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Shkurtesat
IM - Infarkti i Miokardit
HTA - Hipertensioni Arterial
SKV- Sëmundjet kardiovaskulare
EKG – Elektrokardiogrami
SHBA - Shtetet e Bashkuara të Amerikes
OBSH- Organizata Botërore e shëndetësisë
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1 Abstrakti
Çdo vit sëmundjet kardiovaskulare janë shkaktar i 17,3 milion vdekjeve të parakohshme,
ndërsa deri në vitin 2030 pritet që nga këto sëmundje të vdesin 23.6 milion njerëz. Këto janë
shifra të projektuara nga Organizata Botërore e shëndetësisë (OBSH), me ç’rast pritet që
SKV të bëhen shkaktari kryesor i vdekshmërisë në mbarë botën.Në vendin tonë sëmundja
isshemike e zemrës dhe infarkti i miokardit ka dalë në pah si shkaku kryesor i
sëmundshmërisë, invaliditetit dhe vdekshmërisë së popullatës së rritur. Duke u nisur nga
rëndësia e madhe e këtij problemi, nga klinikat tona të kardiologjisë janë kryer shumë
programe kërkimore-shkencore për studimin e gjithanshëm të kësaj sëmundjeje. Procesi
aterosklerotik koronar, që në shumë raste ka si epilog infarktin akut të miokardit, zhvillohet
në heshtje vite me radhë.
Qëllimi i këtij studimi është të paraqiten të dhënat lidhur me vdekshmerin nga IM. Në mënyrë
që të realizoheshin objektivat e këtij studimi, ne përdorëm metodën sasiore të mbledhjes së të
dhënave, ku nëpërmjet statistikave te marrura nga Spitali i Përgjithshëm i Gjakovës “Isa
Grezda” u bë e mundur mbledhja e informacionit.
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2.Hyrje
Infarkti i Miokardit, është një demtim permanent i muskulit të zemrës. “Mio” do të thotë
muskul, “Kardio” i referohet zemrës, dhe “Infarkt” do të thotë vdekje e indit si pasojë e
mungesës së furnizimit me gjak. Pra ndodhe për arsye të mbylljes se arterieve koronare dhe
mungeses se furnizimit me O2. Semundja iskemike e zemres ndodh si pasojë e bllokimit të
pjesshëm ose të plotë të enëve të gjakut. Paraqitet si sëmundja më fatale që prek zemrën, ne
te njejten kohe edhe një nga më të shpeshtat. Dhimbja është karakteristike si per nga
karakteri, intemnziteti, paraqitja, faktoret shoqerues si: djersë të ftohta, mundim ne vjellje,
vjellje, crregullimet te TA, etj. Meshkujt janë më të prekur nga kjo semundje, ndërsa pas
menopauzes rreziku barazohet te te dy gjinite. Ekzistojne faktore te rrezikut te cilet ndahen ne
te modifikueshem dhe te pamodifikueshem.
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I.

Kapitulli(Infarkti i Miokardit)

Zemra, Funksioni i saj, Komplikimet
Zemra është organ muskulor qe peshon rreth 250-300g, ndodhet ne qender te kafazit te
kraherorit, mes mushkërive, mesatarisht kontraktohet me një ritëm prej 75 te rrahura/ minutë,
si dhe pompon afërsisht 5 litra gjak/ minutë. Zemra e furnizon veten e saj me gjak me ane te
dy arterieve koronarë, te djathtës dhe te majtës, te cilat lindin nga aorta, pothuajse menjëherë
mbi valvulen semilunare te aortës (Figura 1.). Gjatë aktivitetit fizik, kërkesat dhe nevojat e
muskulit te zemres per O2 rriten, rrjedha e gjakut ne keto enë shtohet.1

