomet

Chloramfenicol

Aspirina (salicil)

Anestetikёt

Cimetidine

Atropina

Antibiotikёt (jotetracikl.)

Clemastine

Bromidёt

Antiepileptikёt

Cocaine

Calciferol

Antihistaminikёt

Cyclosporine

Estrogjenёt

Antitiroid (jomethimasole)

Ergotamine

Ethanol

Chlorpromazina

Heroin

Methronidazole

Codeine

Imunosupersivet

Narkotikёt

Digoxina

Jodidet

Phenobarbitoli

Phenitoina

Lithium

Primidone

Diuretikёt
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Meprobamate

Reserpina

Hydralazine

Nicotine

Sulfasalazine

Indomethacine (josteroid)

Radiofarmaceotikёt

Furosemide

Tetraciklinёt

Relaksantёt muscularё

Thiouracila

Prednisone

Diettilstilbestrol

Propranolol

Fenindion

Propylthiouracil

Kripёrat e arit

Kinolonёt
Sipas: Pediatrics textbook, Nelson, 2004, fq: 530

Simptomat (shenjat) se nёna ka qumёsht tё bollshёm :


Rrjedhja e qumёshtit vjen më e shpejtё.



Mëndesha (nёna gjidhёnse) ka rritje të madhёsisё sё gjinjëve.



Gjinjёt janё të ndjeshёm nё palpim.



Gjinjёt kanё konzistencё të fortё.



Rrjeti venoz i gjinjëve ёshtё shumё i theksuar.



Areolat janё tё pigmentuara.



Gjinjёt nё prekje janё tё ngrohtë, jo tё rrafshtë.



Mëndesha, djersitet shumё.



Pi shumё lёngje.



Ka dallim në mes tё temperaturёs aksillare dhe të gjinjëve (e matur nёn gjinjë) deri 1

grad celsius, nё favor tё temperaturёs sё gjinjëve.


Fёmija fiton në masё trupore, sipas normave tё pёrcaktuara shkencёrisht.

2.Qёllimi

Duke e parё qё nё vendin tonё ёshtё nё rritje ushqyerja e foshnjёve me qumёsht artificial,
vendosa tё marrё kёtё temё pёr tё bёrё ndergjegjsimin e nёnave pёr rёndёsin e ushqyerjes sё
foshnjёve me qumёsht gjiri, duke i informuar ato pёr pёrparёsit e qumёshtit tё gjirit nё krahasim
10

me qumёshtin artificial.
Andaj qellimi kryesor i këtij punimi është tё diskutojm rёndёsin e ushqyerjes sё foshnjёs me
qumёsht gjiri.


Kuptojmё rёndёsin e ushqyerjes me gji



Kuptojmё rrezikun e ushqyerjes artificiale



Njohim mekanizmat kryesor tё prodhimit tё qumёshtit tё gjirit dhe rrjedhjes



Njohim karakteristikat kryesore tё qumёshtit tё gjirit



Kuptojmё rёndёsin e kontaktit “ lёkurё- lёkurё ” pёr fillimin e ushqyerjes efektive me gji



Njohim pozicionet korrekte tё ushqyerjes me gji



Tё mёsojmё teknikat e kёshillimit tё ushqyerjes me gji.

4.Metodologjia
Pёr realizimin e kёtij punimi ёshtё pёrdorur metoda e rishikimit tё literaturёs së fundit. Disa
informacione
janё dhёnё nёpёrmjet tabelave dhe janё demonstruar nёpёrmjet fotografive.

