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Abstrakt
Hyrje: Lindje normale është lindja e foshnjes së pjekur në termin. Në lindjen
normale, foshnja lind me qëndrim dorzoanterior okcipital. Lindja normale avancon
shpejt dhe rezulton me lindjen e foshnjes së shëndoshë. Lindje jonormale – e vështirë
(distorcion) është lindja që avancon ngadalë dhe mund të shkaktojë dëmtime të nënës
dhe foshnjes. Lindja distocike mund të ndodh për shkaqe nga ana e foshnjes - distoci
fetale (foshnje e madhe, jonormalitete të pozitës, qëndrimit dhe mbajtjes së foshnjes),
për shkaqe nga ana e nënës distoci maternale (pelvisi i ngushtë, tumor në hapësirën e
pelvikut, etj.) dhe distoci funksionale (kontraksione të parregullta të muskulaturës së
mitres).
Qëllimi i punimit: është të paraqesim të dhënat mbi lindjen normale dhe faktoret të
cilët ndikojnë në ecurinë e lindjes normale duke bërë rishikimin e literaturës.
Të dhëna të përgjithshme: Lindjen e ndajmë në 4 stade të lindjes: Stadi i parë i
lindjes – stadi i hapjes së qafës së mitrës. Fillon me fillimin e kontraksioneve të para të
muskulaturës së mitrës – fillimin e lindjes dhe përfundon me hapjen e plotë të qafës së
mitrës. Ndahet në dy faza. Faza latente është faza e maturimit të qafës së mitrës, ndërsa
faza aktive është faza e hapjes së qafës së mitrës. Stadi i dytë i lindjes – stadi i
ekspuslionit të foshnjes. Fillon pas hapjes së plotë të qafës së mitrës dhe përfundon me
lindjen e foshnjes. Mund të ndahet në dy faza. Faza e parë është faza e lëshimit të kokës
fetale deri në fund të pelvikut - komblikut, ndërsa faza e dytë është faza e lindjes mbi
perineum. Stadi i tretë i lindjes – faza placentare ose faza e shkëolitjes dhe lindjes së
placentës. Stadi i katërt i lindjes – stadi i rikuperimit të hershëm që zgjat së paku dy orë.
Është koha kur lehona duhet të mbetet në sallën e lindjes për mbikqyrje intensive.
Rrjedhën dhe rezultatin e lindjes normale e përcaktojnë tre faktorë kryesorë: Foshnja si
objekt i lindjes, Kanali – rruget e lindjes, dhe Forcat e lindjes. Objektin e lindjes e
përbëjnë fetusi dhe placenta me membrana amniale. Stadin e parë dhe të dytë të lindjes
e karakterizon fetusi si objekt i lindjes, ndërsa stadin e tretë placenta. Në rezultatin e
lindjes ndikon fetusi me madhësinë e tij, situs-in, pozicionimin (positio), prezantimin
(praesentatio), dhe qëndrimi (habitus) e fetusit. Pelvisi është pjesë e skeletit të cilin e
përbëjnë katër eshtra: dy eshtra pelvike (ossa coxae), një asht i kryqëzuar (os sacrum)
dhe një ashti të mbrapëm (os coccygis). Ata mes vete janë të lidhur me nyje dhe lidhje ligamente. Pelvisi ndahet në pelvisin e madh (pelvis major) dhe pelvisin e vogël (pelvis
minor). Kufirin e përbën vija kufitare (linea terminalis), që fillon nga promontoriumi
dhe shkon përreth kah brendësia e pelvisit kah simfiza (symphysis pubis). Pjesa kockore
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e kanalit të lindjes është pelvisi i vogël. Rezultati i lindjes varet nga forma,
rregullshmëria dhe madhësia e tij. Pjesën e butë të kanalit të lindjes e përbëjnë segmenti
i poshtëm i mitrës, qafa e mitrës, vagjina dhe muskujt e fundit të pelvisit. Pelvisi i vogël
është pjesa më e fortë e kanalit të lindjes, nga jashtë dhe brenda është e mbështjellur me
muskuj dhe ind lidhës. Nga raportet e formës dhe madhësisë së pelvisit të vogël dhe të
kokës fetale varet rrjedha dhe mundësia e lindjes normale. Forcat e lindjes janë
kontraksionet e fijeve muskulare të mitres që e shtyjnë objektin e lindjes – foshnjen
nepër rruget e lindjes. Fijet muskulare në murin e mitrës e rrisin vëllimin e vet gjatë
shtatzënisë me procesin e hipertrofisë dhe hiperplazisë, që mitrës, krahas elasticitetit
natyral të fijeve muskulare, i mundëson që deri në fund të shtatzënisë të rritet deri 20
herë. Fijet muskulare, sipas Görttlerit, janë të organizuara si dy sisteme spirale ashtu që
secili prej tyre fillon në fundusin e mitrës – në kënde dhe lëshohet në drejtim të qafës së
mitrës.
Përfundim: Me shprehjen mekanizëm i lindjes nënkuptojmë lëvizjen e kokës fetale
gjatë kalimit nëpër kanalin e lindjes. Forma e kanalit të lindjes, duke marrë parasysh
formën e pelvisit dhe pjesës së butë të kanalit të lindjes nuk është e thjeshtë, kështu që
me mbajtjen/habitusin e tij gjatë lindjes, fetusi i përshtatet rrugës nëpër të cilin kalon.
Gjatë lindjes, foshnja kalon nëpër kanalin e lindjes në drejtimin e rezistencës më të
vogël. Boshti kurrizor i foshnjës në pjesën e qafës mund të përkulet/flektohet përpara
dhe mbrapa, ndërsa në pjesë torakale dhe lumbale në mënyrë laterale dhe mbrapa. Këto
vende mundësojnë lakimin e fetusit dhe sigurojnë përshtatjen e formës së fetusit kanalit
të lindje. Qëndrimi i kokës në hyrje të kanalit të lindjes është indiferent, gjegjësisht
gjendet në pozitë të mesme ndërmjet fleksionit dhe defleksionit me suturë sagitale në
diametrin e tërthortë – transfersus. Me fillimin e kontraksioneve të para, për shkak të
shtypjes së rritur intrauterin dhe rezitstencës së kanalit të lindjes, lëvizja e parë e kokës
është fleksioni. Pjesa qafore e boshtit të kurrizit është e vendosur më sipër kah pjesa
okcipitale e kokës, kështu që koka paraqet levë me dy krahë prej të cilëve i përparmi
është më i gjatë, gjë që e lehtëson fleksionin e kokës. Pjesa okcipitale e kokës lëshohet
teposhtë për shkak të fleksionit dhe i pari hyn në pelvis, me fontanelën e vogël si pikë
udhëheqëse me diametrin më të vogël të kokës - diametër subocipito bregmatica. Gjatë
rrugëve të lindjes koka fetale deri në lindje duhet të kryej këto veprime: Fleksionin,
rrotullim e brendshëm, defleksionin – lëvizje me të cilën lind koka mbi perineum, dhe
rrotullimin e jashtëm që është levizje pasive kur në këtë kohë ndodh rrotullimi i
brendshëm i supeve.
Fjalet kyç: Lindja normale, mekanizmi i lindjes normale
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Abstract
Introduction: Normal labor is the one that results in birth of full-term mature baby.
During the normal labor, the baby is born in dorsoanterior occipital position. Normal
labour advances quickly and it results with the birth of a healthy baby. Obstructed labor
(labour dystocia) i slowly advancing labor which can cause damages to mother and
baby. Obstructed labor may happen due to fetal complications - fetal dystocia (large
baby, abnormalities of the fetal position and habituation), maternal dystocies (narrow
pelvis, tumor in pelvic area, etc.), as well as functional dystocies (irregular contractions
of the uterine muscles).
The purpose of this paper: is to present information on normal labor and factors
that influence the proces of normal labor by reviewing the literature.
General information: The labor is divided into four stages of birth: First stage of
labor – the stage of opening of the cervix. It starts with the first contractions of the
uterine muscles – the beginning of labor and it ends with full cervical dilation. It is
divided into 2 phases. Latent phase is the phase of cervix maturation, while active phase
is the phase of cervix opening. The second stage of labor – the stage of baby’s
expulsion. It begins after full cervical dilation and ends with the delivery of the baby. It
may be divided into two phases. The first phase is the phase of fetal head descending
into the pelvis, while the second phase is the phase of labor above perineum. The third
stage of labor – placental stage or the stage of separation and birth of placenta. The
fourth stage of labor – the early recovery stage which lasts at least two hours. It is the
stage when the woman stays in labor room for intensive monitoring.
The process and the outcome of normal labor is determined by three main factors:
Baby as the object of birth, Canal – passageway of birth, and Forces of labor.
Object of birth are consisted of fetus and placenta with amniotic membranes. First
and second stages are characterized by fetus as object of birth, while the third stage by
placenta. The outcome of labor is affected by fetus with its size, situs, position,
presentation and habitus.
Pelvis is part of the skeleton which is consisted of four bones: two hip bones (ossa
coxae), the sacrum (os sacrum) and one coccyx bone (os coccygis). They are
interconnected by nodes and ligaments. Pelvis is divided into large pelvis (pelvis major)
and small pelvis (pelvis minor). The border is marked by borderline (linea terminalis),
which starts from promontory and goes around to the interior of symphysis (symphysis
pubis). Bone part of birth canal is the small pelvis. The results of birth depend on its
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form, regularity and size. The soft part of the birth canal is consisted of the lower
segment of womb, cervix, vagina and pelvic ending muscles. The small pelvis is the
hard part of the birth canal, outwardly and inwardly wrapped with muscles and
connective tissue. The process and outcome of normal labor depends on the ratio
between the form and size of the small pelvis and the fetal head.
Forces of labor are contractions of uterine muscle fibers which expulse the object of
labor – baby, through the birth canal. Muscle fibers in uterine wall enlarge their volume
during the pregnancy through the process of hypertrophy and hyperplasia, that enables
the uterus, beside natural elasticity of muscle fibers, to enlarge twenty-fold by the end
of pregnancy. Muscle fibers, according to Görttler, are organized in two spiral systems
so that each of them starts at uterine fundus – in angles and descend in the direction of
cervix.
Conclusion: The term mechanism of labor refers to the movements of fetal head
during the passage through birth canal. The form of birth canal, having in consideration
the form of pelvis and the soft part of birth canal, is not simple, therefore by his habitus
during the birth, fetus gets adapted to the route which he passes. During the delivery,
baby passes through birth canal through the path of least resistance. Fetal spinal cord in
neck part can flex forward or backward, while in thoracic and lumbar parts in lateral
and backwards. These sites enable fetal flexibility and ensure adaptation of fetal form to
birth canal.
The fetal head position in birth canal is indifferent, i.e. it’s in middle position
between flexion and deflexion with sagittal suture in transfersus. When the first
contractions start, due to increased intrauterine pressure and the resistance of birth
canal, the first move of the head is flexion. Neck part of spinal cord is positioned above
by the occipital part of the head, therefore the head is kind of lever with two sides, of
which the frontal one is longer, which makes head flexion easier. Occipital part of the
head descends due to the flexion and the first enter pelvic, with small fontanelle as
guiding point with smaller head diameter - diameter subocipito bregmatica. Through the
birth canal, fetal head must do the following actions until the birth: flexion, inner
rotation, deflexion – movement that enables head birth above perineum, and external
rotation which is passive movement when at this time the inner rotation of shoulders
happens.
Keywords: Normal labors, mechanism of normal labor
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1 Hyrje
Organizata Botërore e Shëndetësisë deklaron se çdo vit mbi 133 milionë foshnje
lindin në botë, prej të cilëve 90% në vendet me të ardhura të ulëta apo të mesme. Çdo
vjet, rreth 8 milionë fëmijë vdesin para ditëlindjes së pestë, por shumica dërrmuese e
këtyre vdekjeve shfaqen në periudhën perinatale, respektivisht gjatë kohës së lindjes.
Mortaliteti perinatal global vlerësohet të jetë rreth 7 milionë vdekje çdo vjet (3.5
milionë lindje të foshnjës së vdekur dhe 3.5 milionë vdekje në 7 ditët e para pas lindjes).
Ky numër i vdekjeve e tejkalon numrin vjetor të kombinuar në nivel global të vdekjeve
nga HIV/AID (2.1 milionë), tuberkulozi (1.6 milionë) dhe malaria (1.3 milionë), ku të
gjitha këto vdekje të marra bashkë japin rreth 5 milionë jetë të humbura. Pothuajse një
çerek nga 7 milionë e vdekjeve perinatale shfaqen gjatë procesit të lindjes. Shkaktarët e
vdekjeve perinatale dhe maternale në vendet në zhvillim janë gati të njëjta (hemorragji,
çrregullime hipertensive të shtatzënisë, eklampsia, infeksionet dhe lindjet e vështira të
obstruktuara). Do të mund të shpëtoheshin shumë jetë të grave gjatë procesit të lindjes
dhe po ashtu jetë të foshnjave nëse në vendet në zhvillim lindjet do të ishin të asistuara
nga profesionistë shëndetësorë të edukuar dhe të trajnuar mirë1.
Shumë nga shkaktarët më të shpeshtë të mortalitetit maternal dhe perinatal, përfshirë
këtu lindjet e vështira për shkak të obstruksioneve qoft nga ana e rrugëve të lindjes qoftë
nga ana e vet fetusit, eklampsinë dhe hemorragjisë postpartum, janë të një natyre të
paparashikueshme. Prandaj prezenca e personelit të edukuar dhe trajnuar gjatë
intervenimit në emergjencat e lindjeve mund të sjellë ndryshime sinjifikante në të mirë
të nënave dhe foshnjave. Duke e marrë parasysh këtë, rekomandimet aktuale janë që
çdo nënë në lindje duhet të jetë nën përkujdesjen e personit të edukuar dhe trajnuar
qoftë në institucionet shëndetësore, eventualisht qoftë edhe në shtëpi. Qëllimi është që
të sigurohet lindje normale për shumicën, dhe detektim të hershëm për ato gra dhe
foshnja tek të cilët paraqiten komplikimet.
Në kushtet ideale, i njëjti profesionist shëndetësor do të përkujdeset për gruan
shtatzënë dhe foshnjën e saj që nga vizita e parë antenatale deri në fund të periudhës
postnatale. Kjo njihet si vazhdimësia e përkujdesjes. Lindja është shprehje për
ndryshimet në anatominë dhe fiziologjinë e traktit reproduktiv femëror që e përgatit
fetusin për lindje dhe placentën për largim-nxjerrje2. Në shumicën e rasteve, lindja
normale ndodh kur foshnja është e zhvilluar në tërësi, ndërmjet javës së 37-të