Figura 1. Anatomia e Zemres.2

Ne moment kur kërkesat jane me te larta se sa mundesite e furnizimit paraqitet Semundja
Iskemike e Zemres me format klinike te saj. Me e renda eshte forma klinike e Infarktit Akut
te Miokardit (Figura 2.) qe varësisht ena e gjakut e cila eshte pergjegjese dhe murit qe nuk e
furnizon ndahet ne pjese te ndryshme dhe madhesi te ndryshme. Varesisht nga kjo varet edhe
paraqitja e komplikimeve qe ndahen ne te hershme dhe te vonshme. Komplikimi më madhor
është vdekja. Kjo ndodh për shkak të aritmisë vdekjeprurëse, ose kur infarkti zë pjesën më të
madhe të muskulit të zemrës. Një nga komplikacionet është insuficienca e zemres kur ndodh
rimodelimi i zemrës, për arsye se një pjesë e muskulit të saj cikatrizohet dhe pjesa tjetër që

Ever D. Grech. ABC ofInterventionalCardiology. BMJ Books(Online) Publishing; 2004. Available from:
http://gen.lib.rus.ec/book/index.php?md5=E8AAC633EE214CC0B7088971A09672ED
1

2

Burim I modifikuar nga: http://flurudha.blogspot.com/2015/07/anatomia-e-zemres-dhe-si-e-pomponzemra.html
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është normal mundohet të kompensojë punen. Me e shpeshte kur infarkti eshte i zgjeruar,
pjesa më e madhe e muskulit del jashtë funksionit pompë. 3

1.2. Faktoret e rrezikut
Arterioskleroza dhe Mosha
Njohuritë mbi infarktin e miokardit nuk janë ende të plota, por të dhënat flasin për
arterosklerozën si faktor të parë. Një faktor tjetër është edhe mosha, ku shpeshtësia e
arterosklerozës rritet me moshën 1–4 herë si nje nga faktorët e fortë të rrezikut.

Gjinia
Nga infarkti i miokardit preken me teper meshkujt se sa femrat deri ne menopauze kur
rrezikshmëria nga kjo semujndje pothuajse barazohet per dy gjinite.

Lipidet ne gjak
Rrezikshmeria e ketyre komponentëve lidhet me depozitimin e kolesterolit në pllakat
aterosklerotik.

Shtypja e larte arteriale
Studimet e shumta na tregojne se ekziston lidhje midis sëmundjes koronare dhe hipertensionit
arterial, por edhe sa i perket paraqitjes se komplikimeve te personat hipertensive.

Diabeti mellit
Diabeti përbën një faktor madhor rreziku për arterosklerozën e me kete edhe te sëmundjes
iskemike te zemres. Vdekshmëria nga IAM te të sëmurët me diabet është disa herë më e lartë
sesa te sëmurët pa diabet.4

3

Ever D. Grech, ABC ofInterventionalCardiology, BMJ Books(Online) Publishing; 2004. Available from:
http://gen.lib.rus.ec/book/index.php?md5=E8AAC633EE214CC0B7088971A09672ED
4

MauricioVelez MD. Nancy K. Sweitzer MD. DeviceTherapy in HeartFailure. Humana Press(Online)Publishing
2009. (Online) Publishing; 2004. Available from:
http://gen.lib.rus.ec/book/index.php?md5=E8AAC633EE214CC0B7088971A09672ED
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DUHANPIRJA
Vdekshmëria dhe sëmundshmëria nga Semundja iskemike e zemres janë raportuar te jene më
të larta te duhanpirësit.

HEREDITETI FAMILJAR
Anamneza familjare pozitive eshte faktore i pamodifikueshem i rrezikut per Semundjen
Iskemike te Zemres dhe ne veçanti per faktoret tjere te rrezikut te kësaj semundje qe rrite ne
menyre progresive rrezikun e paraqitjes se sëmundjes.5

Shenjat Klinike
Vuajtja e muskulit të zemres nga mosfurnizimi adekuat (sipas nevojes) me gjak që vjen si
pasojë e bllokimit të arteries koronare shfaqet në formë tipike e atipike. Shenjat janë:
Dhimbje shtrenguese në gjoks, me kohezgjatje më shumë se 15 minutame lokalizim jo vetëm
në derasen e gjoksit para por me propagim në supe, ne zonën midis shpatullave, krahun e
majtë, nofullën e poshtme, pjesen e siperme te barkut; lehtësimi me nitroglicerine; Lëkurë e
zbehtë mbuluar me djerse; çrregullimet e ritmit të zemrës; Pamjaftueshmërisa e zemres;
Crregullim i tensionit arterial.6

