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ABSTRAKT
Ne këtë punim e kemi zgjedhur për qëllim të zgjerimit të njohurive rreth Etheve hemorragjike
(EH), për rreziqet e tyre që, u kanosen më së shumti njerëzimit. Është një sëmundje serioze në të
cilën një pacient mund të mbijetojë ose të vdesë. Në këtë punim kemi përdorur metodën e studim
rastit, të Etheve hemorragjike dhe kujdesin infermieror, mënyrën e trajtimit dhe mënyrën e
parandalimit si dhe masat mbrojtëse ndaj EH. Në punim po ashtu janë marrë të dhëna nga
protokollet dhe arkivat e Klinikës së Infektivës,vendi më i përhapur për EH në Kosovë është
Komuna e Malishevës.
Fjalët kyqe: Hemorragji, temperaturë, parandalim, transmetim, kujdes.
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Hyrje
Ethet hemorragjike janë grup i sëmundjeve infektive akute të rënda të shkaktuara nga viruset.
Karakterizohen me dëmtim të sistemit vaskular si dhe çrregullim të aftësisë rikuperuese të
organizmit. Këto simptome shpesh shoqërohen me hemorragji, që në shumicën e rasteve janë edhe
shkaktarë të vdekjes. Ethet hemorragjike virale (VHF) janë endemike në çdo kontinent, përjashtim
mund të bëjë Australia. Sëmundja karakterizohet nga fillimi akut i temperaturës së lartë dhe në
disa raste, nga një shkallë e lartë vdekshmërie. Në Kosovë janë të njohura ethet hemorragjike:
Ethja hemorragjike Crime-Kongo dhe Ethja hemorragjike me Sindromë Renale.
Ethet hemorragjike Krime-Kongo (Crimean-Congo) shkaktohen nga infeksioni me virusin e
bartur me rriqra që është i llojit Nairovirus dhe bën pjesë në familjen Bonyaviridae.
Sëmundja së pari është zbuluar në Crimea më 1944 nga ka marrë emrin, më vonë është gjetur edhe
në Congo më 1969.
Ethet hemorragjike me sindromën renale Sëmundja shkaktohet nga hantavirusët-familja
Bonyaviridae. Karakterizohet me intoksikacion të rëndë shoqëruar me dëmtime kapilare difuze,
fenomene hemorragjike, shok, çrregullime të rënda hidroelektrike dhe me insuficiencë renale.
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Qëllimi i punimit
Qëllim kryesor i këtij punimi është të bëjmë zgjerimin e njohurive rreth Etheve hemorragjike, si
dhe masat parandaluese duke përfshirë:
1. Shkaktarin e kësaj sëmundje;
2. Mënyrën e transmetimit;
3. Diagnostikimin;
4. Parandalimin dhe
5. Trajtimin.
Metodologjia
Për realizimin e këtij punimi është përdorur metoda studim rasti, si dhe rishikim i literaturës.
Metodologjia e këtij hulumtimi është studim rasti. Studimi i rastit u realizua në Klinikën Infektive
në Qendrën Klinike Universitare në Prishtinë, me leje të lëshuar nga drejtoria e QKUK-së. Të
dhënat janë marrë nga fletëlëshimi i pacientit me pëlqimin dhe pajtueshmërinë e tij të plotë.
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KAPITULLI I
1.1. Anatomia dhe fiziologjia e gjakut
Gjaku është ind i lëngët viskoz që qarkullon pandërprerë nëpër trupin e njeriut.
Ky qarkullim kryhet në sajë të punës ritmike të zemrës, integrimit dhe elasticitetit të enëve të
gjakut. Ngjyra e tij është e çelët ose e kuqe e mbyllët dhe kjo varet nga sasia e oksihemoglobinës.
Shija është e njelmët për shkak të prezencës së NaCl. Viskoziteti i gjakut kryesisht varet nga numri
i eritrociteve dhe përqendrimi i proteinave, është 3-5 herë më i madh nga ai i ujit. Funksioni i
gjakut në organizëm është i shumëfishtë:
 Transportues - nutritiv, ekskretor, respiratorë;
 Rregullues - baraspeshën e ujit, elektroliteve, temperaturës, vlerës së Ph-së;
 Mbrojtës - nëpërmjet limfociteve, antitrupave, koagulimit dhe fibrinolisës;
 Funksioni homeostatik - mban të pandryshuar temperaturën dhe mjedisin e brendshëm.1

1.1.1. Përbërja e gjakut
Gjaku përbëhet nga plazma e gjakut (substancë e lëngshme) dhe elementet e figuruara (qelizat).
Hematokriti paraqet përpjesëtimin procentual ndërmjet plazmës (55-60 %) dhe elementeve të
figuruara, përqindja tjetër (40-45 %) i takon elementeve të figuruara.
Plazma e gjakut përbën pjesën e lëngshme ku janë të suspenduara elementet e figuruara të
gjakut(eritrocitet, leukocitet, trombocitet).
Eritrocitet janë qeliza pa bërthamë, emri i të cilave rrjedh nga: erytros gr.= i kuq.
Kanë formën e diskut bikonkav, me diametër rreth 6,5 - 8 mikrometra. Numri i eritrociteve te
meshkujt është 4,4 - 58 x 10¹² / L (5.000.000) në 1 mm³, kurse te femrat 3,8 - 4,9 x 10¹² / L
(4.500.000). Ky numër ndryshon varësisht nga disa faktorë. Rritja e numrit të eritrociteve quhet
eritrocitoza, kurse zvogëlimi i numrit të tyre quhet eritropenia. Eritrocitet krijohen në palcën e
eshtrave, prej nga mandej hyjnë në qarkullimin e gjakut. Ato jetojnë në trupin e njeriut rreth 120

E.Saraçini,H.Zherka-Saraçini:”Anatomia dhe fiziologjia e njeriut”,Prishtinë 2001,Kap 2.Sistemi kardiovaskular,fq
61-66
1
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ditë. Eritrocitet e vjetërsuara zbërthehen në shpretkë e mëlçi. Prodhimi i tyre është nën kontrollin
e eritropoetinës - materie e cila prodhohet në veshkë.
Funksioni i eritrociteve është i shumëfishtë:
-

Frymëmarrës

-

Transportues

-

Rregullimi i reaksioneve elektrokimike

Leukocitet janë qeliza të bardha të gjakut (leucos gr.= i bardhë). Këta përfaqësojnë elemente
lëvizëse të sistemit mbrojtës të organizmit. Përveçse në gjak, këto gjenden edhe në limfë, në inde
dhe në lëngun indor. Varësisht nga ndërtimi i citoplazmës, formës së bërthamës dhe aftësisë për
pranimin e ngjyrave, leukocitet ndahen në dy grupe: granulocitët dhe agranulocitët.
Për këtë ndarje, si kriter themelor është marrë prania ose mungesa e granulave në citoplazmë.
Nëse numri i leukociteve rritet mbi normalen, që është 4.000 - 9.000 në mm³, dukuria quhet
leukocitoza, kurse zvogëlimi quhet leukopenia. Zmadhimi permanent dhe i pakontrolluar i
leukociteve quhet leukemi. Funksioni më i rëndësishëm i leukociteve është ai mbrojtës.
Trombocitet (thombos gr.= topth gjaku) kanë formë ovale ose pllakore, me dimensione të vogla
2-5 milimikrone. Ato nuk kanë bërthama, kanë aftësinë e lëvizjes. Krijohen në palcën e eshtrave
dhe zbërthehen në shpretkë e në sistemin retikuloendotel. Dukuria e rritjes së numrit të tyre quhet
trombocitoza, kurse zvogëlimi i numrit të trombociteve quhet trombocitopenia. Trombocitet luajnë
rol të rëndësishëm në organizëm. Në trombocite janë zbuluar materie fiziologjike të cilat marin
pjesë aktive në procesin e homeostazës, koagulimit dhe fibrinolizës – zbërthimit të trombit të
gjakut. Numri i trombociteve ndryshon varësisht nga kushtet fiziologjike dhe patologjike. Si
faktorë fiziologjikë janë: rritja e trombociteve te foshnjat, përpjekjet fizike. Si gjendje patologjike
është ajo pas hemoragjisë, pas intervenimeve kirurgjike dhe traumave të rënda. Zvogëlimi i
trombociteve paraqitet për shkak të dëmtimit të palcës së eshtrave, intensifikimit të punës së
shpretkës etj.2

