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NINCDS-ADRDA (Instituti Kombëtar i Çrregullimeve dhe Sëmundjeve Neurologjike
dhe Komunikative dhe Shoqata e Sëmundjeve të Alzheimerit dhe Sëmundjeve të
ngjashme)
DSM-IV (Manuali Statistikor dhe Diagnostifikues te Crregullimeve Mendore)
MRI (Rezonanca Magnetike Imazherike)
CT (Skaner)
MEGJM (Mini Ekzaminimi I Gjendjes Mendore)
FDA (Food and Drug Administration)
HIV(The Human Immunodeficiency Virus)
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BETIMI I INFERMIERIT!
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Betohem solemnisht përpara Zotit e në prani të kësaj Asambleje që ta kaloj gjithë jetën
time në pastërti morale dhe ta ushtroj profesionin tim me ndershmëri. Do të shmangem
nga gjithcka dëmtuese dhe joshëse,si dhe nuk do të mbaj dhe nuk do të jap kurrë me
dijeninë time asnjë medikament dëmprures. Zotohem se do të bëj gjithcka që varet prej
meje për të mbajtur e ngritur nivelin tim profesional dhe do të mbaj nëfshehtësi gjithcka
personale apo familjare që mëështë besuar mua gjatë ushtrimit të detyrës,ku jam thirrur
të shërbej. Do të bashkëpunoj me besnikësi me mjekun dhe do t'i kushtohem plotësisht
mirëqenies së atyre që kanë nevojë për përkujdesjet e mia. Nëse shkel betimin jam gati të
dal përpara gjyqit dhe të gjykohem penalisht si cdo i pandehur.
Betohem për detyrën qe po më ngarkohet.

1. ABSTRAKTI
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Ne si studente të Universitetit të Gjakovës të degës së infermierisë, kemi dëshirë dhe
qëllimi kryesor është të shtjellojmë në lidhje me këtë temë për të zgjeruar njohuritë tona
dhe qëllimi është të tregojmë cilat janë detyrat bazë për një infermier.
Kujdesi infermieror që ju ofrohet pаcientëve të moshuаr është një trаjtim që përmirëson
kuаlitetin e jetës së pаcientit dhe fаmiljes, duke bаllаfаquаr problemin lidhur me
kërcënimin e jetës, me аnë të pаrаndаlimit dhe lehtësimit të vuаjtjes nёpërmjet
identifikimit të hershëm, vlerësimit të duhur, trаjtimit të dhimbjes si dhe problemeve të
tjerа fizike, psiko - sociаle e shpirtërore. Kudo që аplikohet kujdesi ndаj pаcientëve të
moshuаr, përbërësi kryesor i tij është cilësiа që personeli shëndetësor sjell tek pаcientёt,
mënyrа e kujdesit që bën të mundur dаllimin e nevojаve të pаcientit dhe fаmiljes,
nevojаve që zhvillohen në kohë dhe përkushtimi që аto kërkojnë.

2 HYRJE
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Demenca është sëmundje që haset te pacientët e të gjitha moshave, por më shpesh shfaqet
te pacientët e moshuar. Demenca është një gjendje, në të cilën në mungesë të konfuzionit
ose crregullimit të vetëdjes, kujtesa dhe funksionet kognitive janë të dëmtuara deri në atë
shkallë sa ndikojnë në aktivitetet zakonshme sociale dhe profesionale. Demenca
zakonisht vjen si rezultat i një sëmundjeje degjenerative të trurit, por mund të ketë edhe
shkaktarë të tjerë(p.sh. infeksionet dhe insulti).Demenca paraqet crregullim patologjik
kognitiv që shfaqet si pasojë e hereditetit, stilit të jetesës dhe ndikimit të ambientit1 .
Demenca është një grup simptomash që prekin aftësitë intelektuale dhe sociale në mënyrë
aq të rëndë sa të ndërhyjnë me funksionimin e përditshëm të personit. Ekzistojnë shkaqe
të ndryshme të demencave (sëmundja e Alzheimer-it). Me shtimin e jetëgjatësisë së
popullatës, mjekësia e sotme po përballet gjithnjë e më shumë me demencën. Demenca
indikon prekjen e të paktën dy funksioneve kognitive si humbja e kujtesës bashkë me
humbjen e gjykimit, ose të çrregullimit të gjuhës. Te demenca shfaqet pamundësi për të
kujtuar emrat e njerëzve, ndryshime të personalitetit, sjelljes sociale. Por duhet pasur
parasysh se disa shkaqe të demencës janë të trajtueshme dhe të rikthyeshme2.