Fig.2. Shenjat Klinike7

5

MauricioVelez MD, Nancy K. Sweitzer MD, DeviceTherapy in HeartFailure, Humana
Press,(Online)Publishing 2009. . Available from:
http://gen.lib.rus.ec/book/index.php?md5=E8AAC633EE214CC0B7088971A09672ED
6

MauricioVelez MD, Nancy K. Sweitzer MD, DeviceTherapy in HeartFailure, Humana
Press,(Online)Publishing 2009. . Available from:
http://gen.lib.rus.ec/book/index.php?md5=E8AAC633EE214CC0B7088971A09672ED
7

Burim I modifikuar nga: https://healthtalk.unchealthcare.org/what-a-heart-attack-really-feels-like/
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1.3. Infarkti akut i Miokardit dhe komplikimet
Infarkti i miokardit është ne grupin e sëmundjeve që paraqesin rrezikshmëri, sidomos per
paraqitje te komplikimeve qe mund te jene edhe fatale. Nje prej shkaqeve jane aritmitë
malinje, por edhe shoku kardiogjen, ruptura e strukturave te zemres, etj.8

Fig.3. Shenjat që jep trupi para një infarkti.9

8

Ever D. Grech. ABC ofInterventionalCardiology. BMJ Books(Online) Publishing; 2004. Available from:
http://gen.lib.rus.ec/book/index.php?md5=E8AAC633EE214CC0B7088971A09672ED
9

Burim I modifikuar: http://www.gsh.al/tag/dhimbja-e-zemres/
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1.4 Diagnoza Diferenciale
Ka disa patologji që kanë shenja te ngjashme klinike me infarktin akut të miokardit, te cilat
duhet diferencohen, siç janë:


Ezofagiti



Spazma ezofageale



Gastriti akut



Miokarditet



Perikarditet akute



Pneumotoraksi



Embolijapulmonare



Kolecistiti



Diskenimi i aortës



Pneumonia

Çdo diagnozë diferenciale bie poshtë mbi bazën e të dhënave apo ekzaminimeve laboratorike
dhe imazherike. Këto të dhëna bëjnë që të nxirret diagnoza përfundimtare10

10

Richard s .Irwin, James M. Rippe. Mjekesia e Kujdesit intenziv. Perkthyer nga:Qendra për Perkthim dhe
Kualifikim, Tiranë
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II.

Kapitulli (Diagnostikimi)

Per diagnostikimin e Infarktit akut te miokardit pervec te dhenave anamnestikee qe jane
shume te vlefshme duhet te bazohemi edhe ne analizat laboratorike dhe ndrryshimet ne EKG.
Të dhënat laboratorike kur dyshohet per IM, duhet përsëritur disa here. Ne gjak mund te
lajmerohen enzimat e rritura kardiake te cilat na tregojne per demtim te muskulit te zemres.
Matja e nivelit te ketyre enzimave, mundeson percaktimin e madhesise se infarktit dhe kohen
e perafert kur filloi. Nivelet e troponines mund te diagnostifikoje edhe infarkte shume te
vogla. Ajo eshte nje proteine qe gjendet ne brendesi te qelizave te zemres dhe leshohet kur
ato demtohen nga mungesa e furnizimit me gjak. Ajo rritet 3-12 orë pas paraqitjes së
dhimbjes. Kreatininkinaza ndahet në 3-izoenzima, keratinkinazamuskulare (CK-MM),
kreatininkinaza trunore (CK-BB), kretinin kinazamiokardiale (CK-MB).11
Elektrokardiogrami (EKG) na ndihmon te caktohet frekuenca e zemrës, ritmi, e po ashtu pos
tjerash edhe infarkti i miokardit.
Ekzaminimet plotesuese: Ehoja e zemrës i zbulon ndryshimet strukturore, morfologjike të
zemrës. Me këtë procedurë diagnostifikuese shihen dimensionet e zemrës dhe zbrazëtirave të
zemrës, struktura e zemrës, ndërtimi dhe funksioni i valvuleve. Te infarkti i miokardit eshte
me rendesi.
Angiografia koronare - është një procedurë e cila përcakton anatominë e koronareve duke
përcaktuar vendin e bllokimit. Bën të mundur pamjen e enëve koronare të cilat e ushqejnë
muskulin e zemrës. Me anë të kësaj metode bëhet i mundur përcaktimi i stenozave
(ngushtimeve) të arterieve koronare dhe jepet njohuri për fuqinë e kontraktimit të zemrës. Kjo
është një ndër metodat për diagnostikimin e infarktit te miokardit.