2

E.Saraçini,H.Zherka-Saraçini,Anatomia dhe fiziologjia e njeriut,Prishtinë 2001, Kap 2.Sistemi kardiovaskular, fq
69-71
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1.1.2. Koagulimi i gjakut
Gjaku brenda enëve është në gjendje të lëngët por me rastin e ndonjë lëndimi shkaktohet
hemorragji. Gjaku posa del nga vendi i rrjedhjes, për 3-4 minuta kalon në gjendje peltë –
xhelatinoze, i ndërtuar nga rrjeti i fibrinës në të cilën gjenden elementet e figuruara të gjakut. Gjaku
nuk koagulohet në enët e tij për shkak të pranisë në gjak të dy faktorëve prokoagulativ dhe
antikoagulativ fibrinolitik. Procesi i koagulimit të gjakut kalon në tri faza:
 Faza I: krijimi i tromboplastinës
 Faza II: krijimi i trombinës


Faza III: krijimi i fibrinës

1.2. Ethja hemorragjike virale
Ethja hemorragjike virale është një sindromë jo specifike, e cila mund të shkaktohet nga disa viruse
të ndryshme të familjes Flaviridae, Bunyviridae, Arenaviridae dhe Filoviridae. Të gjitha
përmbajnë ARN dhe shumica e tyre janë me prejardhje nga kafshët. Megjithatë, ato ndryshojnë në
mënyrën e tyre të transmetimit, në rezervuarët e kafshëve dhe në aftësinë e tyre për t’u transmetuar
drejtpërdrejt nga njeriu te njeriu. Viruset që përhapen me antropodët dhe ata të lidhur me brejtësit
shkaktojnë ethe hemorragjike virale. Viruset e lidhur me brejtësit nuk kërkojnë ndonjë vektor
antropod, por transmetohen drejtpërdrejt te vertebrorët me anë të jashtëqitjes infektive ose me anë
sekretimeve të brejtësit. Mënyra e transmetimit me rezervuar, ose ajo natyrore për viruset afrikane
Marburg dhe Ebola, që shkaktojnë ethe hemoragjike nuk dihen, por përforcimi i transmetimit të
dy këtyre viruseve ndodh në kuadrot e kujdesit shëndetësor.
Epidemiologjia
Këto infeksione janë kryesisht sëmundje rurale që shfaqen në komunitetet në zhvillim dhe shfaqen
në zona, ku ka një kontakt të konsiderueshëm me brejtësit, këpushat ose mushkonjat.
Pjesa më e madhe e këtyre infeksioneve mbizotërojnë në vendet e varfra. Disa nga infeksionet
transmetohen edhe nga njëri individ në individ tjetër, si virusi Lassa, virusi Ebola dhe CCHHFV.
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1.3. Diagnoza
Elementi më i rëndësishëm i diagnozës klinike në zonat jo endemike është marrja e një anamneze
të plotë që përfshin periudhën e inkubimit (3-4 javë përpara fillimit të etheve).
Elementi i parë që e paralajmëron mjekun për VHF është kontakti që pacienti ka pasur me mjedisin
e njohur ekologjik.
Anamneza duhet të përfshijë:
 Historinë e plotë të udhëtimit, veçanërisht në Afrikë dhe me kontaktin me individë febril të

sëmurë
 Çdo kontakt të mundshëm me këpushat, me gjakun e freskët të kafshëve, me urinën ose gjakun

e brejtësve, me kafshët e egra ose mushkonjat dhe me insektet e tjera
 Kampimin e kohëve të fundit në vende ekzotike dhe potencialisht në zona endemike
 Çdo hyrje në shpella të minjve
 Pjesëmarrjen në ceremoni funerale

Punonjësi mjekësor ose çdo punonjës tjetër mund të ketë pasur kontakt me gjakun nga një rast i
mëparshëm duhet të bëjë mjekun të dyshojë për një VHF të mundshme. Numri i leukociteve
periferike është zakonisht i ulët në fillim të sëmundjes por mund të ketë një rritje drastike të
mëvonshme, ndaj prania e neutrofilisë mund të tregojë gabimisht një sëmundje bakteriale dhe
mund të çojë në një përfundim të gabuar. Trombocitopenia ndodh rëndom dhe funksioni i
trombociteve zakonisht është i dëmtuar dhe me prani të numrit të ulët të trombociteve. Koagulimi
intravaskular i desiminuar nuk është karakteristikë e EH, përveç se si ndërlikim i përkeqësimit të
përgjithshëm të pacientëve në fazën terminale. Me përparimin e sëmundjes në shokun
hipovolemik, shfaqet edema pulmonare dhe hemoragjia e dukshme. Sistemi nervor zakonisht nuk
preket, por mund të shfaqen sekelat encefalopatike dhe neurologjike si: ataksia dhe shurdhimi të
cilat duken veçanërisht në fazën e hershme konvaleshente. Viruse të tilla rrallë herë zbulohen në
lëngun cerebrospinal. Kujdes i shtuar duhet treguar në mbledhjen, manipulimin dhe transportin e
kampionëve. Po ashtu është thelbësor konsultimi me laboratorin. Dorëzat duhet të mbahen veshur
gjithmonë, dhe kampioni emërtohet qartë si i rrezikshëm.
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Kampionët e gjakut preferohën të tërhiqen në tubin me vakuum. Mostrat për transport duhet të
transferohen në një kontenier pa rrjedhje si dhe duhet të mbështillen dy herë në një kontenier pa
rrjedhje në të cilin ato transportohen në një laborator reference të përshtatshëm. Diagnoza
laboratorike mund të arrihet përmes disa metodave, varësisht nga virusi i caktuar:






Prania e IgM virus specifik në serum
Prania e ARN-së virale, zakonisht në serum dhe në leukocite
Prania e antigjenit viral nëpërmjet provës imunoserbente të lidhur enzimatikisht me
agjentë viral specifikë në serum ose në gjak
Izolimi i virusit nga serumi
Tregimi i rritjes katërfish në titrat e antitrupave3

1.4. Manifestimet Klinike
Sindroma fillon si një sëmundje febrile akute, e cila mund të shoqërohet nga një variacion
simptomash dhe shenjash, përfshirë këtu:
 Dhimbjen e kokës
 Faringitin
 Mialgjinë
 Nauzean dhe
 Injeksionin konjuktival.

Mund të shfaqen diateza e lehtë deri në mesatare me gjakrrjedhje dhe dobësi kapilarëve, ndërsa
rastet e rënda mund të avancojnë me shpejtësi deri në sindromën e sepsisit, insuficiencen shumë
organesh dhe vdekje. Viruse të ndryshme shkaktojnë ndryshime patologjike specifike për
sëmundjen, përfshirë këtu dëmin hepatoqelizor me ethe të verdha, meningoencefalitin me
infeksione nga flavivirusi me prejardhje nga këpusha dhe nekrozë renale tubulare me hantaviruset
, të cilët shkaktojnë ethe hemorragjike me sindromë renale.