10

gestacionale deri në javën e 40-të. Lindja shënon fundin e kohës së qëndrimit të
foshnjës në mitër dhe fillimin e adaptimit jetës jashtë organizimit të nënës.

2 Procesi normal i lindjes
Duhet të jemi të vetëdijshëm se lindja mund të fillojë në çdo kohë. Kjo është një ndër
karakteristikat “e papërcaktuara” të procesit të lindjes, dhe për këtë nevojitet të jemi të
gatshëm në çdo kohë për veprimin adekuat. Përkundër avancimeve të shumta në
shkencat mjekësore maternale dhe fetale, deri tash askush nuk di me saktësi se kur
mund të fillojë procesi i të lindjes. Kjo është arsyeja që si fillim i lindjes normale
anticipohet një diapazon i gjerë i javëve (në qendrat ambulantore, 37-40 javë
konsiderohet si “dritare” normale, ndërsa në kushtet spitalore, kjo mund të jetë 37-42
javë me përcjellje ultrasonografike). Edhe pse është mirë që java e 40-të nga dita e parë
e menstruacionit të fundit të llogaritet si data e pritshme e lindjes, duhet të merret
parasysh se gruaja me gjasë nuk do të lindë në datën e pritur. Vetëm rreth 2% e lindjeve
ndodhin në datën e pritur edhe në mesin e grave që e dinë saktësisht datën e
menstruacionit të fundit3.
Karakteristikat tjera të papërcaktuara të procesit të lindjes përfshijnë:


Çka e inicon fillimin e procesit të lindjes?



A është faktori te fetusi, te nëna apo të dy?



Pse disa gra bëjnë lindje të parakohshme?



Pse shfaqen abnormalitete të paparashikuara gjatë procesit të lindjes?

Procesi normal i lindjes ka karakteristikat vijuese:


Fillim spontan (lindja fillon vetvetiu, pa intervenim mjekësor)



Kontraksione uterine ritmike dhe të rregullta



Prezantim me kokë - vertex (koka e foshnjës prezantohet si pjesë udhëheqëse e
lindjes në drejtim të rrugëve të lindjes - kah qafa e hapur e mitrës)



Lindja vagjinale ndodh pa intervenim aktiv për më pak se 12 orë për nënën
multigravide dhe më pak se 18 orë për gratë primagravide (që e kanë lindjen e
parë)



Nuk ka komplikacione nga ana e nënës - maternale apo fetale
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Çfarëdo ndryshimi nga këto parametra ose lloj tjeter i lindjes që devijon nga këto
kushte konsiderohet abnormal, dhe rëndomë kërkon udhëzime për përkujdesje
specialistike4.

2.1 Si dijmë se ka filluar me të vërtetë procesi i të lindurit?
Lindja e vërtetë karakterizohet me kontraksione e rregullta uterine, që shfaqën në
mënyrë ritmike, janë të fuqishme, rriten e shtohen në mënyrë progresive dhe nuk mund
të ndalohen me medikamente kundër dhimbjes. Simptomat e dhimbjes mund të zbuten
pak nëse gruaja merr analgetikë, por procesi i lindjes vazhdon edhe më tej5.

2.2 Çka janë kontraksionet adekuate uterine?
Nëse është duke ndodh në progres lindja e vërtetë, do të paraqiten kontaksione
adekuate uterine, të vlerësuara në bazë të tri karakteristikave themelore të
kontraksioneve, frekuenca, kohëzgjatja dhe intensiteti i kontraksioneve:


Frekuenca e kontraksioneve, paraqiten 3-5 kontraksione në periudhën 10
minutëshe



Çdo kontraksion zgjat rreth 40-60 sekonda, kjo njihet si kohëzgjatja e
kontraksioneve



Gruaja mund të thotë se kontaksionet janë të fuqishme, ky është intensiteti i
kontraksioneve.

Intensiteti i kontraksioneve mund të vlerësohet duke bërë palpimin e abdomenit të
gruas në zonën e fundusit të mitrës. Ndërmjet kontraksioneve, kur mitra është e
relaksuar dhe muri muskular është i butë, është i mundur palpimi i pjesëve fetale. Kur
shfaqen kontraksionet e fuqishme, nuk mund të ndihen pjesët fetale, sepse muri
abdominal mbi mitër është shumë i ngrehur dhe shkakton dhimbje nëse aplikohet
shtypje e thellë me dorë e gishta6.

2.3 Shfaqja dhe rrjedhja e lëngut amnial
Përgjatë gati gjithë periudhës së shtatzënisë, kanali cervikal është i mbyllur me
mukus – e njohur si tapa mukoide. Në ditët e fundit të shtatzënisë, kanali cervikal fillon
të hapet. Ndonjëherë mukusi – tapa mukoide e shoqëruar edhe me pak gjak mund të
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rrjedhë nga vagjina. Dalja mund të jetë e menjëhershme por mund të ndodh edhe
ngadalë përgjatë disa ditëve. Kur shfaqet kjo dukuri, duhet ditur se qafa e mitrës ka
filluar të zbutet, të hollohet dhe të hapet, e kjo flet se së shpejti mund të fillon lindja.
Duhet të tregohet kujdes që të mos ngatërrohet kjo rrjedhje me rrjedhjet normale
(lagështi e vagjinës) që te shumë gra paraqitet rreth 2 javë para fillimit të procesit të
lindjes. Kjo rrjedhje në të shumtën e rasteve është mukus i pastër dhe nuk është i perlyer
me gjak.
Lindja normale mund të jetë spontane me apo pa shfaqjen e shenja të përshkruara më
lart, ose dhe me apo pa rrjedhje të lëngut amnial. Duhet të kihet parasysh se shfaqja e
mukusit të përlyer me gjak dhe rrjedhja e lëngut amnial nuk janë të domosdoshme për
fillimin apo progresin e procesit të lindjes. Kur vjen deri plasja ose ruptura e
membranave amniale, mund të ketë rrjedhje intensive apo të ngadalshme të lëngut
amnial nga vagjina. Te shumica e grave, membranat fetale shpërthejnë gjatë fazës së
hershme të lindjes. Nëse ruptura e membranave amniale fillon para lindjes, deri te lindja
do të vijë brenda pak orësh. Nëse lindja nuk fillon brenda 6 orëve pas plasjes së
membraneve amniale, shtohet risku për infeksioni, si dhe infeksioni të ngjitet lart dhe
hyjë në mitër, që shkon duke u bërë edhe më i fortë me kalimin e kohës nga momenti i
shpërthimit. Shprehja “plasje e parakoshme” i referohet rupturës së membranave
amniale herët, para fillimit të procesit të lindjes, e jo moshës gestacionale të foshnjës, që
mund të jetë i parakohshëm, brenda terminit apo pas terminit kur shpërthejnë ujërat7.
Megjithatë, edhe nëse membranat fetale shpërthejnë pasi të ketë filluar procesi i
lindjes, siç ndodh normalisht, ka disa risqe të shoqëruara me rrjedhjen e lëngut amnial e
që duhet të merren në konsideratë.
Komplikimet potenciale të rupturës së membranave fetale gjatë procesit të lindjes
janë:


Infeksioni; duke qenë se “dera” e mitrës është e hapur dhe do të bëhen
ekzaminimet pelvike me gishta për të vlerësuar progresin e të lindurit, ka risk të
transferimit të infeksionit në mitër përveç nëse i kushtohet kujdes i veçantë
higjienës. Ky risk është më i madh nëse është zgjatur procesi i të lindurit.