Fig.4. Elektrokardiografia është një mënyrë e shkëlqyer për të zbuluar
shumë sëmundje serioze.
11

DrH.RobertSuperko, Laura Tucker. Si të Shëroj zemren time. Perktheu:Armida Tola, Lira Sejdini.Tiranë
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Ndryshimi elektrokardiografit në rast lezionit të miokardit karakterizohet nga elevimi i
segmentit ST.Nekroza, karakterizohet nga shfaqja e dhëmbit Q patologjik në gjerësi prej
1mm ose të jetë sa 1/3 e kompleksit QRS.

Fig.5 Elemente te elektrokardiogrfise normale.

Aliteracione të elektrokardiogramit në rast infarkti të miokardit
Ndryshimet elektrokardiografike që verifikohen gjatë një infarkti, janë pra të ndërlidhura
pazgjidhshmërisht me ndryshimet e përcjelljes dhe progresionit të vektorit elektrik.Triada
klasike në rast infarkti është e përbërë nga: Iskemia, Lezioni, Nekroza. Iskemia,
karakterizohet nga inversioni i valës T me krahë simetrikë.

Fig.6 Elektrokardiogrami (EKG) – Valë iskemike, inversion i valës T
15

2.1. Trajtimi
Trajtimi bashkekohore i infarktit akut te miokardit është përmes procedures invazive. Me
angjioplastikë (ballonim apo stentim) rivendoset e përmirësohet rrjedhja e gjakut ne muskulin
e zemrës dhe mënjanohet dhembja në gjoks. Nëse shfaqet ristenoza mund të ketë nevojë për
përsëritje të procedurës apo ne rast edhe te semundjes shume enore koronare, ngushtimit te
trungut kryesore, por edhe pas fazes akute udhezohet për urezim12

Fig.7 procedura e angioplastikes koronare.13

2.2.Trajtimi medikamentoz (nese nuk ka kunderindikacione) perfshine:






Trombolitik
Antiagregues
Betabllokues
Nitratet
ACE inhibitorët, etj14

Si mund te ndryshoni menyren e jeteses pas nje infarkti te miokardit?
Nuk ka kure për semundjen e arterieve koronare. Per të parandaluar përkeqesimin e saj ose
nje infarkt tjeter, ju duhet të ndiqni këshillat e mjekut dhe të beni ndryshimet e nevojshme në
menyren e jetesës duke: lëne duhanin, reduktuar kolesterolin në gjak, kontrolluar diabetin dhe
presionin e lartë të gjakut (hipertensionin), ndjekur një plan stërvitjeje, ruajtur një peshe
ideale dhe kontrolluar stresin.15

12

Richard s .Irwin, James M. Rippe. Mjekesia e Kujdesit intenziv. Perkthyer nga:Qendra për Perkthim dhe
Kualifikim, Tiranë
13

Burim i modifikuar nga: https://www.miragesearch.com/health/treatment/cardiac-surgery/angioplasty

14

Parimet e Mjekësisë Internë, Fauci, Braunwald, Kasper, Hauser, Longo, Jameson, Loscalzo.Perkthyer
nga:Qendra për Përkthim dhe kualifikim, Tiranë.
15
HeinHeidbȕchel, Axel J.P. Urhausen(auth), AntonioPelliccia. Sportscardiologzcasebook.(Oniline).Publishig
2009. Available from: http://gen.lib.rus.ec/search.php?req=topicid159&open=0&column=topic
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2.4.Kujdesi Infermieror