3

Jonathan Cohen, William G. Powderly, S. Berkley, T. Calandra, N. Clumeck, R. Finch, S. Holland, T. Kiehn, D.
Maki, K. Mcadam, S. Norby, S. Opal, A. Ronald, C. Solberg, J. Verhoef: “Sëmundje Infektive”, Vëllimi 2, Kap.
183, fq. 1675-1678
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1.5. Trajtimi
Ethet hemorragjike virale janë sëmundje vetë kufizuese dhe nëse pacienti mund t’i shpëtojë krizave
akute, atëherë shërimi është i shpejtë dhe i plotë, megjithëse lodhja dhe dobësia fizike mund të
vazhdojë edhe pas sëmundjes akute. Sfidë kryesore e sëmundjes akute është trajtimi i kujdesshëm
i bilancit të lëngjeve. Pacientët zakonisht prezantohen me hematokrit të lartë si pasojë e dehidrimit.
Pavarësisht kësaj, edema pulmonare është risk i vërtetë dhe pacientët duhet të diagnostikohen me
kujdes. Zëvendësimi i gjakut dhe i trombociteve mund të jetë i nevojshëm, gjithashtu edhe kujdesi
intensiv i plotë, përfshirë këtu ventilimin mekanik, monitorimin e presionit venoz qendror dhe
dializën. Konvulsionet dhe aritmitë po ashtu duhen kontrolluar. Duhet të kryhet çdo operacion i
nevojshëm (p.sh. ndërhyrje obstetrikale). Pacientet shtatzëna janë një sfidë madhore, ato
prezantohen përgjithësisht me mungesë të lëvizjeve fetale. Mbijetesa e nënës në ethen Lassa ka
treguar se varet nga ndërhyrja agresive obstetrikale për të hequr fetusin e vdekur. Virusi Lassa dhe
EHKK mund të trajtohen duke përdorur agjentin antiviral ribavirin. Terapia duhet të fillohet sa më
shpejtë që është e mundur në ecurinë e sëmundjes. Terapia me plazmë imune është përkrahur, por
ajo nuk ka treguar asnjëherë efikasitet, me përjashtim të rasteve me Ethe hemorragjike të
Argjentinës. Pacientët që kanë EH nuk udhëtojnë mirë sepse sistemi i tyre kardiovaskular është
zakonisht i paqëndrueshëm dhe trauma mund të nxisë hemorragjinë, ndaj këshillohet të shmanget
lëvizja e pacientit të infektuar. Lëvizja e pacientit ekspozon shumë njerëz ndaj transmetimit
sekondar, prandaj pacientët mund të menaxhohen mjaft mirë në dhomat standarde spitalore të
izolimit, me një mbrojtje fizike rigoroze meqë këto sëmundje nuk transmetohen nga personi në
person me aerosole.4
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1.6. Klasifikimi i etheve hemorragjike
Viruset e ethes hemorragjike nuk kanë të njëjtën origjinë taksonomike; ata janë gjetur ndërmjet
katër familjeve të ndryshme të viruseve, të cilët janë:





Arenaviridae
Bunyviridae
Filoviridae dhe
Flaviridae

1.6.1. Arenaviridae
Pjesëtarët e Arenaviridaës janë izoluar nga specie të ndryshme të brejtësve, të cilët janë bartësit e
tyre natyralë, në një shtrirje të gjerë të vendndodhjeve gjeografike. Njihen dy komplekse të
Arenavirusëve – kompleksi i virusit koromeningjit limfocitik dhe virusi Lassa (LCMV-LASV) ,
si dhe kompleksi Tacaribe.
Tabela 1: Ethet hemorragjike që shkaktohen nga Arenavirusët
Virusi

Sëmundja

Shpërndarja

Transmetimi

Lassa
Junin
Machupo
Guanarito
Sabia

Ethja Lassa
Argjentina EH
Bolivia EH
Venezuela EH
Brazili EH

Afrika Perëndimore
Argjentinë
Bolivi
Venezuelë
Brazil

Brejtësit
Brejtësit
Brejtësit
Brejtësit
E panjohur

1.6.2. Filoviridae
Filovirusët i përkasin një familjeje të virusit të quajtur Filoviridae që mund të shkaktojë ethe të
rënda hemorragjike në njerëzit dhe primat jonjerëzore. Deri tani, janë identifikuar vetëm dy
anëtarë të kësaj familjeje virusale: Marburgvirus dhe Ebolavirus. Periudha e inkubacionit
llogaritet mesatarisht një javë, por në disa raste ishte më e gjate dhe vdekjeprurëse. 5
Tabela 2: Filovirusët të cilët shkaktojnë Ethe hemoragjike
Virusi
Marburg
Ebola
5

Sëmundja
Marburg EH
Ebola EH

Shpërndarja
Afrikë
Afrikë

Robert B. Wallace, Neal Kohatsu: “Shëndet publik & Mjekësi parandaluese”, kap.2 fq. 352
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Transmetimi
E panjohur
E panjohur

1.6.3. Flaviviridae
Viruset e familjes Flaviridae përfshijnë ethet hemorragjike më të rëndësishme të njohura. Ata
përfshijnë viruset e transmetuar kryesisht nga mushkonjat, të tjerë nga këpushat dhe gjenden si ne
zonën tropikale, ashtu edhe në zonat e buta. Ethja hemorragjike Dengue është një nga sëmundjet
e vërteta të shfaqura të shekullit të njëzetë, me rritje të incidences si në Azi ku, ajo ka qenë
endemike që në vitin 1950. Ethja e verdhë është anëtar prototip i familjes.
Tabela 3: Ethet hemorragjike të shkaktuara nga Flavivirusët
Virusi
Dengue
Ethja e verdhë
Sëmundja e pyjeve
Kjasanur
Alkhurma
Omsk

Sëmundja
Ethja dengue,Dengue
EH
Ethja e verdhë
Sëmundja e pyjeve
Kjasanur
Ska emër
Omsk EH

Shpërndarja
Azi,Amerikë

Transmetimi
Mushkonja

Amerika,Afrika
Indi

Mushkonja
Këpushat

Arabia Saudite
Rusi

E panjohur
Këpushat dhe të tjerë

1.6.4. Bunyaviridae
Viruset e kësaj familje janë të përhapur gjerësisht, dhe infeksionet e njerëzve mund të shkojnë
nga asimptomatike në sëmundje me hemorragji të vrullshme dhe me vdekje. Shumë viruse të
kësaj familje akoma nuk shoqërohen me sëmundje që prekin njerëzit. 6
Tabela 4: Ethet hemorragjike që shkaktohen nga Bunyviridae

6

Virusët
Ngari
Ethja e luginës Rift
Crimen-congo EH

Sëmundja
Pa emër
Ethja e luginës Rift
Crimen- Congo EH

Hantaan dhe virusët
e lidhura me të

EH me sindroma
renale, të tjera

Shpërndarja
Afrika nën Sahariane
Afrika nën Sahariane
Afrika , Azia Rusia
Veriore
Azia , Ballkani Rusia ,
Evropa

Robert B. Wallace, Neal Kohatsu: “Shëndet publik & Mjekësi parandaluese”,kap.2 fq. 356
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Transmetimi
Dyshohen mushkonjat
Mushkonjat
Këpushat
Brejtësit

1.7. Ethet hemorragjike Krime - Kongo
Ethja hemorragjike e Kongo-Krimesë shkaktohet nga një virus i gjinisë Nairovirus, familja
Bunyviridae. Virusi ka një gjenom ARN-je me një fije, është i mbështjellë nga një membrane dhe
ka formë sferike, si dhe replikohet në miune të ujit dhe në disa sisteme kulturash qelizore. Është
një infeksion me prejardhje nga këpusha, megjithëse virusi shkaktar shpesh transmetohet nga
rriqrat, gjithashtu ndodh edhe transmetimi nga kafsha tek njeriu dhe nga njeriu tek njeriu.
1.7.1. Transmetimi
Virusi transmetohet në mënyrë transovariale dhe nga njëri stad në tjetrin, ndërmjet këpushave, me
përforcim te vertebrorët, përfshire lepujt, iriqët, delet dhe kafshët shtëpiake. Transmetimi tek
njerëzit ndodh nëpërmjet kontaktit me gjakun e kafshës së infektuar ose me këpushat. Është
dokumentuar përhapja e lidhur me kujdesin shendetësor, si një rezultat i sterilizimit jo të
përshtatshëm të pajisjeve mjekësore, ripërdorimit të ageve të injektimit dhe infektimit të
furnizimeve mjekësore.7