Kordoni umbilikal mund të pësojë prolaps, pra të shtyhet jashtë përpara foshnjës
gjatë rrjedhjes së ujërave nëpër qafën e mitrës, apo kordoni mund të ngecë në
murin endometrial nga foshnja që nuk është duke “lundruar” më nga lëngu
amnial. Nëse kordoni shtypet, foshnja mund të zhvillojë hipoksi (nivele të ulta të
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oksigjenit) sepse kufizohet qarkullimi i gjakut në kordon, dhe foshnja mund të
vdesë apo të pësojë dëmtime të trurit.

2.4 Të dalluarit e lindjes së vërtetë – kontraksioneve të vërteta dhe të
rrejshme të lindjes
Është një gjendje/situatë që quhet lindje e rrejshëme, që fillon të ndihet një apo dy
javë para të lindjes së vërtetë. Kjo gjendje karakterizohet me kontraksione të parregullta
që janë më pak të dhimbshme se te të lindurit e vërtetë dhe këto kontraksione nuk
shkojnë duke u rritur. Kur gruaja ka kontraksione të rrejshme ajo nuk duhet të
dekurajohet, asaj duhet thënë që edhe pse ende nuk është në fazën e fillimit të lindjes së
vërtetë, këto janë shenja se së shpejti do të fillojë lindja. Ajo duhet të njoftohet me
shenjat e sigurta të lindjes dhe kur këto i shfaqen, ajo duhet të paraqitet në spital për
lindje.
Tab. 1: Shenjat e lindjes

Karakteristikat

Shenjat e sigurta të lindjes

Shenjat e pasigurta të
lindjes

Kontaksionet uterine

Kontraksione shfaqen në intervale të
rregullta
por
intervali
ndërmjet
kontraksionve gradualisht bëhet gjithnjë
e më i shkurtër
Kohëzgjatja e secilit kontraksion
gradualisht rritet
Intensiteti i kontraksioneve bëhet gjithnjë
e më i fuqishëm
Qafa e mitrës dilatohet në mënyrë
progresive
Dhimbje në shpinë dhe abdomen, nuk
mund të ndalet me barna të forta kundër
dhimbjes

Kontraksionet
shfaqen
intervale të parregullta

Dilatimi cervikal
Dhimbja

në

Kohëzgjatja mbetet e njëjtë –
qoftë e shkurtër apo e gjatë
Intensiteti mbetet i pandryshuar
Qafa e mitrës nuk dilaton, ngelet
më e vogël se 2 cm
Dhimbjet nuk kanë lokacion të
caktuar, dhe rëndomë zbuten me
përdorimin e barnave të forta
kundër dhimbjes apo me ecje

2.5 Identifikimi i shenjave të lindjes të vërtetë
Nuk ka mënyrë për të qenë të sigurte se kur saktësisht do të fillojë procesi i lindjes,
por ka disa shenja që tregojnë se do të fillojë së shpejti. Foshnja shpesh lëshohen më
poshtë në barkun e nënës 2 javë para fillimit të procesit të lindjes; në këto raste nënat
ndijenë se foshnja më nuk është “lartë” në abdomen dhe nuk është duke e shtyer
stomakun përpjetë. Nëse ajo ka pasur lindje të mëhershme, kjo foshnje mund të mos
lëshohet deri në momentin e fillimit të procesit të lindjes.
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Shenjat tjera mund të zhvillohen një apo dy ditë para fillimit të procesit të lindjes.
Mund të ndryshojë fecesi i nënës, si dhe mund të dalë nga vagjina mukus i përlyer me
gjak. Ndonjëherë, mund të ketë rrjedhje apo shpërthim të lëngut amnial (rupturë të
parakohshme të membranave amniale - fetale) para se të fillojë procesi i lindjes.
Identifikimi i shenjave të sigurta të lindjes nuk është i lehtë për shtatzënën,
veçanërisht nëse është në pyetje lindja e parë. Asaj duhet dhënë sqarime të thjeshta dhe
të kuptueshme dhe qartësisht t’i demonstrohet se çfarë do të ndjejë ajo në abdomen.
Roli i mamisë është shumë i rëndësishëm, në radhë të parë për t’i evituar shqetësimet e
saj në lidhje me lindjen, e në radhë të dytë për ta ulur koston dhe kohën e shpenzuar
nëpër spitale për ankesa të vogla apo shenja të rrejshme.
Asaj duhet t’i thuhet se shenjat e sigurta të fillimit të lindjes janë:


Dhimbje e rregullt dhe në rritje progresive që shkojnë poshtë, dhe që shfaqen 35 herë në çdo 10 minuta.



Ato karakterizohen me dhimbje që shkojnë poshtë, rëndomë së pari ndihen në
pjesën e poshtme të shpinës dhe më pastaj kalojnë në anën e përparme të
abdomenit të poshtëm në drejtim të kërthizës.

Në barkun e saj duhet të demonstrohet:


Çka do të ndodhë për shkak të lëshimit të mitrës në kavitetin pelvik



Ku do të ndiejë forcim të abdomenit gjatë kontraksioneve



Ku do të ndiejë dhimbjen maksimale që shkojnë teposhtë
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3 Stadet - fazat e procesit të lindjes normale
Procesi i lindjes ndahet në katër stade:


Stadi i parë: periudha e hapjes së qafës së mitrës – e dilatimit



Stadi i dytë: periudha e shtyrjes - ekspulsionit, që përfundon me lindjen e
foshnjës



Stadi i tretë: dalja e placentës – periudha placentare dhe



Stadi i katërt: 4 orët e para pas lindjes – periudha post placentare

3.1 Stadi i parë i lindjes
Stadi i parë karakterizohet me hapje - dilatim progresiv të qafës së mitrës, që
dilatohet mjaftueshëm që të lejohet dalja e foshnjës nga mitra. Përgjatë pothuajse gjithë
shtatzënisë, asgjë nuk mund të hyjë e as të dalë nga qafa e mitrës, sepse hapja e vogël
është e mbyllur me mukus – e njohur si tapë mukoide.
Gjatë shtatzënisë, qafa e mitrës është e gjatë dhe e mbyllur, por efekti imediat i
kontraksioneve uterin është që ta dilatojë qafën e mitrës dhe ta shkurtojë segmentin e
poshtëm uterin.
Qafa e mitrës pastaj dilatohet, diametri gradualisht rritet dhe kjo njihet si dilatim
cervikal. Sa herë që kontraktohet mitra, ajo e ngreh pak qafën e mitrës dhe e hap –
dilaton atë. Ndërmjet kontraksioneve, relaksohet qafa e mitrës. Stadi i parë është e ndarë
në dy faza, në varësi prej asaj se sa ka përparuar kjo fazë, dhe atë:


Fazën latente, dhe



Fazën aktive

3.1.1 Faza latente
Faza latente është periudha ndërmjet fillimit të kontaksioneve të rregullta ritmike deri
në dilatimin e qafës së mitrës në 4 cm. Gjatë kësaj faze, kontraksionet mund të jenë apo
mos të jenë të shoqëruara me shumë dhimbje, dhe qafa e mitrës dilatohet shumë
ngadalë. Faza latente përfundon atëherë kur shkalla e dilatimit të qafës së mitrës
përshpejtohet, pra dilatohet më shpejtë. Kjo sinjalizon fillimin e fazës aktive8.
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3.1.2 Faza aktive
Faza aktive thuhet se fillon kur qafa e mitrës është e dilatuar më tepër se 4 cm.
Kontraksionet bëhen të rregullta, të shpeshta dhe rëndomë të shoqëruara me dhimbje.
Shkalla e dilatimit cervikal bëhet më e shpejtë dhe mund të rritet në diametër deri në 1.2
cm deri 1.5 cm në orë, por shkalla minimale e dilatimit duhet të jetë së paku 1 cm në
orë. Në këtë fazë bëhet vizatimi në partograf në bazë të shënimeve që fitohen gjatë
vizitës9.
Diletatimi cervikal vazhdon derisa qafa e mitrës të hapet në tërësi, dhe diametri 10
cm konsiderohet dilatim i plotë. Kjo është gjerësi e mjaftueshme për kalimin e kokës së
foshnjës. Në këtë diametër, nuk ndihet qafa e mitrës mbi kokën fetale kur bëhet
ekzaminimi vagjinal me gishta mveshur me dorëza10.
Tab. 2: Stadet e lindjes

Simptomat dhe shenjat
Qafa e mitrës nuk është e dilatuar
Kontraksionet uterine jo të rregullta apo të forta
Kontraksione uterine të rregullta por jo të forta
Qafa e mitrës e dilatuar më pak se 4 cm
Kontaksione uterine të rregullta dhe të forta
Qafa e mitrës e dilatuar 4-9 cm
Shkalla e dilatimit tipikisht 1 cm në orë ose më
shpejtë
Fillon lëshimi i kokës fetale
Qafa e mitrës me dilatim të plotë (10 cm)
Vazhdon lëshimi i kokës fetale
Nëna nuk ndien nevojë për shtyrje
Qafa e mitrës me dilatim të plotë (10 cm)
Pjesa prezantuese e fetusit arrin në dyshemenë
pelvike
Nëna ndien nevojë për shtyrje

Stadi

Faza

Lindje e rrejshme
/ Nuk është lindje
I parë

Latente

I parë

Aktive

I dytë

E hershme
(jo ekspulsive)

I dytë

E vonshme
(ekspulsive)

3.2 Stadi i dytë i procesit të lindjes
Stadi i dytë i lindjes, fillon kur qafa e mitrës është e dilatuar në tërësi (10 cm) dhe
përfundon kur kryhet në tërësi lindja e foshnjës. Pas dilatimit të plotë të qafës së mitrës,
shtatzëna në mënyrë tipike ndien nevojë për shtyrje. Përpjekjet e saj për t’u ballafaquar
me kontaksionet e mitrës, e shtyjnë foshnjën jashtë nëpër qafën e mitrës dhe më pas
jashtë vagjinës. Kjo njihet si lëshimi/zbritja fetale. Shkalla e lëshimit fetal është
indikator i rëndësishëm i progresit të lindjes. Kohëzgjatja mesatare e etapës - periudhës
së dytë është 1 orë dhe rëndomë jo më gjatë se 2 orë11.
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3.3 Stadi i tretë i procesit të lindjes
Stadi i tretë i procesit të lindjes është dalja - lindja e placentës dhe membranave pasi
të ketë lindur foshnja. Kohëzgjatja është rëndomë 30 minuta maksimalisht.