Nё mbёshtjetje tё Rregullores pёr studime themelore tё Fakultetit Mjeksisё neni 46 dhe tё
vendimit tё Kёshillit tё Fakultetit tё Mjeksisё tё datёs 20.06.2018 nr. Ref.005/368 deklarojmё
se :
Pjesa e parё e temёs sё diplomёs duke pёrfshirё hyrjen, shtjellimin e temës apo identifikimin e
problematikёs sё saj ёshtё punuar nga unё Jetmire Morina, ndёrsa

Pjesa e dytё e temës nga mёnyrat e sigurta tё metodёs kontraceptive, rolin e mamisё, qёllimin
e punimit e deri tek arritja pёrfundimtare ёshtё punuar nga unё Mirlanda Mulaj
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Kapitulli II – Roli i mamisë në sigurinë dhe kujdesin e nёnёs dhe fёmijёs
2.1 Pёrparёsitё e ushqyerjes së foshnjës me qumësht gjiri.
Ushqimi me gji ёshtё ushqimi natyral i njё fёmije tё lindur me kohё dhe ёshtё qumёshti i
pёrshtatshёm pёr vitin e parё tё jetёs. Ёshtё gjithmonё i vlefshёm nё temperaturёn e duhur dhe
s’ka nevojё pёr kohё pёrgatitje. Ёshtё i freskёt dhe i pastёr nga kontaminimi bakterial, si
rrjedhojё ul shanset pёr shqetёsime gastrointenstinale. Nё qoftё se ka sado pak ndryshime nё
pёrqindjet e vdekshmёrisё midis foshnjёve tё ushqyera me gji, dhe atyre me qumёsht artificial, tё
cilat marrin njё kujdes tё mirё, efektet mbrojtёse tё qumёshtit tё gjirit dhe kundёr patogjenёve
enterike apo tё tjerё, rezultojnё nё sёmundshmёri mё tё ulёt. Kёto efekte janё veҫanёrisht tё
rёndёsishme nё vendёt nё zhvillim apo lokalitetet ku nuk sigurohet ujё i pijshёm.
Ushqimi me gji lidhet me vёshtёrsi mё tё vogla ushqyese tё lidhura me alergjitё dhe/ose
intolerancёn ndaj qumёshtit tё lopes.
Kёto pёrfshijnё diarre, hemorragjitё intenstinale, melena tё fshehura, ‘’jargavitja’’, koliti dhe
egzema atopike. Foshnjёt e ushqyera me gji gjithashtu duket se kanё njё frekuencё mё tё ulёt tё
sёmundjeve alergjike apo atyre kronike nё jetёn e mёvonshme se foshnjёt e ushqyera me
qumёsht artificial.
Qumёshti i gjirit pёrmban antitrupa bakteriale dhe virale, duke pёrfshirё dhe pёrqendrime
relativisht tё larta tё imunoglobulinёs A sekretore, qё parandalon mikroorganizmat tё aderohen
nё mukozёn intestinale. Ai pёrmban gjithashtu substanca qё pengojnё rritjen e shumё virusve tё
zakonshёm, po ashtu dhe antitrupa specifikё qё mendohet se sigurojnё imunitet lokal
gastrointestinal kundёr organizmave qё hyjnё nёpёrmjet kёsaj rruge nё organizёm. Kёta faktorё,
ka mundёsi tё llogariten tё paktёn pёr prevalencёn e ulёt tё diarresё, otitit media, pneumonisё,
bakteremisё dhe menengjitit gjatё vitit tё parё tё jetёs nё foshnje, tё cilat janё ekskluzivisht tё
ushqyera me gji krahasuara me ato foshnje qё ushqehen me qumёsht artificial gjatё 4 muajve tё
parё tё jetёs.
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Pёrveҫ tё tjerash, qumёshti i gjirit pёrmban laktoferrinё, njё proteinё lidhёse e hekurit qё ёshtё
afёrsisht ½ saturuar me hekur dhe ka efekte penguese në rritjen e Escherichia coli nё zorrё. Mё
tej pH i ulёt i feҫeve tё foshnjëve tё ushqyer me gji mendohet se kontribon nё florёn intenstinale
tё favorshme krahasuar me ata me qumёsht artificial (mё tepёr bifidobacteria dhe lactobacillis;
mё pak Escherichia coli), dhe kjo ndihmon nё mbrojtjen kundër infeksioneve tё shkaktuara nga
disa lloje E.coli.Transferimi i pёrgjigjёs ndaj tuberkulinёs nga qumёshti i gjirit sugjeron
transmetimin e imunitetit T-qelizor.
Vitamina D e marrё duhet tё jetё 200 UI/ditё, duke nisur qё nga muaji i 2-tё i jetёs pёr tё gjitha
foshnjët e ushqyera me gji. Pёrmbajtja me hekur e qumёshtit tё gjirit ёshtё e ulёt, por shumica e
foshnjёve të lindura nё kohё kanё depo tё mjaftueshme hekuri pёr 4-6 muajt e parё tё jetёs.
Hekuri i qumёshtit pёrthithet lehtё. Pavarёsisht kёsaj, nga mosha 6 muaj, dieta e foshnjёs tё
ushqyer me gji duhet tё shtohet me ushqime shtesё tё pёrforcuara me hekur dhe/ose preparate
hekuri ferroz.
Pёrmbajtja me vitaminё K në qumёshtin e gjirit ёshtё gjithashtu e ulёt dhe mund tё kontribojё nё
sёmundjet hemorragjike tё tё porsalindurit. Administrimi paranteral i 1 mg vitaminё K nё lindje
rekomandohet pёr ato foshnje që ushqehen me qumёsht gjiri.
Pёrparёsit psikologjike tё ushqimit me gji si pёr nёnёn edhe pёr foshnjёn dihen mirё. Nёna ёshtё
personalisht e pёrfshierё nё ushqyerjen e foshnjёs sё saj dhe kjo rezulton si nё ndjesin e tё qenitё
thelbёsor edhe nё sensin e pёrmbushjes.
Nё tё njёjtёn kohё foshnja zhvillon njё marrёdhёnie tё ngushtё dhe rehatie fizike me nёnёn3.