Kujdesi infermierorë bazohet në këto pika:



Kujdesi infermieror për shenjat vitale,



Vëmendje për ankesat e pacientit,



Vëmendje për anamnezen e pacientit,



Ekzaminimi objektiv



Diagnoza infermierore



Kujdesi infermieror për dhënien e terapisë,



Kujdesi infermieror per nderhyrjen e vendosur,



Kujdesi infermieror per komplikimet,



Informimi i pacientit për gjithçka rreth sëmundjes dhe kujdesit që ai vetë duhet të
kryej pas daljes nga spitali.



Edukimi i pacientit dhe familjareve.

2.4.Qëllimet e Kujdesit Infermieror
Kujdesi infermieror perfshine procesin e planifikimit, organizimit, udhëheqjes dhe
kontrollimit të resurseve humane, materiale, financiare dhe informative që lidhen me
mënyrën organizative të punës në arritjen e objektivave qe ka per qellim lehtësimin e
dhimbjeve te pacientit dhe kujdesin sa me te mire te mundshëm. Kjo arrihet duke vepruar ne
disa aspekte:


Menaxhimi i dhimbjes16



Shtimi i aftësisë për kryerjen e aktiviteteve ditore



Shtimi i aftësise individuale për t’u përshtatur me sëmundjen

16

SusanL.Woods, ErikaSivarajanFroelicher, Sandraadams, CardiacNursing, LippincottWilkins.(Online).
Publishing 2000. Available from:
http://gen.lib.rus.ec/search.php?req=topicid159&open=0&column=topic
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III.

Kapitulli (Raportet e te dhënave nga Hulumtimi)

1. Qëllimi i Punimit
Qëllimi i këtij punimi ishte të paraqiten te dhëna per Vdekshmerin nga Infarkti i Miokardit te
te hospitalizuarit e Spitalit te Gjakoves dhe analizimi i trendit te komplikimit.

18

2. Metodologjia e Punës
Burimi kryesor i të dhënave për realizimin e këtij punimi kanë qene protokolet në Spitalin
Rajonal në Gjakovë në Njësinë Koronare ndaras për 5 vite qe nga viti 2014 deri në vitin
2018. Lloji i punimit është retrospektiv. Të dhënat janë klasifikuar për pacientët sipas
grup-moshave, gjinisë, vendbanimit, si dhe janë përpunuar dhe paraqitur përmes tabelave
dhe grafikoneve. Fillimisht për realizimin e punimit është marrë leje nga Drejtoria e
Spitalit të Gjakovës, me anë të kërkesës së shkruar nga ne dhe aprovuar nga mentori jonë.

19

3. Rezultatet
Rezultatet e këtij punimi janë paraqitur në tabela dhe grafikone ku i kemi klasifikuar
pacientët sipas moshës, gjinisë, vendbanimit.

Tabela 1. Struktura e pacientëve te Vdekur në Njësinë Koronare në Spitalin
e Përgjithshëm të Gjakovës në vitin 2014 nga IM sipas gjinisë.
Gjinia
N
%
Meshkuj
5
90.00
Femra
1
10.00
Gjithsej
6
100.00
Ne vitin 2014 ne mesin e personave me infarkt akut qe perfunduan me vdekje dominoi gjinia
mashkullore (90%) (Tabela 1).

Tabela 2. Vendbanimi i pacienteve te analizuar per vitin 2014
Vendbanimi
N
%
Urban
4
66.67
Rural
2
33.33
Gjithsej
6
100.00
Nga totali gjashtë prej (6) të vdekurve nga IM në vitin 2014, katër (4) apo gjashtëdhjetenjë
përqindëshi (66.67%) ishin me vendbanim urban, ndërsa dy (2) apo (33.33%) ishin me
vendbanim rural (Tabela 2 dhe Grafikoni 1).