3.4 Stadi i katërt e procesit të lindjes
Orët e para menjëherë pas daljes së placentës janë kritike, dhe nga disa ekspertë
konsiderohet si etapa ose periudha e katërt e procesit të lindjes. Kjo për shkak se pas
daljes së placentës, gruaja mund të ketë gjakderdhje intensive vagjinale për shkak të
dështimit të kontraksioneve uterine për ti mbyllur enët e shqyera të gjakut ku placenta
është shkëputur nga muri i mitrës. Prandaj, kërkohet vigjilencë në zbulimin e shkaqeve
të gjakderdhjeve paslindjes të zbuluara apo të fshehura dhe menaxhim adekuat i tyre.
Në këtë periudhë, placenta, membranat amnioale dhe kordoni umbilikal duhet të
ekzaminohen për të verifikuar nëse janë komplete dhe për të parë nëse kanë
abnormalitete. Tensioni arterial i gjakut të lehonës dhe pulsi duhet të përcillen
menjëherë pas lindjes dhe të matën çdo 15 minuta në 4 orët e para. Normalisht, pas
daljes së placentës, mitra do të kontrahohet për shkak të kontaksioneve të vazhdueshme,
dhe gruaja mund të ndiejë kontraksione të forta pas lindjes. Duhet të sigurohemi që këto
kontraksione janë normale dhe të ndihmojmë në ndaljen e gjakderdhjes12.
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4 Mekanizmat e procesit të lindjes normale
Shtatë lëvizjet kryesore ose kardinale, janë seritë e ndryshimeve pozicionale të bëra
nga foshnja që asistojnë në kalimin nëpër kanalin e lindjes13. Kardinal do të thotë “i
rëndësisë fundamentale”.

Pra, Lëvizjet që i bën fetusi me kokë dhe trup gjatë kalimit nëpër rruget e lindjës,
quhet mekanizëm i lindjes normale (fot. 2-8). Koka e fetusit gjatë kalimit nëpër rrugët e
lindjes (hapësirën e komblikut-pelvikut) bën këto lëvizje:


angazhimi i kokës



lëshimi



fleksioni
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rrotullimi i brendshëm



defleksioni – ekstenzioni



rrotullimi i jashtëm i kokës dhe



ekspulsioni

Fillimisht në planin e hyrjes koka e frytit ka një qëndrim ose habitus indiferent si në
diagramin 1, ndërsa shtatë lëvizjet ose veprimet pasqyrohen në diagramet 2 deri 8.
Veprimet ose tri lëvizjet e para të kokës së fetusit janë: angazhimi, lëshimi dhe
fleksioni i kokës, kur dhe koka e fetusit me diametrin dhe perimetrin më të vogël
(diameter suboccipitobregmatica) futet në kanalin e lindjes, dhe e kalon linjën-vijën
terminale. Angazhimi dhe lëshimi - zbritja e kokës së fetusit ndodhin në fund të
periudhës së parë të lindjes-dilatimit maksimal.
As mamia as nëna nuk janë përgjegjëse për këto lëvizje ose veprime pozicionale.
Foshnja është përgjegjëse për shtatë lëvizjet kryesore te mekanizmit të lindjes normale.

4.1 Angazhimi
Angazhimi i kokës, është koha kur koka fetale futet në hyrjen pelvike, diagrami 2.
Koka fetale thuhet se është e angazhuar kur diametri biparietal lëshohet në hyrjen
pelvike, dhe zverku - occiputi është në nivelin e Spina ischiadica në pelvisin e nënës.

4.2 Lëshimi
Termi lëshimi i kokës fetale përdoret për ta përshkruar lëvizjen progresive të kokës
fetale poshtë kanalit të lindjes nëpër pelvis. Kur ka kontraksione uterine të rregullta dhe
të forta, dhe madhësia e kokës fetale – foshnjës dhe të kavitetit pelvik të nënës janë në
atë proporcion që foshnja mund të kalojë, do të ketë lëshim të vazhdueshëm të pjesës
udhëheqëse – kokës fetale, thellë në kavitetin pelvik. Meqenëse kaviteti pelvik është i
rrethuar me kocka, kur mitra ka shtytje të fortë poshtë, ndonjëherë ka mundësi që
eshtrat e kafkës fetale do të mbivendosen në vijat e suturës në mënyrë që të mundësohet
kalimi i kokës nëpër hapësirën e ngushtë pelvike – kanalin e lindjes. Më së shpeshti
ndodh mbivendosja e kockave parietale njëra mbi tjetrën përgjatë suturës sagitale, pastaj
ashti oksipital me ashtin temporal, dhe ashti frontal me eshtrat parietale.
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4.3 Fleksioni
Fleksioni i kokës së fetusit mundëson që koka e foshnjës të hynë në komblikë me
diametrin më të vogël suboccipitobregmatica. Lëvizja e njohur si fleksion shfaqet gjatë
lëshimit dhe shkaktohet nga rezistenca që koka e foshnjës has në indet e butë dhe eshtrat
e pelvisit të nënës. Rezistenca shkakton fleksionin e kokës së foshnjës ashtu që mjekra e
takon kraharorin (diagrami 2).

4.4 Rotacioni ose rrotullimi i brendshëm
Veprimi-lëvizja e katërtë e kokës së fetusit bëhet në nivel të vijës interspinale (në
mesin e pelvikut), dhe është rrotullimi në kanalin e lindjes, ose rrotullimi i brendshëm
i kokës. Ky veprim ose lëvizje përfundon kur koka arrin në planin e daljes së
komblikut, ndërsa sutura sagitalis është e vendosur për së gjati, dhe përputhet me
diametrin antero-posterior të planit të daljes së komblikut, dhe me këtë rast fontanela e
vogël gjendet nën simfizë.
Me arritjen e kokës fetale në dyshemenë pelvike, ajo në mënyrë tipike rrotullohet për
t’iu përshtatur ndryshimeve në diametrat e pelvisit - diagrami 3. Në hyrjen pelvike,
diametri i pelvisit është më e gjerë nga e djathta në të majtë. Në daljen pelvike, diametri
është më i gjerë nga para kah prapa. Kështu foshnja duhet të rrotullohet nga shtrirja
anësore në kthimin e fytyrës kah boshti kurrizor i nënës - diagrami 4. Kur të ketë
përfunduar rrotullimi i brendshëm i kokës fetale, pjesa e pasme e kokës së foshnjës –
fontanela e vogël gjendet në përballë pjesës frontale të pelvisit të nënës ose nën simfizë.
Sutura sagitale e kafkës fetale nuk është më nën kënd, por tregon drejt teposhtë kah
boshti kurrizor i nënës. Kjo lëvizje quhet rotacion interno ose rrotullimi i brendshëm,
sepse paraqitet derisa foshnja ende është në tërësi brenda komblikut të vogël nëpër
rrugët e lindjes.

4.5 Ekspulsioni – defleksioni
Pasi të ketë përfunduar rrotullimi i brendshëm, koka fetale kalon nëpër pelvis dhe
këtu ndodh një pushim i shkurtër kur qafa e foshnjës – fontanela e vogël është nën
harkun pubik të nënës. Veprimi-lëvizja e pestë është defleksioni, kur koka me pjesën e
vet (hipomohlion) aty ku përfundojnë flokët, mbështetet për simfizë dhe fillon
ekspulsioni – lindja e kokës me deflektim, duke lindur fillimisht pjesa okcipitale, balli
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dhe në fund edhe fytyra mbi perineum. Pra, me defleksion koka lind mbi perineum,
ashtu që qafa e foshnjës zgjatet, dhe mjekra më nuk është e shtypur kah kraharori i
foshnjës, por largohet – me defleksion, dhe dal nga dal lind maja e kokës, fytyrës dhe
mjekrës - diagramet 4 dhe 5.

4.6 Rotacioni – rrotullimi i jashtëm i kokës fetale – restitucioni
Pas daljes së kokës së foshnjës, ndodh një pauzë e shkurtër në procesin e lindjes.
Gjatë kësaj pauze, foshnja duhet të rrotullohet ashtu që fytyra e saj të lëviz nga përballja
me boshtin kurrizor – anusin e nënës në përballjen me cilëndo prej kofshëve të
brendshme (diagrami 6). Kjo lëvizje quhet rotacion ose rrotullim i jashtëm, sepse një
pjesë e foshnjës – koka, tashmë veç është jashtë trupit të nënës, dhe quhet po ashtu
restitucion sepse gjatë këtij veprimi ose lëvizje, fëmija kthehet ashtu siç ka qenë i
vendosur në barkun e nënës, në pozitën I ose II dhe fytyra e fëmijës kthehet majtas ose
djathtas me shikim nga njëra kofshë e nënës. Rotacioni ose rrotullimi i jashtëm i kokës
së foshnjës është i nevojshëm meqë shpatullat e foshnjës duhet të përshtaten dhe
vendosën nën ashtin pubik të nënës.

4.7 Ekspulsioni – lindja e trupit të foshnjes
Pothuajse menjëherë pas rrotullimit të jashtëm, shpatulla – supi i përparmë - i sipërm
ose i parë, kalon dhe zhvendoset nën kockën pubike (diagrami 7). Perineumi i nënës
fryhet nga shpatulla – supi i pasmë - poshtëm ose posterior, i cili poashtu lind mbi
perineum (diagrami 8). Pjesa tjetër e trupit të foshnjës pastaj lindet me një lëvizje të
ngritur lart të foshnjës të asistuar nga mamia lind krejt fëmija.
Si përmbledhje, gjatë lindjes normale, pikë udhëheqëse është fontanela e vogël,
hipomohlion – pika mbeshtetse për defleksion është okciputi gjegjësisht skaji i flokëve
në zverk, koka kalon nëpër pelvik me diamterin suboccipitobregmatica dhe permetrin
suboccipito bregmatica, ndërsa koka lind me ndihmën e defleksionit.
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5 Roli i mamisë në të vlerësuarit e gruas në lindje
Procesi i lindjes tashmë do të ketë filluar në pothuajse në të gjitha raste kur mamia
thirret në shtëpi apo kur shtatzëna ka arritur në lindore. Kërkohet vlerësim i shpejtë i
hershëm në mënyrë që të vendoset mbi përkujdesjen e nevojshëme për gruan që do të
lindë, nëse ajo ka nevojë për masat e menjëhershme emergjente apo të referohet më
tutje. Nëse gjithçka është në rregull, mamia duhet detajisht ta ekzaminojë anamnezën e
gruas dhe të kryejë ekzaminim fizik në mënyrë që ta identifikojë etapën e procesit të
lindjes në të cilën ka arritur, dhe të zbulojë çfarëdo informate nga anamneza e saj që
mund të ketë ndikim në rezultatin e lindjes.

5.1 Vlerësimi i shpejtë i gruas në lindje
Me të parë një grua që është tashmë në procesin e lindjes, detyrë imediate është të
bëhet vlerësimi i shpejtë nëse ka ndonjë shkak për brengosje. A nevojitet të referohen në
kujdesin emergjent, apo procesi i lindjest është duke rrjedhur normalisht?