Fig 3. Rehatia me nёnёn

3

William C. Heird. “Ushqyerja, tek foshnjat dhe fёmijёt e vegjёl ”. Cap: 42, fq: 213.
13

2.2 Ushqyerja e parё me gji
Ushqyerja me gji ёshtё e rёndёsishme si pёr nёnёn edhe pёr bebin. Gratё qё ushqejnё me gji
foshnjёt e tyre zakonisht e bёjnё kёtё sepse besojnё qё ёshtё mё e mira pёr foshnjёt e tyre dhe
sepse kjo ju jep kёnaqёsi dhe gёzim. Koha e ushqyerjes sё parё, pozicionimi, frekuenca e
ushqyerjes, kohёzgjatja, dhe mbёshtetja pёr nёnat qё ushqejnё me gji mund tё ndikojё nё
vendosjen dhe ruajtjen e ushqyerjes me gji.
Kontakti i hershёm ndёrmjet nёnёs dhe bebit ka efekte pёrfituese nё ushqyerjen me gji, pёrveҫ
pёrfitimeve tё tjera tё rёndёsishme. Ёshtё e vёshtirё tё ndahen efektet e thithjes sё hershme nga
efektet e ndёrveprimit tё hershёm nёnё-beb, tё tilla si prekja, vёshtrimi, dhe kontakti lёkurёlёkurё.