Vendbanimi

Urban
Rural

Grafikoni 1.Paraqitja sipas vendbanimit të personave të vdekur nga IM ne vitin
2014
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Tabela 3.Paraqitja në tabelë sipas grupmoshës të të analizuarve për vitin 2014
Mosha
25-34
35-44
45-54
55-64
˃65
Nr. I
1
0
1
3
1
pacientëve
%
16.66
0.00
16.66
50.00
16.66
Në këtë tabelë (Tabela 3) janë paraqitur rastet sipas moshës se të vdekurve nga IM në vitin
2014 ku grupmosha 55-64 vjeçare është atakuar me së shumti.

Tabela 4. Te analizuarit sipas gjinise për vitin 2015
Gjinia
N
%
5
10.00
Meshkuj
6
90.00
Femra
11
100.00
Gjithsej
Ne vitin 2015 ne mesin e personave me infarkt akut qe perfunduan me vdekje dominoi gjinia
femrore (90%) (Tabela 4).

Tabela 5. Te analizuarit sipas vendbanimit per vitin 2015
Vendbanimi
Urban
Rural
Gjithsej

N
7
4
11

%
63.64
36.36
100.00

Vendbanimi

Urban

Rural

Grafikoni 2. Paraqitja sipas vendbanimit të personave të vdekur nga IM ne vitin 2015
Nga totali njëmbëdhjetë prej (11) të vdekurve nga IM në vitin 2015, shtatë (7) ishin me
vendbanim urban, ndërsa katër (4) ishin me vendbanim rural (Tabela 5 dhe Grafikoni 2).
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Tabela 6. Te analizuar e punimit tone sipas grupmoshës për vitin 2015
Mosha
25-34
35-44
45-54
55-64
˃65
1
2
4
2
2
Nr. I
pacientëve
9.09
18.18
36.37
18.18
18.18
%
Në këtë tabelë (Tabela 6) janë paraqitur rastet sipas moshës se të vdekurve nga IM në vitin
2015 ku grupmosha 45-54 vjeçare është atakuar me së shumti me mbi nje te treten e rasteve.

Tabela 7. Numri i pacientëve te Vdekur në Njësinë Koronare në Spitalin e Përgjithshëm të
Gjakovës në vitin 2016 nga IM
Gjinia
N
%
1
10.00
Meshkuj
6
90.00
Femra
7
100.00
Gjithsej
Ne vitin 2016 ne mesin e personave me infarkt akut qe perfunduan me vdekje dominoi gjinia
femrore (90%) (Tabela 7).

Tabela 8. Venbanimi i te analizuarve per vitin 2016
Vendbanimi
Urban
Rural
Gjithsej

N
4
3
7

%
57.15
42.85
100.00

Vendbanimi

Urban
Rural

Grafikoni 3. Paraqitja sipas vendbanimit të personave të vdekur nga IM ne vitin 2016
Nga totali shtatë prej (7) të vdekurve nga IM në vitin 2016, 4 ishin me vendbanim urban,
ndërsa 3 ishin me vendbanim rural (Tabela 8 dhe Grafikoni 3).
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Tabela 9. Grupmoshat e te analizuarve për vitin 2016
˃65
Mosha
35-44
45-54
55-64
1
2
1
3
Nr. I
pacientëve
14.28
28.58
14.28
42.86
%
Në këtë tabelë (Tabela 9) janë paraqitur rastet sipas moshës se të vdekurve nga IM në vitin
2016 ku grupmosha mbi 65 vjeçare është atakuar me së shumti.

Tabela 10. Struktura e pacientëve te Vdekur në Njësinë Koronare në Spitalin e
Përgjithshëm të Gjakovës në vitin 2017 nga IM
Gjinia
N
%
2
28.57
Meshkuj
5
71.43
Femra
7
100.00
Gjithsej
Ne vitin 2017 ne mesin e personave me infarkt akut qe perfunduan me vdekje pjesa me e
madhe ishte me gjini femrore (71.43%) (Tabela 10).