5.2 Çfarë duhet të bëhet gjatë vlerësimit të shpejtë
5.2.1 Gjërat që duhet t’i kemi:


Kartoni i kujdesit antenatal. Nëse ka ardhur për herë të parë dhe tashmë i ka
filluar procesi i të lindjes, atëherë duhet të hapet karton i ri



Partografi për regjistrimin e progresit të lindjes



Dorëza sterile



Fetoskop për t’i dëgjuar të rrahurat e zemrës së foshnjës



Termometër për ta matur temperaturën e nënës



Orë apo matës tjetër kohës për ta matur pulsin e zemrës fetale dhe pulsin e nënës



Aparat për matjen e tensionit dhe stetoskop



Tampon (3-4 topa fashe të ngjyera në tretësirë antiseptike për pastrimin e
perineumit para se të bëhet ekzaminimi vagjinal. Mund të përgatitet ujë i ngrohtë
dhe sapun nëse nuk ka tretësirë antiseptike.

Ndonjëherë ndodh që gruaja të vijë në ambulancë në etapën/stadin e dytë të lindjes.
Në këto raste, ajo drejtohet kah shtrati i lindjes menjëherë dhe i sigurohet komfori më i
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mirë i mundshëm. Nëse është në shtëpi, duhet të zgjidhet një vend i përshtatshëm, dhe
të bëhet sa më i pastër dhe më i sigurt që të jetë e mundur brenda kohës në dispozicion.
Është me rëndësi që paraprakisht të përgatiten pajisjet që do të jenë të nevojshme gjatë
procesit të lindjes dhe të mbahen të paketuara dhe në gjendje gatishmërie gjatë gjithë
kohës në rast se pranohet ftesë nga ndonjë grua që tashmë e ka filluar lindjen.
5.2.2 Kontrollimi i shenjave vitale


Tensioni i gjakut: vlerat normale sillet ndërmjet 90/60 mmHg deri nën 140/90.



Pulsi i nënës: vlerat normale janë 80-100 të rrahura në minutë por nuk duhet të
jenë mbi 110 të rrahura në minutë tek gratë në lindje



Temperatura: mesatarja 37oC. Nëse është ndërmjet 37.5 - 38.4oC, gruaja ka ethe
të lehta, nëse është 38.5oC gruaja ka ethe të shkallës së lartë.

Nëse një apo më shumë prej këtyre shenjave vitale janë jashtë vlerave normale, duhet
të udhëzohen menjëherë në qendër të nivelit tjetër. Nëse vlerat devijojnë shumë nga ato
normalet, ajo duhet të udhëzohet pas të ketë filluar me marrjen e infuzionit apo fluideve
intravenoze.
5.2.3 Shikoje dhe dëgjoje gruan


A e ka sjellë dikush në ambulancë?



A ka gjak në rrobat e saj apo në dyshemenë nën të?



A ka murmuritje, rënkime, apo rëndesë?

Ajo, apo dikush që e shoqëron atë duhet të pyetet, nëse kohëve të fundit ka pasur:


Gjakderdhje vagjinale



Dhimbje të fortë të kokës



Shikim të mjegulluar



Konvulzione apo humbje të vetëdijes



Frymëmarrje të vështirësuar



Ethe



Dhimbje të forta abdominale



Rrjedhje të parakohshme të lëngut amnial

Nëse gruaja i ka këto shenja, duhet menjëherë:


Të thirret ndihmë



Të qëndrohet gjakftohtë dhe të fokusohet te gruaja
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Të qëndrohet me gruan dhe ajo të mos lihet vetëm



Të ndërmerret veprim i menjëhershëm për thënien e trajtimeve para-udhëzuese
dhe të udhëzohet urgjentisht në spitalin më të afërt.

5.3 Marrja e anamnezës së procesit të lindjes
Mënyra më e mirë e marrjes së anamnezës së gruas është duke e pyetur, por kjo
duhet të bëhet me kujdes dhe respekt të privatësisë së saj.
5.3.1 Regjistrimi i të dhënave socio-demografike
Regjistrohen të dhënat vijuese:


Emri dhe mbiemri



Mosha



Gjatësia, për të vlerësuar nëse është “e vogël” për madhësinë e foshnjës, që do të
thotë se mund të ketë probleme gjatë lindjes nëse koka e foshnjës nuk mund të
dalë nga pelvisi i saj i vogël



Adresa



Ankesat e saj

5.3.2 Anamneza e lindjeve të mëparshme dhe shtatzënisë aktuale
Gruaja duhet të pyetet për:


Numrin e shtatzënive dhe lindjeve të mëparshme, nëse ka pasur



Shtatzëninë aktuale



Moshën gestacionale



Graviditetin

Mosha gestacionale është numri i javëve të fetusit të kaluara në mitër, numri mesatar
deri në termin është 40, llogaritur nga dita e parë e ciklit të fundit menstrual normal.
Graviditeti është numri total i shtatzënive të mëparshme, pa marrë parasysh
rezultatin, përfshirë edhe abortet spontane dhe abortet para javës së 28-të gestacionale.


Gravida 1 ose primigravida: shtatzënia e parë



Gravida 2: shtatzënia e dytë, etj.



Multigravida: shtatzëne 2 ose më tepër herë (numër i paspecifikuar)

Pariteti është numri i foshnjave të lindura të gjalla po të vdekura pas javës gestative
të 28-të.
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Nulipara apo Para 0: asnjë shtatzëni nuk e ka arritur javën e 28-të



Primipara ose Para 1: një lindje pas javës së 28-të



Multipara: dy apo më tepër lindje pas javës së 28-të (numër i paspecifikuar)



Grand multipara: pesë apo më tepër lindje pas javës së 28-të

5.3.3 Vlerësimi i datës së pritshme të lindjes
Gruaja duhet të pyetet kur ka qenë dita e parë e ciklit të fundit menstrual normal. Kjo
ndihmon në llogaritjen e datës së pritshme të lindjes dhe moshën gestacionale të fetusit.
Kalkulimi i datës së pritshme të lindjes ndihmon në përcaktimin nëse lindja është e
parakohshme, me kohë apo pas kohës. Shpesh herë, grave nuk iu kujtohet menstruacioni
i fundit dhe për këtë shkak duhet të pyeten kur i kanë ndier lëvizjet e para të fetusit. Kjo
ndodh përafërsisht në javët 19-20 te gratë primagravide dhe 16-18 te ato multigravide.
5.3.4 Shenjat dhe simptomat e rrezikut
Gruaja duhet të pyetet për shenjat e rrezikut që ka mundur t’i vërejë. Simptomat janë
gjëra që personi i përjeton dhe mund t’ju flasë rreth tyre, ndërsa shenjat janë gjëra që
vetëm një punëtor i trajnuar shëndetësor mund t’i vërejë apo t’i zbulojë gjatë
ekzaminimit apo analizës.
Në simptomat e rrezikut përfshihen:


Gjakderdhja vagjinale, më tepër se “shfaqja”



Kokëdhimbja e pandërprerë



Mjegullimi i shikimit



Konvulzionet



Humbja e vetëdijes



Dhimbjet e forta abdominale apo epigastrike



Ethet



Rrjedhja e lëngut amnial para fillimit të lindjes



Rrjedhje abnormale vagjinale

Nëse gruaja raporton për cilëndo nga këto simptoma të rrezikut, ajo duhet të
udhëzohet për spitalin më të afërt, sa më parë të jetë e mundur.
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5.4 Ekzaminimi fizik gjatë procesit të lindjes
Kur bëhet ekzaminimi fizik i gruas në lindje, fokusi do të jetë në abdomen, vagjinë
dhe qafë të mitrës, prandaj duhet që:


Të ruhet privatësia e saj



Të bëhet ekzaminim gjithëpërfshirës



Të shikohen shenjat e anemisë



Të shikohet nëse ka zverdhje në sy, si shenjë të sëmundjes së mëlçisë

5.4.1 Inspeksioni i abdomenit


Madhësia: A është abdomeni tepër i madh apo tepër i vogël për moshën
gestative të fetusit? Nëse është tepër i vogël, foshnja mund të mos jetë zhvilluar
në mënyrë adekuate; nëse është tepër i madh, gruaja mund të ketë binjakë, ose
një gjendje që quhet polihidramnion (tepricë e lëngut amnial). Nëse abdomeni
është tepër i madh ose tepër i vogël, duhet të udhëzohet në spital.



Forma: A ka abdomeni formë ovale (si ve – pak më e gjerë në pjesën e sipërme
të mitrës dhe më e ngushtë në segmentin e poshtëm)? Para terminit, apo gjatë
lindje, kjo formë rëndomë indikon se foshnja është e prezantuar me kokë
teposhtë. Nëse është e rrumbullakët si top, mund të indikojë prezantim
abnormal.



Shenja plagësh: Duhet të shihet a ka ndonjë shenja nga operacionet në
abdomenin e poshtëm, nga ndonjë lindje cesareske e mëparshme. Shenja
rëndomë duhet të gjendet menjëherë mbi ashtin pubik. Nëse ka pasur operacion
të mëhershëm në mitër, duhet të udhëzohet në spitalin më të afërt. Shenjat e
plagëve në mitër e venë në risk për rupturë uterine gjatë lindjes.

5.4.2 Palpacioni i abdomenit të shtatzënës – Manovrat ose Kapjet sipas Leopoldit
.

Palpimi nënkupton të ndierit e abdomenit me duar në pozita specifike apo me
lëvizjen e tyre në mënyra të caktuara, duke praktikuar nivele të ndryshme të shtypjes.
Shtatzëna duhet të shtrihet me shpinë dhe t’i mbledhë këmbët në gjunjë, me shputat e
vendosur rrafsh në shtrat. Duhet të sillemi rreth saj; ndonjëherë duke e palpuar
abdomenin e saj duke qëndruar te shputat e saj dhe duke shikuar kah trupi i saj në
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drejtim të kokës – fytyrës së saj; ndonjëherë duke qëndruar prapa saj e duke ia kthyer
shpinën fytyrës së saj gjegjësisht duke u përballur me shputat e saj: e ndonjëherë duke
qëndruar krahas asaj.
Palpimi ndihmon në vlerësimin e madhësisë së fetusit, prezantimin e tij (cila pjesë e
foshnjës do të prezantohet në qafën e mitrës gjatë lindjes), dhe pozitën e tij në raport me
trupin e nënës (a është i kthyer kah ana e përparme apo e prapme).
Janë katër palpime të abdomenit, të cilave mjekët dhe mamitë u referohen si
manovrat e Leopoldit. Ato duhet të bëhen me renditje të caktuar.