Fig 4. Pozitë gjidhënies tek fëmija juaj

Ushqyerja brenda dy orёve tё para pas lindjes rrit kohёzgjatjen e ushqyerjes me gji kur
krahasohet me njё vonesё prej 4 orёsh ose mё shumё nga fillimi i kёsaj ushqyerje. Ushqyerjes sё
parё pas lindjes duhet t’i jepet privatësia.
Ndihma e aftё profesionale mundё tё jetё e dobishme nё kёtё kohё.
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Për tё siguruar ushqyrjen e parё tё sukseshme me gji, menjёherё pas lindjes infermierja:
- Vendosë bebin nё kontaktin lёkurё-lёkurё me nёnёn e tij
- Ndihmon nёnёn tё fillojё ushqyerjen me gji brenda njё orё pas lindjes
- Ndihmon nёnёn të vёndos foshnjën nё gji kur ёshtё gati
- Kontrollon nёse kapja dhe pozicioni bebё-nёnё gjatё dhёnies sё gjirit ёshtё e saktё
- Lejon bebin tё thithё sa kohё tё dёshirojё nga tё dy gjinjët
- Mbanё nёnёn dhe bebin sё bashku pas lindjes sa mё shumё kohё tё jetё e mundur
- Vonon tё gjitha procedurat tё tilla si peshimi, larja e bebit, etj deri pas ushqyerjes sё parё me
gji4

4

M.SC Rezarta lalo, Rudina Ҫerҫizaj. “Kujdesi pёr nёnёn dhe fёmijёn”. Vlorё, 2012. Fq: 408.
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Kapitulli III- Mamia dhe tregimi i pozicionit sё dhёnies sё gjirit

3.1 Teknika e dhёnies sё gjirit
Ushqyerja me gji ndonjёherё bёhet e pamundur pёr shkak se mjeku personal nuk arrin të dallojё
se vёshtёrsitё janё nё teknikat ushqyese.
Ёshtё e rёndёsishme tё pёrmblidhen aspektet teknike tё ushqyerjes me gji me nёnёn, veҫanёrisht
nёna e cila nuk ka ushqyer me gji mё parё. Gjatё kohёs sё ushqyerjes, foshnja duhet tё jetё e
uritur, e thatё dhe as tepёr e ftohёt, as tepёr e nxehtё. Ai ose ajo duhet mbajtur nё njё pozicion tё
rehatshёm, gjysmё ndenjur pёr tё parandaluar tё vjellat me gromёsira. Nёna, gjithashtu duhet tё
jetё rehat dhe plotёsisht e lehtёsuar.
Njё karrige e ulёt me krah ёshtё e preferushme, ёshtё i dobishёm edhe njё stol pёr tё vendosur
kёmbёt dhe tё ngrejё gjurin e saj nё anёn qё do tё japё gji. Foshnja duhet mbajtur rehat me
fytyrёn, duke e bёrё thimthin lehtёsisht mё tё prekshёm nga goja e foshnjës pa bllokuar
frymёmarrjen nёpёrmjet hundёs. Buzёt e foshnjёs duhet tё puthitin si thimthin, po ashtu edhe
areolёn. Nё pjesёn mё tё madhe, suksesi nё dhёnien e gjirit varet prej rregullimeve tё bёra gjatё
ditёve tё para tё jetёs. Vёshtirёsitё shpesh vijinё si rezultat i pёrpjekjeve pёr tё pёrshtatur
foshnjёn me procedurёn e dhёnies sё gjirit. Shumica e problemeve mund tё shmangen duke iu
pёrshtatur modelit spontan tё foshnjёs.
Nё qoftё se foshnja ёshtё nё gji kur ka uri dhe oreksi i tij ose saj plotёsohet, do tё thotё se
kёrkesat e tij thelbёsore janё pёrmbushur. Disa reflekse apo modele sjellje qё lehtёsojnё pirjen e
gjirit janё tё pranishme qё nё fёmijëri.
Kjo pёrfshin kthimin e kokёs andej nga i vjen stimuli foshnjës, tё thithurit, tё pёrtypurit dhe
reflekset e ngopjes. Refleksi i tё kthyerit tё kokes andej nga i vjen stimuli ёshtё i pari qё hyn nё
lojё.
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Kur foshnja ndjen erёn e qumёshtit, ai apo ajo kthen kokёn andej nga i vjen era. Nё qoftё se
faqja i preket nga njё send i lehtё (gjiri i nёnёs), foshnja do tё kthehet drejtë sendit dhe do tё hapё
gojën e tij ose saj pёr tё paraprirё kapjen e thimthit (duke e kёrkuar me gojё gjirin e nёnёs).
Refleksi i tё kthyerit tё kokёs sё foshnjës e ofron gjithё zonёn areolare nё gojёn e foshnjёs dhe
kontakti i thimthit kundrejt pjesёs sё pasme dhe asaj palatine sjell tё thithurin, ndёrkohё qё indi
dhjamor i faqeve ndihmon qё tё mbahet nё vend thimthi.