Fig.1 Cikli i transmetimit tek Ethet hemoragjike Krime – Kongo8
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1.7.2. Manifestimet klinike
Pas një periudhë inkubacioni prej 2-9 ditësh, pacientët kanë një fillim të papritur të ethes, me
simptoma që përfshijnë:
 Dhimbje koke
 Mialgji
 Faringit
 Konjuktiviti
 Nauze dhe të vjella
 Diare
 Dhimbje abdominale

Petekiet mund të shihen në qelizën e butë dhe mund të jetë i pranishëm ikteri dhe hepatomegalia.
Në rastet e rënda, mund të vihen re ndryshime të gjendjes shpirtërore dhe konfuzion. Rreth ditës
së katërt të sëmundjes mund të shihen ekimozat e mëdha, epistaksisi i rëndë dhe gjakrrjedhje
perzistente dhe zgjasin përafërsisht 2 javë. Aminotransferaza dhe nivelet e bilrubinës në serum
shpesh janë te rritura ne fazën e vonë të sëmundjes. Insuficienca e sistemit të organeve të shumta
mund të çojë drejt vdekjes, por kjo insuficiencë zakonisht shfaqet gjatë javës së dytë të sëmundjes.
Komplikacione të tjera të mundshme vdekjeprurëse përfshijnë:
 Humbje të shumtë të gjakut
 Hemorragji cerebrale dhe
 Edemë pulmonare
1.7.3. Diagnoza
Diagnoza laboratorike mund të kryhet me anë të një rezultati të testit serologjik pozitiv, të
dhënave të antigjenit viral në ind, me anë të ngjyrosjes imunohistokimike dhe të ekzaminimit
mikroskopik. Virusi ose acidi nukleik zbulohet lehtësisht gjatë tetë ditëve të para të sëmundjes.
Antitrupat janë të zbulueshme, me anë të imunoflourshencës dhe imunoprovës Elisa, te pacientët
e mbijetuar. Rreth ditës së shtatë deri ne ditën e nëntë të sëmundjes janë të pranishme IgM dhe
IgG specifike.
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1.7.4. Parandalimi
Nё regjionet endemike, parandalimi varet nё eliminimin e pickimit nga rriqrat e infektuar dhe
kontakti me gjakun ose indet e infektuara. Masat për t’iu shmangur pickimit tё rriqrave pёrfshijnё
përdorimin e sprejeve antirriqёr, modifikimin ambiental (eliminimin e rriqrave tё dёmtuar,
insekticidet), mosfutja nё habitatet e rriqrave dhe ekzaminimi, dhe rregullimi veshjeve gjithmonë
me shumë kujdes dhe kujdes i lёkurёs pёr prezencën e ndonjë rriqëri.Veshjet duhet tё jenё tё tilla
pёr tё parandaluar ngjitjen e rriqrave nё to. Rekomandohet përdorimi i mёngёve tё gjata dhe i
pantallonave tё gjata. Akaricidet mund tё pёrdoren nё blegtori. Edhe kafshёt e tjera shtёpiake duhet
tё kontrollohen pёr rriqra, sidmos pёrpara therjes ose eksportit. Ёshtё e domosdoshme qё gjatё
largimit tё rriqrave nga kafshёt, ato tё mos hidhen vend e pa vend nё ambientin përreth, por tё
grumbullohen nё vende tё caktuara dhe tё digjen. Duhet tё pёrdoren veshje mbrojtёse si dhe
dorëzat kur ekziston mundёsia e kontaktit tё lёkurёs ose mukozave me kafshёt viremike, sidomos
kur manipulohet me gjakun dhe indet, apo gjatё largimit tё rriqrave dhe daljen e gjakut nga vendi
i largimit tё tyre, pasi ekziston mundёsia qё kafshёt gjatё kёsaj kohe tё jenё viremike. Qumёshti i
papasterizuar nuk duhet tё pihet. Mishi duhet tё pёrpunohet mirё, dhe virusi i EHKK inaktivohet
gjatё acidifikimit tё mishit pas therjes. Kujdes strikt duhet tё tregohet kur punohet me pacientё
humanë. Po kёshtu, edhe punonjёsit qё punojnё nё laboratorё me kёtё virus, duhet tё jenё mjaft tё
kujdesshëm dhe tё marrin masa parandaluese dhe mbrojtёse tё fuqishme. Aktualisht, nё shumё
vende tё botёs nuk ka vaksinё nё pёrdorim.
1.7.5.Trajtimi
Trajtimi është mbështetës, përfshirë monitorimin dhe korrigjimin e gjendjes së volumit dhe të
disekuilibrave të elektrolitëve, mbështetjen e sistemit koagulativ, qetësimin e kujdesshëm i fluidit
është i nevojshëm, për të shmangur mbingarkesën e fluidit. Menaxhim i duhur i sendeve të
mprehta, si aget, mbrojtjen e duhur kundër kontaktit me gjakun e me lëngjet trupore dhe
përdorimin e barrierave, për të parandaluar spërkatjen mbi membranat e mukozave, kur kryhen
procedurat.9
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1.8. Ethet hemorragjike me sindromë renale
Ethja hemorragjike me sindromë renale përmbledh një grup sëmundjesh klinikisht të ngjashme, të
shkaktuara nga hantavirusët e familjes Bunyviridae.Hantaviruset janë një gjenom ARN-je njëfijore dhe kanë membrane. Ethja hemorragjikeme sindromë renale përfshin: ethet hemoragjike
epidemike, ethen hemoragjike Koreane, nefropatia epidemike etj.
1.8.1.Transmetimi
Hantavirusët barten dhe transmetohen nga brejtësit. Miu i arës së zhveshur Apodemus agrarius
është një bartës në Kore dhe në pjesë të tjera të Azisë. Ekspozimi i njeriut ndodh nëpërmjet
kontaktit me urinën, jashtëqitjeve ose pështymës së brejtësve të infektuar, ose pas ekspozimit ndaj
pluhurit nga strofkat e tyre. Njeriu gjithashtu mund të infektohet nga hyrja e materialit të infektuar
nëprërmjet lëkurës së qarë, ose mbi membranat mukozale të syve, të hundës ose të gojës.

Fig.2 Cikli i transmetimit të Etheve hemorragjike me sindromë renale10
1.8.2. Manifestimet klinike
Pas një periudhe inkubacioni prej një deri dy javësh, në disa raste edhe tetë ditë , ka një tendecë
të papritur të një faze febrile, me simptoma të cilat përfshijnë:







Dhimbje të fortë të kokës
Mialgji
Nauze
Dhimbje abdominale dhe
Pamje të turbullt.

 Konjuktiviti ose rashi mund të jenë të pranishëm.

10

https://microbewiki.kenyon.edu/

15

Veçoritë e vonshme të sëmundjes zakonisht shfaqen pas rreth pesë ditësh dhe konsistojnë në një
faze hipotensive, që mund të çojë drejt shokut, manifestime të rrjedhjes vaskulare dhe insuficiencës
renale akute me mbingarkesë të fluideve. Të dhënat laboratorike përfshijnë një hematokrit në rritje,
leukocitozë, trombocicitopeni dhe proteinuri të rëndë me funksion të dobët renal, citologjikë. Faza
hipotensive zgjat përafërsisht 4 ditë dhe pasohet nga një faze oligurike, gjatë së cilës fluidi
ekstravaskular përthithet. Hipertensioni dhe edema pulmonare mund të shihen. Faza diuretike, me
kthim të funskionit renal, në të kundërtën mund të shoqërohet me elektrolite të dukshme dhe me
disekuilibër të fluidit që nëse nuk trajtohet në mënyrën e duhur, mund të çojë deri në vdekje. Në
përgjithësi, vetëm 20% e pacientëve manifestojnë sëmundje të rëndë, por ashpërsia e sëmundjes
varion sipas agjentëve.
1.8.3.Parandalimi
Kontrolli i brejtësve është thelbësor, për sa i përket parandalimit të infeksioneve. Popullatat e
brejtësve afër komuniteteve ku jetojnë njerëzit duhet të adresohen, me vëmendje të veçantë për
nxjerrjën jashtë të brejtësve nga shtëpia. Kontakti me urinën e brejtësve, me jashtëqitjet dhe me
materialet e strofkave të tyre duhet të shmanget.
1.8.4.Trajtimi
Terapia mbështetëse është shtylla e kujdesit për pacientët me Ethe hemorragjike me sindromë
renale. Kujdesi përfshin: menaxhimin e kujdesshëm të lëngjeve të pacientit dhe nivelin e
elektrolitëve, mbajtjen e oksigjenit dhe të presionit të gjakut në nivel dhe trajtimin e duhur të çdo
infeksioni sekondar. Dializa mund të jetë e nevojshme për të korrigjuar mbingarkesat e rënda
fluide. Ribavirini intravenoz ka treguar sukses nëse përdoret në fazat e hershme të sëmundjes. 11