Fig. 1: Manovrat e Leopoldit

5.4.2.1 Manovra e parë e Leopoldit: palpimi i fundusit të mitrës
Palpimi fundal nënkupton palpimin e pjesë së sipërme të mitrës në formë kupole, të
quajtur fundos i mitres. Gjatë kujdesit antenatal, është dashur të matet gjatësia e mitrës
nga ashti pubik deri në pjesën e fundit – fundosin e mitrës dhe të bëhet krahasimi me
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moshën gestacionale të foshnjës për të parë nëse është duke u zhvilluar normalisht.
Qëllimi i kapjes së parë ose palpimit të fundusit të një gruaje në lindje është që të
zbulohet se si është duke qëndruar foshnja brenda mitrës, gjegjësisht çka ndodhet në
fundosin e mitrës14.
Përdoren shuplakat e të dy duarve për palpimin e cilësdo anë të fundusit, me gishta
mjaft afër njëri tjetrit. Duhet të shikohet nëse pjesa e sipërme e mitrës është e fortë dhe e
rrumbullakët apo e butë dhe e parregullt. Nëse forma ndihet si e butë dhe e parregullt
dhe nuk lëvizin lehtë nën shtypjen e lehtë të duarve, atëherë kombliku - prapanica e
foshnjës është duke e okupuar fundusin dhe foshnja është e kthyer me kokë poshtë. Ky
është prezantimi cefalik. Ka disa prezantime të ndryshme cefalike, ku më i shpeshti dhe
më i lehti dhe më i dëshiruari për foshnjën për të lindur është prezantimi me vertex.
Nëse preket – pallohet ose ndihet një formë e fortë dhe e rrumbullakët në fundus,
atëherë kemi të bëjmë me kokën e foshnjës. Tek një grua që është në procesin e lindjes,
kjo do të thotë se foshnja do të lind me prezantim të të ndenjurave – prezantim me
komblik (prapanica - kombliku do të jetë pjesa prezantuese). Më së miri është që ajo
grua të udhëzohet për lindje në spital, sepse lindjet e tilla janë më të vështira dhe risku i
ndërlikimeve është më i lartë. Nëse fundusi ndihet “i zbrazët”, foshnja mund të jetë në
pozitë diagonale apo transverse në mitër. Manovri i dytë do të mundësojë që të
determinohet kjo.
5.4.2.2 Manovra ose kapja e dytë e Leopoldit: palpimi lateral - anësor
Manovri i dytë ndihmon në zbulimin e shtrirjes së fetusit, a është i shtrirë:


në mënyrë longitudionale,



në mënyrë diagonale - oblique, apo



në mënyrë transversale - tërthore

Shtrirja longitudinale është normale. Rastet me shtrirje transversale duhet të
udhëzohen menjëherë në qendra sekondare ose terciare – spital ose klnik, sepse foshnja
nuk mund të ketë lindje vagjinale në këtë pozitë dhe mund të ketë nevojë për lindje me
rrugë operative me prerje cesareske për ta kryer lindjen.
Duart duhet të vendosen në të dy anët e mesit të abdomendit të shtatzënës. Bëhet
shtyrje e lehtë me njërën dorë gjersa me dorën tjetër mbahet mitra stabile; shtypja bëhet
herë me njërën, herë me tjetrën dorë. Nëse ndihet formë e rrumbullakët, e fortë e kokës
fetale në njërën anë, dhe fundusi ndihet i zbrazët, mund të jetë në pyetje shtrirja
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transversale dhe në këtë rast shtatzëna duhet të udhëzohet në mënyrë urgjente në qendra
sekondare ose terciare shëndetësore – spitale ose klinik.
Manovri ose kapja e dytë po ashtu ndihmon në determinimin nëse foshnja është e
kthyer përpara apo prapa. Duhet të hetohet rregullsia e formave që ndihen me prekje të
duarve. Nëse ndihet formë e madhe e lëmuar nën dorë, kjo mund të jetë shpina e fetusit,
që do të thotë se ai është i kthyer brenda.
Nëse ndihen “gunga” të parregullta me duar, këto janë me gjasë shputat, bërrylat apo
gjunjët e fetusit dhe në këtë rast ai është i kthyer përpara. Nuk është e lehtë të
rrotullohet nga ky pozicion gjatë kalimit nëpër kanalin e lindjes.
5.4.2.3 Manovra ose Kapja e tretë e Leopoldit: palpimi i thellë pelvik
Manovri ose kapja e tretë ndihmon në konfirmimin prezentacionit fetal: a është
cefalik – me kokë apo me të ndenjura – me komblik?
Në rastin e prezantimit me kokë - cefalik, fetusi është i kthyer me kokë poshtë,
ndërkaq që prapanicën - komblikun e ka në fundosin e mitrës - pjesën e sipërme të
mitrës.
Vendosemi përballë këmbëve të gruas, duke ia kthyer shpinën fytyrës së shtatzënës,
dhe i vendosim duartë në pjesën e poshtme të abdomenit të saj, me gishta duke shtypur
kah brendësia menjëherë përmbi ashtin pubik (Fig. 2: Palpimi i thellë pubik).

Fig. 2: Palpimi i thellë pubik

Kështu do ta ndihet pjesa prezantuese e fetusit që është duke u future në rrugët e
lindjes - qafën e mitrës. Nëse është i fortë dhe i rrumbullakët, prezantimi është me kokë
- cefalik; nëse është i butë dhe i formës së parregullt, mund të dyshohet në prezentim me
komblik - me të ndenjura.
Me këtë manovër mund të konfirmohen gjetjet nga manovra i dytë rreth asaj se a
është shpina e fetusit e kthyer përpara apo prapa. Nëse shpina është e kthyer përpara,
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kjo pozitë quhet pozitë oksipito-anteriore (Fig. 2a). Oksiputi është pikë në pjesën e
prapme të kafkës fetale, që shtrihet në pozitë anteriore, gjegjësisht kah ana e përparme e
nënës. Foshnja që prezantohet në pozitën oksipito-posteriore (Fig. 2: Palpimi i thellë
pubik) mund të ketë më tepër vështirësi gjatë lindjes.
5.4.2.4 Manovra e katërt e Leopoldit: kapja e Pawlick-ut
Qëllimi i manovrës së katër (të njohur edhe si kapja e Pawlick-ut) është të ndihmojnë
në determinimin nëse koka fetale (në prezantim cefalik) është lëshuar dhe angazhuar në
pelvisin e nënës dhe është futur në qafën e mitrës. Shkalla e futjes vlerësohet me atë se
me sa gishta mund ta kapni kokën fetale (Fig. 3).

Fig. 3: Kapja e Pawlick-ut

Nëse të pesë gishtat mund ta kapin kokën fetale menjëherë përmbi ashtit pubik, koka
ende nuk është futur në qafën e mitrës. Nëse mund ta kapni vetëm në gjerësinë e dy
gishtave, koka është futur.
5.4.3 Matja e pulsit të zemrës fetale – dëgjimi i të rrahurave të zemrës fetale
Për dëgjimin e pulsit të zemrës fetale – të rrahurave të zemrës fetale, duhet të
përdoret fetoskop ose stetoskop, menjëherë pas pushimit të kontraksioneve. Dëgjimi i
tingujve brenda abdomenit quhet auskultacion. Numëroni numrin e të rrahurave të
zemrës fetale për një minutë të plotë së paku njëherë në çdo 30 minuta gjatë fazës aktive
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të etapës - periudhës së parë të procesit të lindjes dhe çdo 5 minuta gjatë etapës periudhës së dytë.
Nëse ka abnormalitete në të rrahurat e zemrës fetale (më pak se 120 ose më tepër se
160 të rrahura në minutë, në mënyrë të qëndrueshme për 10 minuta), duhet të dyshohet
në shqetësime fetale dhe duhet udhëzuar për në spital, përveç nëse lindja është duke
përparuar shpejtë dhe foshnja gati sa nuk ka lindur.
5.4.4 Matja e kontraksioneve të mitrës
Për ta vlerësuar frekuencën dhe kohëzgjatjen e kontraksioneve, vendoseni dorën mbi
abdomenin e nënës, rreth fundusit. Mund të ndihet se si abdomeni shtrëngohet dhe
forcohet. Te shtatzëna mund të shkaktohen tinguj të “dhimbjes” gjatë kontraksionit.
Numëroni sa kontaksione ndodhin në 10 minuta, dhe kohëzgjatjen e tyre, respektivisht
kohën në sekonda ndërmjet kontraksioneve.
5.4.5 Ekzaminimi vagjinal
Funksionet ekzaminimit vagjinal janë:


Determinimi nëse ka filluar lindja e vërtetë dhe deri ku ka arritur etapa ose
periudha e lindjes, bazuar në matjet e dilatimit të qafës së mitrës



Vlerësimi i progresit të procesit të lindjes duke u bazuar në rritjen e dilatimit të
qafës së mitrës dhe lëshimit të fetusit nëpër kanalit e lindjes



Identifikimi i prezantimit dhe pozitës fetale



Detektimi i mbivendosjes së eshtrave të kafkës fetale, nën presionin e kanalit të
lindjes



Vlerësimi i madhësisë së pelvisit të nënës dhe përshtatshmërinë për kalimin e
fetusit



Verifikimi i ngjyrës së lëngut amnial

5.4.5.1 Vlerësimi i dilatimit të qafës së mitrës
Lahen duart mirë me sapun dhe ujë të pastër dy minuta të tëra. Pastaj vendosen
dorëzat sterile. Ekzaminimi vagjinal kryhet me dy gishta me dorëza. Duhet të bëhen
përpjekje që të merren sa më shumë informata para se të largohen gishtat nga vagjina,
sepse kur largohen gishtat, nuk bën të kthehen prapë aty, për shkak se kështu mund të
shkaktohet infeksion.
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Ekzaminimet e përsëritura shkaktojnë infeksion, prandaj nuk duhen të bëhen më
shpesh se një herë në 4 orë, përveç nëse ka nevojë të arsyeshme.
Gruaja duhet të shtrihet me shpinë dhe t’i ngrit këmbët e t’i hap gjunjët. Gjenitalet e
jashtme duhet të fshihen me kujdes me gazë sterile të zhytur në tretje antiseptike. Labia
– buzët pudendale ndahet me dy gishta me dorën jodominante (për djathtakët, kjo është
dora e majtë, për majtakët – e djathta). Gishti tregues dhe i mesëm zhyten në kremë
antiseptike lubrifikuese dhe pastaj me shumë kujdes në vagjinë, duke e ndjekur
drejtimin e vagjinës, përpara dhe mbrapa. Kërkohet nga gruaja që të marrë frymëmarrje
të thellë dhe të përpiqet të relaksohet, sepse kjo e shtendos procedurën.
Dilatimi i kanalit cervikal është rritja e diametrit të hapjes cervikale, të shprehur në
centimetra. Dilatimi ndodh pas shkurtimit të qafës së mitrës (3 cm të gjatësisë së qafës
së mitrës janë tërhequr në mitër).
5.4.6 Vlerësimi i gjenitaleve të jashtme dhe vagjinës
Duhet të shikohet me kujdes nëse ka:


Rrjedhje sekrecionesh abnormale nga vagjina (sekrecion i trashë në të verdhë
ose në të bardhë me kundërmim), ose plagë të pezmatuara të gjenitaleve të
jashtme, që mund të jenë shkaktuar nga infeksionet e taktit urinar apo
sëmundjeve seksualisht të transmetueshme.