Fig 5. Teknikë gjidhënies tek fëmija juaj

Refleksi i tё thithurit ёshtё mё tepёr njё proces i shtrydhjes sё sinuseve tё areolёs sesa thjeshtë
shtrydhja areolёs, siҫ kёrkohet nё ushqyerjen me shishe. Si pёrfundim, qumёshti nё gojen e
foshnjёs ёshtё nxitёsi i refleksit tё gёlltitjes.
Thithja e foshnjës sё ushqyer me gji, sjellë si pasojё impulse aferente nё hipotalamusin e nёnёs
dhe pastaj si nё hipofizёn e pёrparme dhe nё atё tё pasme. Ҫlirimi i prolaktinёs nga hipofiza e
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pёrparme nxit sekretimin e qumёshit nga qeliza kuboidale nё acinuset apo alveolat e gjirit,
ndёrsa sekretimi i oksitocinёs nga hipofiza e pasme rezulton nё tkurrjen e qelizave mioepiteliale
qё rrethojin alveolat thellё nё gji.
Kjo, nga ana tjetёr,’’ shtrydh’’ qumёshtin nё duktuset mё tё mёdhenj, ku ёshtё edhe mё e
vlefshme pёr foshnjёn qё po e shtrydh gjirin. Kur refleksi i “rrjedhjes“ ose i nxjerrjes sё
qumёshtit funksionon mirё, qumёshti rrjedhë nga gjiri tjetёr sapo foshnja nis tё ushqehet me gji.
Refleksi shpesh mungonë ose ёshtё i ҫrregullt gjatё periudhёs kur nëna ka dhimbje, lodhje, apo
stres emocional. Ky mendohet se ёshtё njё shkak i zakonshёm i retensionit tё qumёshtit nё gratё
qё janё jo tё suksesshme nё dhёnien e gjirit.
Shumica e foshnjёve janё tё pёrgjumur pёr disa ditё pas lindjes, prandaj ato nuk thithin zellshёm.
Nga dita e 3-tё e jetёs, kur kanё pasur humbje peshe, shumё nёna shqetёsohen nёse foshnja nuk
interesohet pёr gjirin. Ato qetёsohen kur mёsojnё se shumica e foshnjёve tё shёndetёshme
“zgjohen“ dhe ushqehen mirё me gji nga dita e 4-tё apo e 5-tё e jetёs.
Foshnjat, nёnat e tё cilave kanё pёrdorur qetёsues gjatё lindjes, zakonisht thithin me ritme dhe
presione mё tё ulёta dhe gjithashtu konsumojin mё pak qumёsht se foshnjёt e nёnave qё nuk kan
marrё qetёsues. Disa foshnje do e zbrazin gjirin pёr 5 minuta; disa do ushqehen me shpejtёsi mё
tё ulёt, ndonjёherё pёr 20 minuta apo mё gjatё. Pjesa mё e madhe e qumёshtit arrihet nё fillimin
e ushqyerjes (50% nё dy minutat e parё dhe 80-90% nё katёr minutat e parё).
Pavarёsisht se nёna mund tё ketё dhimbje tё thimthave, foshnja duhet lejuar tё thithë derisa tё
jetё i kёnaqur. Nё qoftё se foshnja nuk ‘’shkёputet’’ nga gjiri pas njё kohe tё arsyshme, mund tё
vendoset njё gisht nё cepin e gojёs sё tij apo sipёr pёr tё pakёsuar thithjen dhe pёr tё lehtёsuar
heqjen. Foshnja nuk duhet shtyer nga gjiri.
Nё fund tё kohёs sё ushqyerjes, foshnja duhet mbajtur drejtë nё supin e nёnёs, apo mbi gjurin e
saj duke e fёrkuar lehtёsisht dhe duke e goditur lehtё tё nxjerrё ajrin e thithur.Ёshtё njё
procedurё thelbёsore gjatё muajve tё parё tё jetёs, por nuk duhet tepruar. Foshnja duhet tё zbraz
tё paktёn njё gji pёr ҫdo ushqyerje; pёrndryshe, gjiu nuk do tё stimulohet mjaftushёm pёr t’u