Dr. sc. Isuf Dedushaj, prof. ordinar; Dr. sc. Ismet Humolli, prof.ass.: “Epidemiologjia speciale e sëmundjeve
ngjitëse”, Prishtinë 2005, fq. 192
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1.9.Virusi i Nilit Perëndimor
VNP-ja është një virus ARN-je që i përket familjes Flaviviridae, që përcillet nëpërmjet thumbimit
të mushkonjës së infektuar, e jo nga njeriu në njeri, por duhet përcjellur situatën epizootologjike
te kafshët me aksent të veçantë, te kuajt dhe duhet shikuar mundësinë e hulumtimit aktiv të rasteve
gjate muajve të verës dhe vjeshtës.
Faktet kryesore:

 Virusi i Nilit perëndimor mund të shkaktojë sëmundje fatale neurologjike te njerëzit.
 Megjithëse, përafërsisht 80% e njerëzve që janë të infektuar nuk tregojnë asnjë simptomë.
 Virusi i Nilit perëndimor transmetohet tek njerëzit kryesisht nëpërmjet kafshimit të
mushkonjave,

 Virusi mund të shkaktoj sëmundje të rëndë dhe ngordhje tek kuajt.
 Vaksinat për përdorim tek kuajt janë në dispozicion për përdorim por jo ende në
dispozicion për tek njerëzit.

 Zogjtë janë bartës natyral të virusit të Nilit perëndimor.
 VNP zakonisht gjendet në Afrikë, Evropë, Lindjen e Mesme, Amerikën Veriore dhe Azinë
Perëndimore.Njerëzit, kuajt dhe gjitarët tjerë mund të infektohen.
1.9.1. Përhapja
Infeksioni tek njerëzit kryesisht është rezultat i kafshimit nga mushkonjat e infektuara. Mushkonjat
infektohen pasi ushqehen me gjakun e zogjve të infektuar, të cilat qarkullojnë virusin në gjakun e
tyre për disa ditë. Virusi përfundimisht futet në gjëndrat pështymore të mushkonjave. Gjatë
konsumimit të mëvonshëm të gjakut (kur mushkonjat thumbojnë), virusi mund të injektohet në
njerëz dhe kafshë, prej ku shumëzohet dhe mund të shkaktoj sëmundje. Virusi mund të bartet
gjithashtu edhe nëpërmjet kontaktit me kafshët tjera të infektuara, nga gjaku apo indet tjera. Një
përqindje shumë e vogël e infeksioneve në njerëz është paraqitur nëpërmjet transplantimit të
organeve, transfuzionit të gjakut dhe me qumështin e gjirit.12

12
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Fig.3 Cikli i transmetimit të VPN-së.13
1.9.2. Shenjat dhe simptomat
Infektimi me VNP mund të jetë jo-simptomatik (pa simptoma) në rreth 80% të njerëzve të
infektuar, ose mund të qoj në ethet e Nilit Perëndimor ose në sëmundje të rënda të Nilit
Perëndimor. Ethet e Nilit Perëndimor zhvillohen të rreth 20% e njerëzve të infektuar me VNP.
Simptomat përfshijnë:
 temperaturë , herë pas here skuqje të lëkurës dhe ënjtje të gjëndrave limfatike.
 dhembje koke, nauze dhe të vjella,
 lodhje dhe dhembje të trupit.

Simptomat e sëmundjeve të rënda (të quajtura edhe sëmundje neuro-invasive, si encefaliti i Nilit
Perëndimor ose Poliomieliti i Nilit Perëndimor) përfshijnë: dhembje koke, temperaturë, shtrëngim
në qafë, shtangie, dezorientim, komë, dridhje, konvulsione, dobësim të muskujve, dhe paralizë.
Është llogaritur se rreth 1 në 150 persona të infektuar me VNP do të zhvillohet një formë më e
rëndë e sëmundjes. Sëmundja serioze mund të shfaqet tek njerëzit e secilës moshë, mirëpo njerëzit
mbi moshën 50 vjeçare dhe personat me imunitet te zbehur (p.sh. pacientët me transplantime) janë
në rrezik të madh që të sëmurën rëndë pas infektimit me VNP. Periudha e inkubacionit prej 3 deri
në 14 ditë.

13
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1.9.3.Diagnoza
VNP mund të diagnostikohet nga një numër i testeve të ndryshme. IgG antitrupa (ose rritje e
konsiderueshme në titrin e antitrupave) në dy mostra të njëpasnjëshme të mbledhura në interval
prej një jave - ELISA, tërheqja e IgM antitrupave me ELISA, testet e neutralizimit. Detektimi viral
përmes RT-PCR, izolimi i virusit kulturave qelizore. IgM mund të detektohet edhe në lëngun
trunoshpinor dhe mostrat e marra nga pacienti i infektuar apo nga pacienti me shenja klinike.
1.9.4. Parandalimi
Pasi shpërthimet e epidemive të VNP ndodhin para rasteve në njerëz, ndërtimi i një mbikëqyrje
shëndetësore aktive të shëndetit të kafshëve për gjetjen e rasteve të reja është esenciale në
sigurimin e lajmërimit të hershëm për autoritetet veterinare dhe shërbimet shëndetësore humane.
Në mungesë të vaksinës, mënyra e vetme për të zvogëluar infeksionin në njerëz është përmes
vetëdijesimit dhe edukimit të popullatës rreth masave që mund të ndërmarrin për të zvogëluar
rrezikun e ekspozimit ndaj virusit. Zvogëlimin e rrezikut ndaj bartjes përmes mushkonjave,
angazhimet për parandalimin e transmisionit duhet së pari të fokusohen në mbrojtjen personale
dhe të bashkësisë ndaj pickimit të mushkonjave me përdorimin e rrjetave, rrobave të lehta me
mëngë të gjata, dhe shmangien e aktiviteteve të jashtme në kohën e pickimit. Zvogëlimin e rrezikut
të transmisionit prej kafshëve në njerëz. Dorëzat dhe mjetet tjera duhet të përdoren gjatë trajtimit
të kafshëve të sëmura apo indeve të tyre, si dhe gjatë therjes. Zvogëlimin e rrezikut të transmisionit
përmes transfuzionit të gjakut dhe transplantimit të organeve. 14

14

Jonathan Cohen, William G. Powderly, S. Berkley, T. Calandra, N. Clumeck, R. Finch, S. Holland, T. Kiehn, D.
Maki, K. Mcadam, S. Norby, S. Opal, A. Ronald, C. Solberg, J. Verhoef: “Sëmundje Infektive”, Vëllimi 2, Kap.
222, fq. 2098-2099
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KAPITULLI II
2.1. Kujdesi infermieror tek pacientët me Ethe hemorragjike
Kujdesi infermieror është përkujdesi, impenjimi, dedikimi për të plotësuar nevojat e shëndetit
(fiziologjike, psikologjike, sociale) të individit. Infermier(e)është një person që ka përfunduar një
program të edukimit bazë të kujdeseve infermierore dhe është kualifikuar dhe autorizuar në vendin
e tij për të zbatuar në praktikë kujdeset infermierore në të gjitha mjediset, për promovimin e
shëndetit, parandalimin e sëmundjes, kujdesin për të sëmurin dhe rehabilitimin e tij. Infermieri ne
fillim merr një anamnezë nga pacienti ose nga familjarët e pacientit,në anamnezë përfshihen:
Çdo kontakt të mundshëm me rriqrat, gjakun e freskët të kafshëve, gjakun e brejtësve,
mushkonjat apo insektet e tjera ose me urinën,
 rrugëtimin apo udhëtimin e tij,
 Pjesëmarrja në ceremoni funerale,
 Kampimin gjatë kohëve të fundit, sidomos në vendet endemike.