Shenjë plagësh vagjinale për shkak të lëndimeve gjatë lindjes së mëparshme.
Kjo e rrit riskun për fistulë gjatë lindjes.



A ka ënjtje në vagjinë dhe nëse ka, a mund ta pengojë kalimin e foshnjës?

Nëse vërehen cilado nga shenjat e përmendura, shtatzëna duhet të udhëzohet në spital
ose në klinik, përveç nëse lindja ka avancuar dhe foshnja gati sa s’ka lindur.
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6 Kujdesi ndaj gruas në lindje
6.1 Vlerësimi i nevojave të gruas në lindje
Çdo grua ka nevoja specifike, por të gjitha ato kanë nevojë për mirësjellje, respekt
dhe kujdes. Ato kanë nevojë për përkrahje dhe kurajo, që të ndihen të forta dhe me
vetëbesim gjatë procesit të lindjes.
6.1.1 Suportimi – mbështetja e procesit të lindjes
Kur duhet ta përkrahet gruaja gjatë lindjes, duhet ndihmuar asaj që të relaksohet e jo
të luftojë. Edhe pse përkrahja nuk do t’ia zbusë dhimbjet, do të ndihmojë që lindja të
bëhet më lehtë, më shpejtë e më sigurt.
6.1.2 Mbikëqyrja e lindjes
Gjatë procesit të mbikëqyrjes së lindjes, gruaja duhet të mbrohet nga ndërhyrja e
personave të tjerë. Në raste, më së miri është që të kërkohet largimi i të gjithë personave
nga dhoma, pos pranisë së bashkëshortit nëse ajo dëshiron, në këtë mënyrë gruaja e
kryen lindjen pa ia larguar vëmendjen të tjerët15.
Injeksionet apo pilulat që shërbejnë për ta përshpejtuar lindjen mund ta bëjnë lindjen
më me dhimbje, dhe mund t’i vrasë si nënën ashtu edhe foshnjën.
6.1.3 Pozita dhe mobiliteti
Janë disa gjëra që merren në konsiderim gjatë zgjedhjes së pozitës për etapën e parë
të procesit të të lindurit. Prej të gjitha më e rëndësishmja është preferenca e gruas – si
ajo preferon ta kryejë lindjen. Por, disa gra kanë nevojë për inkurajim për të provuar
pozita të tjera (Fig. 4). Ajo mund të ulet, të përkulet apo të marrë pozita të tjera.
Ndryshimi i pozitës ndihmon në hapjen më të mirë të qafës së mitrës.
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Fig. 4: Pozitat e ndryshme në etapën e pare të procesit të të lindurit

6.1.4 Ndihma shtatzënës në menaxhimin e kontraksioneve
Në fazën e hershme të lindjes, gruan mund ta marrë gjumi. Shumë gra ndihen të
lodhura kur kontraksionet janë të forta. Ato mund të kenë frikë se nuk do të kenë fuqi të
mjaftueshme për ta shtyrë foshnjën jashtë. Por, ndjenja e lodhjes është mënyrë e trupit
për ta bërë shtatzënën më të pushuar e më të relaksuar. Nëse gjithçka është në rregull,
ajo do të jetë mjaft e fuqishme për ta kryer lindjen kur t’i vijë koha.
Për ta kursyer fuqinë e saj, gruaja duhet të pushojë ndërmjet kontraksioneve. Kjo do
të thotë se kur ajo nuk ka kontraksione, ajo duhet ta relaksojë trupin, të marrë
frymëmarrje të thellë e ndonjëherë të shtrihet ose ulet.
6.1.5 Prekja
Lindja mund të jetë më e vështirë kur gruaja është e frikësuar apo e shqetësuar. Asaj
duhet thënë që dhimbja është normale. Prekjet mund ta ndihmojnë gruan gjatë lindjes,
por duhet të sigurohemi se çfarë prekjesh ajo dëshiron. Këto janë disa shembuj të
prekjeve të gratë më tepër parapëlqejnë:


Shtypje me dorë në pjesën e poshtme të shpinës gjatë kontraksioneve



Masazh ndërmjet kontraksioneve, veçanërisht në shputa ose shpinë



Vendosja e leckave të ngrohta ose të ftohta në pjesën e poshtme të shpinës



Nëse ajo është duke u djersitur, një leckë e lagur e ftohtë në ballë mund të bëjë
të ndihet më mirë
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6.1.6 Tingujt - zërat
Lëshimi i zërave gjatë lindjes mund t’u ndihmojë grave që t’u hapet kanali i lindjes.
Gruaja mund të bërtasë sa të dojë, ka edhe prej atyre që këndojnë. Klithjet me zë të
hollë nuk ndihmojnë dhe vetëm tensionojnë, prandaj u kërkohet që të lëshojnë zë me
tonalitet të ultë.
6.1.7 Frymëmarrja
Gjatë etapës - periudhës së parë të lindjes, ka shumë mënyra të frymëmarrjes që
mund ta bëjnë lindjen më të lehtë. Gratë duhet të inkurajohen të provojnë mënyra të
ndryshme të frymëmarrjes gjatë lindjes:


Frymëmarrje e ngadalshme. Gruaja duhet të marrë frymë gjatë dhe ngadalë. Për
ta nxjerrë frymën jashtë, ajo duhet t’i bashkojë buzët si në puthje dhe ta lëshojë
frymën ngadalë. Frymëmarrja nëpër hundë mund t’i ndihmojë që ta nxjerrë
frymën më ngadalë.



Gruaja bën frymëmarrje të ngadalshme dhe të thellë, e pastaj e lëshon shpejtë



Gruaja merr frymë të cektë e të shpejtë



Gruaja e nxjerr frymën fuqishëm dhe shpejtë

6.1.8 Pirja e lëngjeve gjatë lindjes
Gruaja gjatë lindjes shpenzon shpejt ujin në trupin e saj dhe po ashtu shpenzon
shumë energji. Gjatë etapës - periudhës së parë të lindjes, ajo duhet të pijë së paku nga
një gotë çdo orë të një pijeje kalorike siç janë: çaji, pijet freskuese, supë apo lëng
pemësh. Nëse nuk pi lëngje mjaftueshëm, ajo mund të dehidrojë dhe kjo mund ta zgjasë
e ta vështirësojë lindjen. Dehidrimi po ashtu mund ta bëjë gruan të ndihet më e lodhur.
Shenjat e dehidrimit përfshijnë:


Buzë të thata



Sy të zhytur



Humbje e elasticitetit të lëkurës



Ethe të lehta (deri në 38oC)



Frymëmarrje të shpejta, të thella (më shumë se 20 frymëmarrje në minutë)



Puls i shpejtë, i dobët (më shumë se 100 të rrahura në minutë)



Puls fetal më i shpejtë se 160 të rrahura në minutë
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6.1.9 Kujdesi ndaj fshikëzës urinare
Gruaja duhet të inkurajohet që të urinojë së paku njëherë në 2 orë. Nëse fshikëza e
saj urinare është e mbushur, kontraksionet mund të jenë më të dobëta dhe lindja më e
gjatë. Fshikëza e mbushur po ashtu mund të shkaktojë dhimbje, probleme me shtyrjen e
placentës jashtë dhe gjakderdhje pas lindjes.
Për të verifikuar nëse fshikëza është e mbushur, duhet të preket pjesa e poshtme e
barkut. Fshikëza e mbushur ndihet si qese plastike e mbushur me ujë. Nëse fshikëza
është tepër e mbushur, mund të shihet forma e saj në barkun e gruas. Nuk duhet të pritet
të fshikëza të jetë kaq shumë e mbushur.
Nëse fshikëza është e mbushur, ajo duhet të urinojë dhe nëse nuk mund të ecë, duhet
të vendoset një enë poshtë dhe të lejohet të urinojë aty ku është. Urinimi mund të
lehtësohet nëse duart e saj i zhysim në ujë të ngrohtë.
6.1.10 Përkrahja emocionale dhe psikologjike e gruas gjatë lindjes
Përkrahja emocionale dhe psikologjike për gruan gjatë lindjes përbëhet nga ndihma
që i jepet asaj për ta kontrolluar veten, të ndihet e pranuar pa marrë parasysh
reaksioneve dhe sjelljeve të saj, si dhe të përfundohet lindja me ndjenjën e suksesit,
edhe nëse rezultati përfundimtar nuk ka qenë i dëshiruari16. Kjo arrihet:


Duke u përkrahur nga bashkëshorti, ndonjë e afërm apo shoqe gjatë lindjes



Duke mbajtur komunikim gjatë procesit të lindjes, ashtu që ajo të jetë e
informuar mbi progresin e arritur

6.2 Monitorimi maternal dhe fetal gjatë procesit të lindjes
Monitorimi adekuat maternal dhe fetal gjatë procesit të lindjes është tejet i
rëndësishëm sepse kjo është mënyra e vetme e vlerësimit të procesit dhe identifikimit të
devijimeve nga normalja17.
6.2.1 Vlerësimi i progresit të procesit të lindjes
Çdo lindje dallon nga tjetra, disa janë të shpejta, disa të ngadalshme dhe kjo është më
se normale. Por, në një lindje të shëndetshme, duhet të ketë progres dhe kjo do të thotë
se veprimet shkojnë duke u intensifikuar dhe qafa e mitrës duke u hapur:


Kontraksionet bëhen më të gjata, më të fuqishme dhe më të afërta



Mitra ndihet më e fortë kur preket gjatë kontraksionit
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Rritet sasia e “shfaqjes”