18

rimbushur. Javёt e para duhen pёrdorur tё dy gjinjёt nё ҫdo ushqyerje pёr tё nxitur maksimalisht
prodhimin e qumёshtit.

3.2 Thithja e foshnjës ne gji
Thithja e foshnjës sё ushqyer me gji, sjell si pasojё impulse aferente nё hipotalamusin e nёnёs
dhe pastaj si nё hipofizёn e pёrparme dhe nё atё tё pasme. Ҫlirimi i prolaktinёs nga hipofiza e
pёrparme nxit sekretimin e qumёshit nga qeliza kuboidale nё acinuset apo alveolat e gjirit,
ndёrsa sekretimi i oksitocinёs nga hipofiza e pasme rezulton nё tkurrjen e qelizave mioepiteliale
qё rrethojin alveolat thellё nё gji. Kjo, nga ana tjetёr,’’ shtrydh’’ qumёshtin nё duktuset mё tё
mёdhenj, ku ёshtё edhe mё e vlefshme pёr foshnjёn qё po e shtrydh gjirin.
Kur refleksi i “rrjedhjes“ ose i nxjerrjes sё qumёshtit funksionon mirё, qumёshti rrjedh nga gjiri
tjetёr sapo foshnja nis tё ushqehet me gji. Refleksi shpesh mungon ose ёshtё i ҫrregullt gjatё
periudhёs kur nëna ka dhimbje, lodhje, apo stres emocional.
Ky mendohet se ёshtё njё shkak i zakonshёm i retensionit tё qumёshtit nё gratё qё janё jo tё
suksesshme nё dhёnien e gjirit. Shumica e foshnjёve janё tё pёrgjumur pёr disa ditё pas lindjes,
prandaj ato nuk thithin zellshёm. Nga dita e 3-tё e jetёs, kur kanё pasur humbje peshe, shumё
nёna shqetёsohen nёse foshnja nuk interesohet pёr gjirin. Ato qetёsohen kur mёsojnё se shumica
e foshnjёve tё shёndetёshme “zgjohen“ dhe ushqehen mirё me gji nga dita e 4-tё apo e 5-tё e
jetёs. Foshnjat, nёnat e tё cilave kanё pёrdorur qetёsues gjatё lindjes, zakonisht thithin me ritme
dhe presione mё tё ulёta dhe gjithashtu konsumojnë mё pak qumёsht se foshnjёt e nёnave qё nuk
kanë marrё qetёsues.
Disa foshnje do e zbrazin gjirin pёr 5 minuta; disa do ushqehen me shpejtёsi mё tё ulёt,
ndonjёherё pёr 20 minuta apo mё gjatё.
Pjesa mё e madhe e qumёshtit arrihet nё fillimin e ushqyerjes (50% nё dy minutat e parё dhe 8090% nё katёr minutat e parё). Pavarёsisht se nёna mund tё ketё dhimbje tё thimthave, foshnja
duhet lejuar tё thith derisa tё jetё i kёnaqur. Nё qoftё se foshnja nuk ‘’shkёputet’’ nga gjiri pas
njё kohe tё arsyshme, mund tё vendoset njё gisht nё cepin e gojёs sё tij apo sipёr pёr tё pakёsuar
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thithjen dhe pёr tё lehtёsuar heqjen. Foshnja nuk duhet shtyer nga gjiri.Nё fund tё kohёs sё
ushqyerjes, foshnja duhet mbajtur drejtë nё supin e nёnёs, apo mbi gjurin e saj duke e fёrkuar
lehtёsisht dhe duke e goditur lehtё tё nxjerrё ajrin e thithur.Ёshtё njё procedurё thelbёsore gjatё
muajve tё parё tё jetёs, por nuk duhet tepruar.
Foshnja duhet tё zbraz tё paktёn njё gji pёr ҫdo ushqyerje; pёrndryshe, gjiu nuk do tё stimulohet
mjaftushёm pёr t’u rimbushur. Javёt e para duhen pёrdorur tё dy gjinjёt nё ҫdo ushqyerje pёr tё
nxitur maksimalisht prodhimin e qumёshtit. Nё qoftё se sekretimi i qumёshtit ёshtё shumё i
madh, tё dy gjinjët i duhën dhёnё nё ҫdo ushqyerje, por tё mos zbrazen tёrsisht, si rezultat
pakёsohet sekretimit i qumёshtit