Pyetet pacienti se kur kanë filluar t’i shfaqen simptomat e para si: temperatura, ethet, gjakderdhja
(në bazë së cilës njihen këto sëmundje) si p.sh. hemorragji nga gingivat dhe hunda, dhimbja e
kokës etj. Pacientët me Ethe hemorragjike duhet ditur se zakonisht ndjejnë dobësi të përgjithshme
dhe lodhje. Dhe për këtë arsye e pyesim pacientin nëse i ka këto simptoma: Nauze, dhimbje të
muskujve, diarre, të vjella po ashtu infermieri bën inspektimin e lëkurës për prezencën e njollave
të gjakut, petkieve ne mukozë dhe skuqje.

2.2 Manifestimet klinike - Vlersimi fizik
Manifestimet e lëkurës: te pacientët me ethe hemorragjike paraqiten me skuqje të përgjithshme të
lëkurës, petekie (të shkaktuara nga gjakderdhjet në lëkurë) në sipërfaqet e brendshme mukozale si
në gojë, në fyt si dhe nën lëkurë, zakonisht në ballë dhe gjymtyrë.
Manifestimet kardiovaskulare: zakonisht janë të lidhura me aritmi, bradikardi, presion të ulët të
gjakut, gjakderdhje nga gingivat, gjakderdhje nga stomaku, paqëndrueshmëri vaskulare që mund
të avancojë deri në gjendje shoku.
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Manifestimet gastrointestinal: janë karakterizohen me gjakderdhje nga trakti gastrointestinal,
nauze, të vjella, diarre, anoreksi si dhe dhimbje barku dhe ngërçet.
Manifestimet nervore: Sistemi nervor nuk preket zakonisht por mund të shfaqen disa simptoma
që janë të lidhura me konfuzion, konvulzione, marramendje dhe ndryshime të humorit.
Manifestimet respiratore: është edema pulmonare e cila shkakton dhimbje fyti, hemoragji nga
hunda dhe gingivat. Manifestimet e tjera: ethe, temperaturë e vazhdueshme, dhimbje koke,
dhimbje e muskujve dhe dobësi e përgjithshme.
2.3 Diagnoza infermierore
Rreziku për gjakderdhje - lidhur me mundësinë e mosfunksionimit të mëlçisë
Deficiencë e volumit të lëngut - lidhur me rrjedhje vaskulare
Dhimbja - lidhur me dhimbjen abdominale dhe dhimbje të kokës
Rreziku për infektimin e indeve - lidhur me dështimin e indit të gjakut
Rreziku për shok - lidhur me disfuksionimin e qarkullimit të gjakut
Nauze dhe të vjella - lidhur me problemet gastrointenstinale
Trombocitopeni - lidhur me funksionin e dëmtuar të trombociteve
Edema pulmunare - si pasojë e shokut hipovolemik
Petkie - lidhur me dëmtimin e enëve të gjakut

2.4 Planifikimi infermieror
Pacienti duhet të mos ketë shenja të gjakderdhjes, temperature të jetë normale, duhet përcjellë
vazhdimisht parametrat laboratorikë, të ketë monitorim të shenjave vitale,të ndiqet regjimi
farmakologjik i përcaktuar, menaxhim i kujdesshëm i lëngjeve trupore të pacientit. Po ashtu të
bëhet kontrollimi i dhimbjeve, të mos jetë i pranishëm infeksioni.
 Të shfaqë stabilitet hemodinamik
 Lehtësimi i simptomave fizike
 Monitorimi i shenjave vitale
 Menaxhimi i kujdesshëm i lëngjeve trupore të pacientit
 Trajtimi i duhur i çdo infeksioni sekondar
 Të kontrollohen aritimitë dhe konvulzionet
 T’i shpjegohet pacientit dhe familjarëve procedura e trajtimit
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 Të shmanget lëvizja e pacientit pasi shkakton trauma te pacienti dhe ekspozon shumë njerëz
ndaj infektimit sekondar.
 Zëvendësimi i shpejtë intravenoz i lëngjeve
 Edukimi shëndetsor
2.5. Vlerësimi i arritjeve

















Mungesa e shenjave të gjakderdhjes
Volumi i lëngut mbahet në nivel funksional
Dhimbja e raportuar kontrollohet
Regjimi i ndjekur farmakologjik
Shfaqet stabiliteti hemodinamik
Temperatura mbahet nën kontroll
Pa shenja infeksioni dhe infeksionet sekondare të trajtuara
Pacienti është i informuar për sëmundjen
Tensioni arterial është në nivelin e duhur
Jashtëqitja është e rregullt dhe lodhja dhe dobësia eliminohet
Pulsi në vlerat normale
Petekiet eliminohen ose janë minimale në lëkurë
Temperatura e dhomës adekuate
Dhoma e mirëmbajtur higjienike
Të vjellat eliminohen pothuajse plotësisht

2.6. Masat parandaluese
Masat standarde
Përdorimi i masave standarde është i rekomanduar për të gjithë pacientët, në një mjedis të kujdesit
shëndetësor. Kjo përfshin një nivel minimal të masave standarde për përdorim me të gjithë
pacientët, pavarësisht nga niveli i infeksionit të tyre, praktikat rutinore për larjen e duarve, trajtimin
e sigurt dhe të depozitimit të gjilpërave të përdorura dhe shiringave. Ajo gjithashtu përfshin masat
e izolimit të nevojshëm për EH. Kjo kërkon një burim me ujë të pastër, larjen e duarve rutinë para
dhe pas çdo kontakti me një person që ka temperaturë, si dhe trajtimin e sigurt dhe asgjësimin e
instrumenteve e pajisjeve të mprehta. Larja e duarve me sapun dhe ujë eliminon mikroorganizmat
nga lëkura dhe duart.
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Kjo siguron një mbrojtje kundër transmetimit EH dhe sëmundjeve të tjera. Gjilpërat dhe shiringat
e përdorura me pacientët EH kërkojnë kujdes të veçantë. Stafi i pastrimit duhet të vishen me dy
palë doreza kur mbajnë gjilpërat dhe shiringat e përdorura me çdo pacient me EH apo person të
dyshuar me EH. Në një situatë të shpërthimit të sëmundjes, ndodh që disa raste të ndodhin në të
njëjtën kohë. Këto raste mund të grupohen së bashku dhe mund të ketë transmetim nga personi në
person. Një diagnozë fillestare e EH mund të bëhet në bazë të shenjave dhe simptomave specifike
të EH. Dyshimi për EH gjatë një situate, jo të shpërthimit në, një rast të vetëm është më e vështirë.
Simptomat e hershme të EH përfshijnë temperaturë të lartë dhe dhimbje koke. Këto janë gjithashtu
simptoma për shumë infeksione në institucione shëndetësore.Punëtori shëndetësor ndoshta nuk do
të dyshojë për EH derisa të shfaqen shenjat më të rënda dhe pacienti nuk i përgjigjet trajtimit të
rekomanduar për sëmundje të tjera. Megjithatë, punonjësit e shëndetësisë duhet të jenë të
vetëdijshëm për mundësinë e EH edhe kur kemi një situatë të mosshpërthimit. Sapo të dyshohet
për EH, masa e izolimit duhet të fillojë menjëherë, pasi kjo gjë do të ndihmojë në uljen e numrit
të njerëzve të ekspozuar ndaj EH.
Izolimi
Izolimi i pacientit me EH ka të bëjë me kufizimin e hyrjes së pacientit në objektin e stafit
shëndetësor të trajnuar për të përdorur masat e izolimit për EH. Po ashtu, edhe krijimin e një
barriere mes pacientit EH dhe pacientëve të painfektuar, stafit tjetër shëndetësor dhe vizitorëve.
Veshjet mbrojtëse
Kur në një institucion shëndetësor dyshohet një rast me EH, atëherë në zonën e izolimit duhen
përdorur këto veshje mbrojtëse:
 Një kostum pastrimi apo shtresa e brendshme e veshjeve (një këmishë të vjetër dhe
pantollona të sjella nga shtëpia)
 Një palë dorëza të holla.
 Çizme gome (vetëm nëse dyshemeja është e ndotur)
 Një fustan kirurgjikal apo shtresa e jashtme e veshjeve, një platformë plastike e veshur
mbi dy shtresat e rrobave
 Një palë e dytë e dorëzave të holla apo të trasha që ofron një masë të shtuar të sigurisë
gjatë kujdesit ndaj pacientit
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 Maskë kirurgjikale
 Mbulimi i kokës
 Syze të qarta
Dezinfektimi i pajisjeve
Dezinfektimi vret pothuajse të gjitha bakteriet, kërpudhat dhe virusët. Kjo metodë zvogëlon
numrin e mikroorganizmave, në mënyrë që pajisjet dhe sipërfaqet të bëhen më të sigurta për
përdorim. Kur EH dyshohen se janë të pranishme edhe në institucionin shëndetësor, atëherë i gjithë
stafi mjekësor, infermierët, laboratorantët dhe stafi i pastrimit duhet të dezinfektojnë: Duart dhe
lëkurën pas kontaktit me një pacient me EH ose lëngjeve infektive të trupit Termometrat,
statoskopi dhe instrumentet e tjera mjekësore, pas përdorimit me çdo pacient me EH. Derdhjet e
lëngjeve infektive të trupit mbi mure dhe dysheme. Veshjet mbrojtëse dhe shtratin e pacientit dhe
gjilpërat e përdorura dhe shiringat.
Deponimi i mbeturinave
Kontakti i drejtpërdrejtë dhe i pambrojtur gjatë hedhjes së mbeturinave infektive mund të rezultojë
në transmetimin aksidental të EH. Për këtë arsye, të gjitha mbeturinat e kontaminuara të prodhuara
në kujdesin e pacientit me EH duhet të shkatërrohen në mënyrë të sigurtë. Të gjitha sendet një
përdorimëshe duhet të shkatërrohen, që në asnjë mënyrë të mos përdoren përsëri, djegia duhet të
kryhet të paktën çdo ditë. Mbeturinat e lëngshme, duke përfshirë edhe jashtëqitjen e pacientit,
mund të hidhen në një objekt të izoluar apo në një tualet të caktuar për raste me EH. Djegia është
gjithmonë më e mira mundësi e rekomandueshme për çdo material të djegshëm.
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KAPITULLI III