Shpërthen lëngu amnial



Gruaja gromësin, djersitet dhe vjell, ose i dridhen këmbët



Gruaja ndien nevojë që të shtyjë teposhtë pjesës së poshtme të abdomenit

6.2.2 Kontraksionet uterine
Frekuenca, gjatësia dhe intensiteti i kontraksioneve duhet të monitorohet dhe
regjistrohet çdo gjysmë ore. Frekuenca tregon numrin e kontraksioneve që përjeton
gruaja gjatë dhjetë minutave. Gjatësia nënkupton kohëzgjatjen e secilit kontraksion.
Intensiteti tregon shkallën e dhimbjes së përjetuar gjatë çdo kontraksioni. Në një lindje
normale, me përparimin e procesit të të lindurit, kontraksionet bëhen më të shpeshta,
zgjasin më shumë dhe ndihen më intensivisht, pra janë më me dhimbje.
6.2.3 Dilatimi – zgjerimi i qafës së mitrës
Progresi i procesit të lindjes rëndomë vlerësohet nga shkalla e dilatimit të qafës së
mitrës. Dilatimi cerkival vlerësohet duke bërë ekzaminim vagjinal çdo katër orë duke
përdorur gishtat për të vlerësuar se sa është hapur qafa e mitrës.
6.2.4 Lëshimi i pjesës prezantuese
Matja e lëshimit të pjesës prezantuese të fetusit bëhet me palpim abdominal në raport
me skajin/buzën pelvike. Lëshimi i pjesës prezantuese po ashtu mund të detektohet me
ekzaminim vagjinal. Kjo duhet të bëhet dhe regjistrohet çdo dy orë gjatë lindjes.
6.2.5 Rrjedhjet nga vagjina
“Shfaqja” ishte termi për mukusin e përzier me njolla gjaku që shfaqet në lindjen e
hershme. Kah fundi i etapës së parë mund të shihet rrjedhje e gjakut. Lëngu amnial
mund të rrjedhë nga vagjina pasi të kenë pëlcitur membranat amniale. Prezenca e
mekoniumit (rrjedhje me ngjyrë të gjelbërt të mbyllët që është jashtëqitja e parë e
foshnjës) në lëngun amnial sugjeron në shqetësime fetale sepse normalisht nuk duhet të
ketë jashtëqitje deri pas lindjes.
6.2.6 Gjendja fetale
Gjendja fetale gjatë procesit të lindjes mund të vlerësohet duke marrë informata mbi
pulsin e zemrës fetale dhe marrëdhënien e tij me kontraksionet e nënës. Pulsi fetal matet
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çdo 30 minuta me dëgjim. Pulsi normal duhet të jetë nga 100 deri 180 të rrahura në
minutë18.
6.2.7 Gjendja maternale
Matja e pulsit të gruas bëhet çdo 30 minuta. Matja e tensionit të gjakut dhe
temperaturës bëhet çdo katër orë. Po ashtu, regjistrohet sa herë ajo ha, pi dhe urinon.
6.2.7.1 Tensioni i gjakut bie
Nëse tensioni i saj diastolik i gjakut bie papritmas në 15 njësi a më tepër, kjo është
shenjë rreziku. Kjo rëndomë do të thotë se gruaja ka gjakderdhje të madhe. Nëse nuk
shihet gjakderdhje nga vagjina, ka mundësi të është shkëputur placenta dhe të ketë
gjakderdhje të brendshme.
6.2.7.2 Tensioni i gjakut ngritët
Tensioni i gjakut prej 140/90 mmHg apo më tepër është shenjë e alarmit. Gruaja
mund të ketë pre-eklampsi, që mund të shkaktojë konvulzione (eklampsi), placentë e
shkëputur, gjakderdhje në tru, ose hemorragji e fortë. Foshnja mund të vdesë, po ashtu
edhe gruaja. Tensioni i gjakut dhe matjet tjera të cekura regjistrohen në partograf.

6.3 Përgatitja për lindje
Kur gruaja i afrohet etapës së dytë të procesit të lindjes, duhet të bëhen përgatitje për
lindjen e foshnjës.
Shenjat e etapës - periudhës së dytë të procesit të lindjes:


Kontraksionet bëhen më të forta dhe më ekspulsive



Dilatimi dhe hapja e anusit



Paraqitja e pjesës prezantuese të fetusit nën vulvë



Dilatim i plotë i qafës së mitrës në diametër prej 10 cm

6.3.1 Përgatitja e vendit të lindjes
Me të konfirmuar të fillimit të etapës së dytë, duhet të bëhen përgatitjet preliminare
për lindje. Dhoma duhet të jetë e ngrohtë dhe e ndriçuar mirë ashtu që perineumi dhe
vulva mund të shihen lehtë. Një sipërfaqe e pastër duhet të përgatitet për pranimin e
foshnjës. Mbulesa rezistente ndaj ujit duhet të shtrihen për mbrojtjen e shtratit dhe
dyshemesë. Duhet të ketë mbulesa dhe rroba të ngrohta për foshnjën19.
39

6.3.2 Pajisjet dhe materialet e nevojshme për kryerjen e lindjes
Pajisjet dhe materialet e poshtëshënuara duhet të jenë gjithmonë të dispozicion, qoftë
kur lindja bëhet në ambulancë – institucione shëndetësore, qoftë në shtëpi20. Këtu
përfshihen:


Ujë i pastër, sapun dhe peshqirë dore



Përparëse, syza mbrojtëse, maskë për fytyre dhe veshje mbulesë



Dorëza sterile



Penj sterilë ose shumë të pastër për lidhjen e kërthizës



Gërshërë të sterilizuar ose brisk rroje i ri



Dy pinceta dana (clamp forceps) sterile, për shtrëngimin e kërthizës para prerjes



Aspiratorë të mukusit nga rrugët e frymëmarrjes së foshnjës, nëse ka nevojë



Gazë sterile, tampon pambuku dhe jastëk sanitar për gruan



Dy peshqirë të thatë, të pastër për foshnjën dhe dy mbulesa



Aparat për matjen e tensionit të gjakut dhe stetoskop



Tretësirë antiseptike për pastrimin e perineumit dhe zonës gjenitale të gruas



10 UI të barit të injektueshëm oxytocin, ose 600 mg të tabletave misoprostol.
Këto barna përdoren për parandalimin e hemorragjisë post-partum. Preferohet
oxytocin, por nëse nuk ka, mund të përdoret misoprostol.



Antibiotikë - Tetracycline krem për sy, antibiotikë për mbrojtjen nga infeksionet
e syve të foshnjës gjatë aktit të lindjes nëpër rrugët e lindjes



Tre tase të vegjël me 0.5% të tretësirë klorine, ose tretësirë sapuni dhe uji



Tas plastik për vendosjen e placentës

.

6.4 Parandalimi i infeksioneve gjatë lindjes
Infeksionet janë ndër shkaktarët më të shpeshtë të vdekjes pas lindjes. Shumica e
veprimeve gjatë procest të lindjes dhe vetë lindjes janë të sigurta vetëm nëse janë
respektuar rregullat themelore për parandalimin e infeksioneve. Këto mund të
përmblidhen në 3 kategori:


Duart e pastra



Sipërfaqe e pastër për lindje, dhe



Pajisje e pastër

Duhet të ndiqen standardet e poshtëshënuar të masave higjienike.
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6.4.1 Larja e duarve
Larja e duarve është ndër gjërat më kryesore që bëhen për t’i parandaluar infeksionet.
Kjo parandalon përhapjen e mikroorganizmave te personi tjetër.
Përzihen 2 ml të glicerinës me 100 ml të alkoolit etil ose isopropil (60% deri 90%)
ose çfarëdo alkooli tjetër që përdoret për pastrimin e lëkurës para injeksionit.
Për pastrimin e duarve, përdoren 5 ml (1 lugë çaji) të pastruesit me të cilin bëhet
fërkim i detajuar ashtu që të mos mbetet pa pastruar asnjë sipërfaqe ndërmjet gishtave,
as nën thonj. Fërkimi bëhet derisa të thahen duart. Duart nuk duhet të lagen apo të
thahen me ndonjë leckë. Duart duhet të lahen pas çdo 5-10 përdorimi, me tretësirë
pastruese të duarve. Nuk duhet të përdoren leckat për pastrim nëse në duart janë
kontaminuar me lëngje trupore ose janë dukshëm të ndotur; në këto raste duhet të lahen
me sapun dhe ujë.
6.4.2 Veshja e rrobave mbrojtëse
6.4.2.1 Dorëzat
Ka lloje të ndryshme të dorëzave me dedikime të ndryshme. Dorëzat e punës
përdoren për prekjen e instrumenteve të ndotur apo mbeturinat, si dhe për pastrimin e
sipërfaqeve të kontaminuara.
Dorëzat sterile, të pastra, për ekzaminim, për një përdorim, përdoren kur bëhet
kontakt me membranat e pashpërthyera të mukusit gjatë ekzaminimit vagjinal, ose kur
ekziston rreziku për shpërthim të gjakut apo lëngjeve tjera trupore.
Dorëzat sterile kirurgjike përdoren për të gjitha procesurat kur ka kontakt me indet
nën lëkurë apo me qarkullim të gjakut.
Dorëzat përdoren kurdo që preken gjenitalet e shtatzënës, gjakut apo ndonjë lëngu
trupor. Pas përdorimit, dorëzat duhet të hidhen në vend të sigurt.
6.4.2.2 Maska e fytyrës, mbrojtja e syve dhe përparësja apo mbulesa
Maska e fytyrës, mbrojtja e syve dhe përparëse apo mbulesë shumë e pastër
vendosen gjatë përgatitjes apo pastrimit të instrumenteve dhe mbulesave, gjatë lindjes
vagjinale dhe gjatë prerjes së kordonit umbilikal. Mbrojtja e syve përfshin syzat
mbrojtëse, mbrojtëset e fytyrës dhe syzat e rëndomta.
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6.4.2.3 Mbrojtja e shputave të këmbëve
Mbrojtja e shputave të këmbëve bëhet me këpucë të mbyllura, ose çizme të gomës
apo lëkurës. Nëse është lëkurë, këpucët duhet të mbulohen me qese plastike. Këpucët
apo çizmet e mbrojnë atë që i vesh nga lëndimet me gjërat e mprehta apo të rënda,
ndërsa qeset e plastikën mbrojnë nga derdhja e gjakut apo lëngjeve tjera trupore në
dysheme.
6.4.3 Pastrimi dhe dezinfektimi i nivelit të lartë të mjeteve
Para dhe pas lindjes së foshnjës, duhet të bëhet dekontaminimi i instrumenteve me
0.5% të tretësirës klorine. Së pari zhyten për 10 minuta, pastaj lahen me tretësirë sapuni
dhe në fund pastrohen me ujë të pastër. Mund të përdoret një brushë e vogël për
fërkimin e tyre. Pas dekontaminimit duhet të bëhet sterilizimi i instrumenteve me
aparatin për sterilizim, apo duke i zier për 20 minuta.
6.4.4 Pastrimi i sipërfaqes ku është bërë lindja dhe hedhja e sigurt e mbetjeve të
lindjes
Sipërfaqja ku do të kryhet lindja duhet të pastrohet mirë dhe të gjitha leckat,
peshqirët apo mbulesat – në veçanti ato ku gruaja do të rri shtrirë dhe me të cilat do të
mbështillet foshnja gjatë pastrimit. Të gjitha mbetjet pas lindjes (gjaku, rrobat e
kontaminuara, membranat dhe placenta) vendosen në kontejner që nuk lëshon ujë, dhe
hidhen në mënyrë të sigurt në vend adekuat ku nuk kanë qasje të tjerët. Rekomandohet
të futen në dhe apo të digjen. Është tejet me rëndësi që persona të tjerë të mos vijnë në
kontakt me këtë material në mënyrë që të mos infektohen. Kujdes i veçantë duhet t’i
kushtohet edhe gjilpërave; pas përdorimit duhet të futen në kutinë e sigurisë dhe të mos
lihen të shpërndarë.
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