3.3 Pozicionet e ushqyerjes me gji
Ushqyerja me gji është mjaft e rëndësishme. Është një eksperiencë e mrekullueshme mes nënës
dhe fëmijës. Është diçka gjatë së cilës nënat duhet të ndjehen në mënyrë sa më të rehatshme. Çdo
ushqyerje në secilin gji zgjat të paktën 10 minuta, prandaj është e rëndësishme të zgjidhet një
pozicion i cili do ta bëjë ushqyerjen sa më të lehtë si për foshnjёn, ashtu edhe për nënën.

3.4 Pozicioni i pёrqafimit
Ky ёshtё pozicioni klasik dhe mё i pёrdoruri. Duhet që koka e tё voglit tё arrijё deri tek gropa e
krahut dhe tё shtrihet nё parakrahun e nёnёs. Kёmba e nёnёs mbёshtetet mbi njё stol nё mёnyrё
qё tё mos lejohet rrёshqitja e foshnjёs. Foshnja vendoset direkt mbi prehёr (ose mbi njё jastёk
mbi prehёr) dhe fytyra e tij ёshtё paralel me tё nёnёs. Pelviku i foshnjёs duhet tё vendoset mbi
stomakun e nёnёs, ndёrsa hunda e tij duhet tё vendoset mbi thimthin e gjirit.
Nёse ushqehet beba nё tё djathtёn, vendoset koka e foshnjёs nё gropen e krahut tё djathtё.
Shtrihet parakrahu dhe dora e nёnёs pёrgjatё kurrizit tё foshnjёs pёr tё mbajtur kokёn e tij.
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Vendosen gjunjёt e tijё pёrreth trupit tё nёnёs ose nёn gjirin e majtё. Nё kёtё mёnyrё mund tё
pozicionohet foshnja horizontalisht ose me njё kёnd tё vogёl, pozicion qё ia lehtёson gjimarrjen
foshnjёs.
Ky pozicion ёshtё i pёrshtatshёm pёr foshnjёt e lindura nё kohё dhe nё rrugё natyrale (vaginale).
Disa nёna e gjejnё kёtё pozicion tё vёshtirё, pasi e kanё tё vёshtirё tё drejtojnё gojёn e foshnjёs
drejt thimthit, pёrshkak tё dobёsisё fiziologjike qё kanё muskujt e qafёs sё tё porsalindurit.
Ky pozicion ёshtё i pёrshtatshёm pas muajt tё parё tё jetёs sё foshnjёs, kur kёta muskuj
tonizohen.
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3.5 Pozicioni pёrqafues i kryqёzuar
Ky pozicion ndryshon nga i pari pasi nё kёtё pozicion tё ri, nёnat nuk e mbёshtesin kokën e
foshnjёs nё gropen e krahut. Mё saktё, krahёt e nёnёs kёmbejnё rolet. Nёse foshnja ushqehet me
gjirin e djathtё, atёherë dora dhe krahu i majtё pёrdoret pёr tё mbajtur foshnjёn. Trupi i foshnjёs
rrotullohet drejt nёnёs, nё mёnyrё qё gjoksi dhe barku i tij te pozicionohen drejt saj. Gishtin e
madh dhe gishtat e tjerё nёna i vendosë mbas kokёs dhe poshtё veshit tё foshnjёs, pastaj drejton
gojën e tё voglit drejt gjirit tё saj.
Ky pozicion ёshtё i pёrshtatshёm pёr foshnjёt me peshё tё vogёl dhe pёr fёmijёt tё cilёt kanё
vёshtёrsi gjatё ushqyerjes me gji, pra qe nuk janё pёrshtatur mirё me gjirin.5