Studimi i Rastit

Vlerësimi fillestar
Emri dhe mbiemri : V. H
Adresa: Malishevë
Mosha: 18 vjeç
Pesha: 68
Gjatësia: 1.73 cm
Profesioni: Nxënës
Data e pranimit: 27.04.2017
Gjendja socio-ekonomike: E mire
3.1. Të dhënat objektive
Në Qendrën Klinike Universitare në Prishtinë, në Kliniken e Infektivës është pranuar pacienti i
gjinisë mashkull i moshës 18 vjeçare, me vetëdije, i orientuar, eukardik, eupnoik, afebril, anikterik,
pa ekzantema, pa enatema pa limfadenopati, me gjendje të përgjithshme klinike të prekur. Koka:
formë dhe konfiguracion normal, vërehet vendi i pickimit të rriqrës, të cilen e ka hequr vetë dhe
një pjesë në SR Pejë. Ne regjionin calvaries regjioni parietal vërehet lezioni pas pickimit të rriqrës
i cili ka formuar kruste.
Sytë: bebëzat izokorike reagojnë në dritë dhe konvergjencë, sklerat anikterike.
Kaviteti oral: gryka lehtë e skuqur dhe gjuha e shtresuar.
Hunda dhe veshët: p.v.p.
Qafa: cilindrike, lëvizshmëria passive dhe e ruajtur.
Toraxi: cilindrik, simetrik gjatë respiracionit.
Pulmo: në auskultim, frymëmarrje bronkovezikulare p.v.p
Cor: aksioni ritmik, tonet e qarta, zhurma nuk dëgjohej.
Abdomeni: në nivel të krahërorit, i butë, i pandieshëm në palpim, hepari dhe lieni nuk palpohen,
peristaltika prezente.
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Ekstremitetet: pa edema dhe deformitete.
St. Neurologjik: pa deficite dhe lateralizime, sindroma meningeale : negative.
Të dhënat laboratorike per studimin e rastit.
Tab.5 Të dhënat laboratorike në analizat e para me datë 28.04.2017

Lloji i analizës
Eritrocitet
Hemoglobina
Hematokriti
Trombocitet
S-bilir. Direkt
S-bilir. Totale
AST(GOT)
ALT(GTP)

Ekzaminimi i gjakut
Rezultati
Vlerat referente
< 5.44
M - 10, F – 15
< 9.3
M 140-180, F 120-160
< 32.2%
35 – 45
< 277.000
150 - 400 x 10
1,9
< 7.0
< 6.3
5.0 - 20.0
< 31
< 42
< 15
< 42

Njësia
mm/h
g/L
L
9/l
Mmol/L
Mmol/L
U/L
U/L

Në analizat e para të bëra me datën 28.04.2017 tregohet se vlera e hemoglobinës vërehet dukshëm
e ulur 9.3 nëse krahasohet me vlerat normale (për gjininë). Poashtu edhe përqindja e hematokritit
është e ulur në krahasim me vlerat normale.
Tab. 6 Të dhënat laboratorike në analizat e dyta me datë 03.05.2017
Ekzaminimi i gjakut
Lloji analizës

Rezultati

Vlerat Referente

Njësia

Eritrocitet

6,41

M - 10, F – 15

mm/h

Hemoglobina

12,2

M 140-180, F 120-160

g/L

Hematokriti

38,6%

35 – 45

L

Trombocitet

324.000

150 - 400 x 10

9/l

Pacienti gjatë trajtimit në spital, pas marrjes së terapisë, sigurimit të njohurive të nevojshme
pacienti pas ca ditësh përsërit analizat dhe gjendja fillohet dukshëm të përmirësohet dhe tek
pacienti vërehet një përmirësim në të gjitha vlerat e analizave. Këto analiza janë bërë me datën
03.05.2017.
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3.2. Të dhënat subjektive
Pacienti tregon se kishte temperaturë, mundim, lodhje, plogështi. Pacienti tregon se, këto
simptoma kanë filluar para 3 ditësh, kur edhe është pickuar nga rriqra, të cilën e largon një pjesë
vet, kurse pjesën tjetër ne Spitalin Rajonal në Pejë. Pasi konsultohet me mjekun ambulator, prej
nga pacienti udhëzohet dhe pas ekzaminimit pacienti pranohet për trajtim dhe evaluim të mëtejmë.

3.3. Të dhënat historike
Personi në fjalë është hospitalizuar për herë të parë në Klinikën infektive ndërsa në moshën 4
vjeçare në Klinikën e kirurgjisë, ku është operuar nga hernia inguinale. Pacienti mohon për të
sëmur të tjerë në familje me natyrë hereditare dhe infeksioze. Jeton në fshat,në një shtëpi 14
anëtarësh me kushte të mira ekonomike, ujin për pije e pusi janë të kyçur në rrjetin e kanalizimit.
3.4. Të dhënat aktuale
Frekuenca respiratore: 18/min
Frekuenca e zemrës: 72 Rrahje në min.
Tensioni arterial: 110/70 mmHg
Temperatura: 37.8
Urina: Në kufi normal.
3.5. Planifikimi infermieror
Në planifikimin infermieror se pari tek një pacient me EH bëhet :
Të mos ketë shenja të gjakderdhjes
Matja e shenjave vitale
Mbajtja e lëngjeve trupore, jepet Sol NaCl 0,9% 500 ml amp.Ranisan tab.Paracetamol,
tab.Doxyciclin, ung.Gentamicin
Çdo një javë të përsëriten analizat laboratorike
Bëhet kontrollimi dhe menaxhimi i infeksioneve.
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Planifikime të tjera infermierore
 Të administrohet terapia me rregull dhe të ordinohet pacienti ta pijë në kohën e duhur
 Të përcjellët gjendja shëndetësore e pacientit që nga pranimi e deri sa të lëshohet nga
spitali, po ashtu edhe pas lëshimit përcjellet gjendja shëndetësore.
 Parandalimi i keqësimit të gjendjes shëndetësore, dhe komplikimit të mëtutjeshëm te
gjendjes se pacientit.
 Të shënohen të gjitha aktivitetet e pacientit, terapia e ordinuar, koha, mënyra dhe cilat
medikamente administrohen.
 Edukim shëndetësorë i pacientit dhe familjarëve.