Tabela 11. Vendbanimi i te analizuarve per vitin 2017
Vendbanimi
Urban
Rural
Gjithsej

N
3
4
7

%
42.85
57.15
100.00

Vendbanimi

Urban
Rural

Grafikoni 4. Paraqitja sipas vendbanimit të personave të vdekur nga IM ne vitin 2017
Nga totali shtatë prej (7) të vdekurve nga IM në vitin 2017, tre (3) ishin me vendbanim urban,
ndërsa katër (4) ishin me vendbanim rural (Tabela 11 dhe Grafikoni 4).
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Tabela 12. Paraqitja e grupmoshave te te analizuarve për vitin 2017
Mosha
45-54
55-64
˃65
1
2
4
Nr. i
pacientëve
14.29
28.57
57.14
%
Në këtë tabelë (Tabela 12) janë paraqitur rastet sipas grupmoshës se të vdekurve nga IM në
vitin 2017 ku grupmosha mbi 65 vjeçare është atakuar me së shumti.

Tabela 13. Struktura e pacienteve sipas gjinise për vitin 2018
Mosha
N
%
4
66.67
Meshkuj
2
33.33
Femra
6
100.00
Gjithsej
Ne vitin 2018 ne mesin e personave me infarkt akut qe perfunduan me vdekje pjesa me e
madhe ishte me gjini mashkullore (66.67%) (Tabela 10).

Tabela 14. Struktura e pacienteve sipas vendbanimit për vitin 2018 ne studimin tone
Vendbanimi
Urban
Rural
Gjithsej

N
4
2
6

%
66.67
33.33
100.00

Vendbanimi

Urban
Rural

Grafikoni 5. Paraqitja sipas vendbanimit të personave të vdekur nga IM ne vitin 2018
Nga totali gjashtë prej (6) të vdekurve nga IM në vitin 2018, katër (4) ishin me vendbanim
urban, ndërsa dy (2) ishin me vendbanim rural (Tabela 14 dhe Grafikoni 5).
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Tabela 15. Grupmoshat e popullates se analizuar për vitin 2018
Mosha
45-54
1
Nr. I
pacientëve
16.67
%

55-64
2

˃65
3

33.33

50.00

Në këtë tabelë (Tabela 15) janë paraqitur rastet sipas moshës se të vdekurve nga IM në vitin
2018 ku grupmosha mbi 65 vjeçare është atakuar me së shumti.
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DISKUTIMI
Çdo vit sëmundjet kardiovaskulare janë shkaktar i miliona vdekjeve të parakohshme, ndërsa
deri në vitin 2030 pritet që nga këto sëmundje të vdesin mbi 20 milion njerëz. Këto janë
shifra të projektuara nga Organizata Nderkombetare mbi SKV si shkaktari kryesor i
vdekshmërisë. Infarkti akut i miokardit shënon shkallë të lartë të vdekshmërisë në spital. Pra,
SIZ mbetet te jetë vrasësi dhe armiku kryesor në vendet në zhvillim.17
Sa i perket punimit tone gjate cdo viti te analizuar kishte raste te te semureve me infarkt te
miokardit qe perfunduan me vdekje dhe numri i tyre gjate secilit vit pothuajse ishte i
ngjashem (me luhatje te vogla). Ky komplikim preke te dy gjinite dhe zakonisht moshat e
shtyera.

17

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK), Seria 5: Statistikat Sociale, Statistikat e Shëndetësisë 2016,
Prishtinë, 2017
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PERFUNDIMI