5

Basil J. Zitelli, Holly W. Davis: ‘’Atlasi i diagnozës së egzaminimit pediatrik”, Fq: 59.
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4.Rekomandimet
Qumёshti i nёnёs ёshtё ushqim mё ideal pёr foshnjët nё gjashtё muajt e parё tё jetёs, ka shumё arsye

pse duhet rekomanduar dhe propaganduar ushqyerjen natyrale tё foshnjës nё muajt e parё tё
jetёs. Kjo ёshtё detyrё shumё e rёndёsishme pёr tё gjithё punonjёsit shёndetёsorë tё cilёt merren
me mbrojtjen e nёnave dhe fёmijёve. Andaj japim kёto rekomandime:
 Të fillohet ushqyerja me gji brenda 30 min - 1 orё mbas lindjes
 Të ushqehet foshnja me gji ekskluzivisht nga 0 – 6 muaj
 Të ushqehet foshnja me ushqime shtesё nga mosha 6 muajsh
 Të promovohet ushqyrja me qumësht gjiri.
Të ushqehet foshnja me qumësht artificial vetem në rast të hipogalaksionit të nënës ose kur
egziston kundërindikim apsolut i përhershëm nga ana e fëmijës ose e nënës për ushqyerje me
qumësht natyral.
Punonjёsit e kujdesit shёndetësor duhet t’i sigurojnё mbёshtetje tё plotё nёnёs qё jep gji:
inkurajojnё ushqyerjen nё bazё tё kёrkesёs, kёshillojnё dhe vlerёsojnё ushqyerjen me gji.
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5. Përfundimi
Si mami e së ardhmes dhe gjatë këtij punimi duke hulumtuar dhe studiuar vijmë në një
perfundim se roli i mamisë është më i madh sesa që mendojmë dhe se gjidhënia është hapi i parë
vendimtar për të ardhmen e shëndetshme të një fëmije. Ushqyerja e suksesshme me gji duhet të
promovohet direkt pas lindjes në dhomën e lindjes.
Mbështetja konstante e nënës fillon në dhomën e lindjes. Ushqyerja me gji fillon në orën e parë
menjëherë pas lindjes dhe vazhdohet në mënyrë ekskluzive deri në 6 muajë. Ushqyerja
komplementare nuk duhet të fillohet para 6 muajve.
Punonjësit e kujdesit shëndetsor duhet t’i sigurojnë mbështetje të plotë nënës që jep gji:
inkurajojnë ushqyerjen në bazë të kërkesës, këshillojnë, vlerësojnë ushqyerjen me gji.
Me ushqyerje artificiale duhet tё fillohet vetёm nё rast tё hipogalaksionit tё nёnёs, ose kur
egziston kundёrindikim apsolut i pёrhershёm nga ana e nёnёs dhe fёmijes pёr ushqyerje natyrale.

Shpresoj që sadopak kemi arritur të cekum dhe të prekim pikat më të rëndësishme të mamisë dhe
rolin e saj tek gjidhënia e nënave të reja, shpresojmë në studimet master të thellohemi më shumë
po në të njejtën temë studimi.
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