3.6. Vlerësimi lidhur me rastin
Doktori rrëfen se pacienti i lartë përmendur është përmirësuar,gjendja e tij klinike është stabile
temperatura është mbajtur nën kontroll, nuk ka shenja infeksioni, tensioni arterial është në nivelin
e duhur. Lodhja dhe dobësia janë eliminuar, pulsi është në vlerat normale. Skuqja në vendin e
pickimit është eliminuar ngadalë. Pas lëshimit nga spitali me datën 08.05.2017 në bazë të
anamnezës, ekzaminimit objektiv dhe analizave laboratorike është diagnostikuar me dg.St.Post
ictus ixodes-Erythema infectosa region capitis, doktori i ka sugjeruar një kontrolle pacientit pas
një jave në ambulancë specialistike me Analiza: Se, hemogram, ure, glikemi, kreatininë, AST,
ALT, BiLT/BiLD,rtg e HPN.
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KAPITULLI IV
4.1. Përfundime
Në Qendrën Klinike Universitare në Prishtinë, sipas protokolleve dhe të dhënave të marra,
sëmundjet e Etheve Hemorragjike tashmë janë duke u pakësuar në krahasim me vitet e mëparshme,
kjo si arsye të përmirësimit të kushteve higjienike, dezinfektimit dhe dezinsektimi permanent sipas
preferencës së institucioneve të shëndetit publik, edukimi i popullatës rreth mënyrës së përhapjes
dhe metodat e mbrojtjes personale. Njohja e mirë e higjienës dhe mbajtjes së pastërtisë ka rëndësi
të madhe mbi vedijesimin e popullatës, po ashtu mos banimi në kushte të rënda ekonomike e
lehtëson më shumë që të mos shfaqet sëmundja. Te këta pacient kujdesi infermieror patjetër që ka
shumë rëndësi, si për mbështetje emocionale, ashtu edhe në ndihmë ndaj pacientit. Duke u kujdesur
që të jetojë në një ambient të pastër, të jetë i afte dhe te ushqehet me ushqime adekuate sa i përket
sëmundjes, kujdes mbi marrjen dhe dozimin e terapisë me rregull. Të gjitha do i jepnin mbështetje
pacientit gjë e cila ndihmon pacientin në shërim sa më te shpejtë. Njohja e simptomave dhe
shenjave do e bënte me të lehtë çdo gjë sa i përket sëmundjes.
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4.2.Rekomandime
Hapat që duhet të ndërmerren për parandalimin e Etheve Hemoragjike:
-

Edukimi i popullatës rreth mënyrës së përhapjes së rriqrave dhe metodat e mbrojtjes
personal edhe raportimi i menjëhershëm i rasteve të zbuluara te autoritetet shëndetësore

-

Hospitalizimi i të gjithë të sëmurëve në institucione të specializuara shëndetësore.

-

Dezinfektimi dhe dezinsektimi i zonave ku janë më të përhapura,

-

Kontrollimi i ambienteve të banueshme për brejtës dhe mbikëqyrja e tyre.

-

Likuidimi i vatrave natyrore të infeksionit

-

Në rast epidemie preferohet formimi i Komitetit të Krizës dhe Shtabi Operativ në nivel
shteti.
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Rezyme
Punimi i diplomës me temë “Ethet hemorragjike dhe kujdesi infermieror ”, i realizuar në
Universitetin publik të Gjakovës, Fakulteti i Mjekësisë, drejtimi Infermieri, në bashkëpunim me
QKUK, është i përmbledhur në 4 kapituj, me 42 faqe, në të cilin janë bashkangjitur figura, dhe
tabela duke treguar kujdesin mbi sëmundjen e etheve hemorragjike, shfaqjen e sëmundjes, dhe çdo
gjë mbi sëmundjen.
Kapitulli i I - Në këtë kapitull sqarohet anatomia dhe fiziologjia e gjakut, definicionin e gjakut,
rëndësia e trajtimit dhe shërimit të sëmundjes, dhe kujdesit që nevojitet gjatë infektimit me ethe
hemorragjike. Si të parandalohet dhe si trajtohet sëmundja dhe çdo gjë rreth saj.

Kapitulli i II-

Ky kapitull përmban kujdesin infermieror që i përket personelit mjekësor,

ndërhyrjen, edukimin shëndetësor, si dhe cili është vlerësimi i arritjeve gjatë trajtimit te pacienteve
me sëmundjen e Etheve Hemorragjike. Kohëzgjatjen e trajtimit të sëmundjes, dhe edukimi që është
i nevojshëm dhe domosdoshëm për këta pacient.
Pastaj është Kapitulli i III në të cilin është përshkruar studimi i rastit dhe trajtimi dhe te dhënat mbi
pacientin. Dhe si përfundim në Kapitullin i IV diskutimet rreth temës dhe sëmundjes si dhe disa
rekomandime të shënuara, te vlefshme rreth sëmundjes.
Qëllimi i punimit –Si qëllim i këtij punimi është zgjerim i njohurive mbi Ethet hemorragjike, rreth
Etiologjisë, Patologjisë, Diagnostikimin, Mjekimin si dhe Kujdesin infermieror të këta pacient, të
njihemi me numrin e të sëmurëve dhe se, a është në zvogëlim kjo sëmundje apo në rritje të numrit
të sëmurëve.

Përfundim –Ethet hemorragjike përgjithësisht paraqiten me hemorragji të shtuar kapilare, e cila
mund të çojë deri në vdekje një numër të madh të personave klinikisht të sëmurë. Transmetimi te
njerëzit bëhet përmes pickimit prej një vektori antropod të infektuar, \nga stërpikat e pështymës,
nga urina e infektuar ose nga feçet e infektuara hemorragjike.
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Summary
The diploma thesis on “Hemorrhagic fever and nursing care”, realized at the Public University of
Gjakova, Faculty of Medicine, Nursing Department, in cooperation with QKUK, is summarized
in 4 chapters, with 42 pages, including figures, tables and showing care about hemorrhagic fever
disease, the onset of the disease, and everything about the disease.
Chapter 1 – This chapter explains the anatomy and blood physiology, the definition of blood, the
importance of treating and curing the disease, and the care needed during hemorrhagic fever. How
to prevent and treat illness and everything about it.
Chapter II – This chapter contains nursing care for the medical staff, intervention, health
education, and assessment of achievements in treating patients with Hemorrhagic Fever. The
duration of the treatment of the disease and the education that is needed and necessary for these
patients.
Then is Chapter III, which describes case study, treatment and patients data. And as a conclusion
in Chapter IV, discussions about the subject and the disease as well as some of the listed valid
recommendations about the disease.
Purpose of the work – The aim of this work is to expand the knowledge about hemorrhagic fever,
about the Etiology, Pathology, Diagnosis, Treatment and Nursing care of these patients, to know
about the number of patients, especially if it is decreasing or increasing .
Conclusion – Hemorrhagic fever generally occurs with increased capillary hemorrhage, which can
lead to death to a large number of clinically ill persons. Transmission to humans is done by bite of
an infected anthropoid vector, salivary glands, from infected urine or from infected faeces
hemorrhagic.
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