Në vitin 2014 në Spitalin e Përgjithshëm në Gjakovë, në Njësi Koronare kanë
vdekur 6 pacientë nga IM.
Në vitin 2015 në Spitalin e Përgjithshëm në Gjakovë, në Njësi Koronare kanë
vdekur 11 pacientë nga IM.
Në vitin 2016 në Spitalin e Përgjithshëm në Gjakovë, në Njësi Koronare kanë
vdekur 7 pacientë nga IM.
Në vitin 2017 në Spitalin e Përgjithshëm në Gjakovë, në Njësi Koronare kanë
vdekur 7 pacientë nga IM.
Në vitin 2018 në Spitalin e Përgjithshëm në Gjakovë, në Njësi Koronare kanë
vdekur 6 pacientë nga IM.
Për gjatë këtyre pesë viteve në Njësi Koronare kanë vdekur gjithsej 17 Meshkuj
dhe 20 Femra.
Grupmosha më e prekur nga ky komplikim ishte ajo mbi 65 vjeç.
Në pergjithesi, gjatë periudhes se analizuar, pacientët me IM me vendbanim në
qytet kanë qenë në numër më të madh te të vdekurve në Spitalin e Përgjithshëm në
Gjakovë.
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REKOMANDIME
 Shmangia nga ushqimet e përpunuara dhe të parapërgatitura pasi ato kanë përmbajne
konzervues, sheqer dhe yndyrera;
 Eliminimi i pijeve me sheqer dhe lëngjet e frutave;
 Konsumimi i ujit;
 Te ushqyerit me disa racione në ditë (me llojllojshmeri dhe diete te balansuar);
 Aktiviteti fizik i programuar dhe dozuar;
 Modifikimi i faktoreve te rrezikut;
 Konsultat e rregullta;
 Respektimi i keshillave dhe rekomandimeve te personelit.
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REZYME
Hyrje-Infarkti i Miokardit, është një demtim permanent i muskulit të zemrës. “Mio” do të
thotë muskul, “Kardio” i referohet zemrës, dhe “Infarkt” do të thotë vdekje e indit si pasojë e
mungesës së furnizimit me gjak.Me Infarkt te Miokardit nënkupton vdekja e një organi për
arsye të mungesës së Oksigjenit dhe mbyllja e arterieve koronare.
Qëllimi i punimit-është të paraqiten të dhënat lidhur me vdekshmerin nga IM. Në mënyrë që
të realizoheshin objektivat e këtij studimi, ne përdorëm metodën sasiore të mbledhjes së të
dhënave, ku nëpërmjet statistikave te marrura nga Spitali i Përgjithshëm i Gjakovës “Isa
Grezda” u bë e mundur mbledhja e informacionit.
Metodologjia-studimi analizon të dhënat në Njësinë Koronare në Spitalin e Përgjithshëm të
Gjakovës, janë marrur te dhëna statestikore për vdekshmërin nga IM qe nga viti 2014 deri në
vitin 2018.
Rezultatet-Në Spitalin e Përgjithshëm të Gjakovës rezultatet tregojnë qe nga viti 2014 deri
në vitin 2018, kanë vdekur gjithsejë17 Meshkuj dhe 20 Femra,nga IM, mosha me e prekur
ishte mbi 65 vjeqare. Në rezultate gjithashtu tregojmë se popullata në Qytet preket më shumë
se ajo në Fshat me 90% të pacientave.
Konkluzion- në studimin e të dhënave vërehet se Vdekshmëria nga Infarkti i Miokardit edhe
tek ne gjdo vite është në rritje.
Fjalë kyqe:Infarkti i Miokardit, Vdekshmeria.
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Summary
Introduction -Myocardialinfarctionis a permanent damage to the heartmuscle. "Mio"
meansmuscle, "Cardio" refers to the heart, and "Infarction" meanstissuedeath as a
resultoflackofbloodsupply. Myocardiuminfarctionmeans the deathof a bodydue to
lackofoxygenandclosureof the coronary arteries.
The aimof the paper-is to present the mortgage data from the IM. In order to accomplish the
objectivesofthisstudy, weusedquantitative data collectionmethodology,
wherestatisticswerecollectedfrom the GeneralHospitalof Gjakova "Isa Grezda" to
gatherinformation.
Methodology -studyanalyzes the data in the Coronary Unit at Gjakova GeneralHospital,
statistical data onmortalityfrom MI from 2014 to 2018 havebeenobtained.
Results - At the Gjakova GeneralHospital, the resultsshowthatfrom 2014 to 2018, altogether
17 men and 20 womendied, from IM, the age of the affectedwasover 65. The
resultsalsoshowthat the population in the cityis more affected than the one in the villagewith
90% of the patients.
Conclusion - In the studyof data it isnoticedthatMortalityfromMyocardialInfarction in
useveryyearisincreasing.
Keywords:myocardialinfarction, mortality.
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