2.1 Kujdesi infermieror te të moshuarit me demencë

1

Rowland L, Neurologjia Merritt, “Tabernakul”, Skopje, fq.3.

2

Zllami B, Demenca.Enciklopedia e lirë Https://sq.wikipedia.org/wiki/Demenca
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Sëmundja e Alzheimer-it është forma më e shpeshtë e demencës në vendet e
industrializuara. Kjo sëmundje shkakton një keqësim të ngadalshëm por progresiv të
kapacitetitnjohës dhe funksional të të moshuarit si, humbjen e kujtesës (memoria),
humbjen e kapacitetit për të arsyetuar, probleme në të shprehur, në orientim, në
kapacitetin për të kryer veprimet e zakonshme e të përditshme si p.sh. aktivitetet e
shtëpisë, organizimin e shpenzimeve, të veshmbathjes etj. Pyetje të njëjta mund të
përsëriten vazhdimisht, fytyrat e njerëzve të afërm dhe të personave të njohur mund të
bëhen të panjohura. Është e vështirë të zbulohet dhe të pranohet në familje, sidomos kur
mendohet në fenomenet shoqëruese tëpleqërisë. Familja përballet me vështirësi në
pranimin dhe rrugëtimin me këtë gjë të re në familje.3

2.2 SIMPTOMAT
Simptomat e para të demencës përfshijnë harresën e rastësishme,vendosjen e objekteve
në vende të gabuara dhe vështirësinë në gjetjen e fjalëve të përshtatshme gjatë të
shprehurit. Me kalimin e kohës vihet re dobësimi i kujtesës thellohet, megjithatë dallimi
mes demencës së hershme dhe dobësimit të aftësive kognitive, që shihet te të moshuarit,
mund të jetë i vështirë.Janë bërë përpjekje për të përcaktuar më saktë se cilat janë
dëmtimet kognitive që ndodhin gjatë procesit normal të plakjes dhe ekzistenca e disa
grupeve të ndryshme kriteresh ka cuar në përdorimin e termave të shumëfishtë, të tillë si:
dëmtimi i kujtesës i lidhur me moshën, ndryshimi kognitiv i lidhur me moshën ose
dëmtivi i lehtë kognitiv.Dëmtimi i lehtë kognitiv përdoret si një term klinik për të
përshkruar kalimin mes plakjes normale dhe sëmundjes Alzheimer ose një forme tjetër të
demencës. Kriteret e publikuara për dëmtimin e lehtë kognitiv përfshijnë mungesën e
demencës dhe ankesave për dëmtime të kujtesës, të shoqëruara me ruajtje të funksionit të
përgjithshëm kognitiv dhe të aftësisë për të marrë pjesë në aktivitetet e jetës së
përditshme. Ekzaminimet e kryera gjatë ndjekjes së pacientëve me dëmtim të lehtë
kognitiv tregojnë se disa prej tyrezhvillojnë demencë me kalimin e kohës.

3

Aleotti.F, Kujdesi per personat e semure nga demenca."SCRIBD" digital library

Emilia.R , https://vdocuments.mx/kujdesi-per-personat-e-semure-nga-demenca.html
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Simptomat dhe shenjat që shoqërojnë shfaqjen e demencës, te pacientët me sëmundjen
Parkinson përfshijnë depresionin, moshën e shtyer dhe manifestimet e rënda motore.
Paraliza supranukleare progresive zbulohet nga kufizimi i lëvizjeve vertikale të syve dhe
nga shenjat ekstrapiramidale.
Testimi neurologjik është një mënyrë e efektshme për të vërtetuar pranine e demencës.
Gjatë interpretimit të rezultateve të testit duhet merren në konsideratë mosha, edukimi,
sfondi socio-ekonomik dhe aftësitë e pacientit para shfaqjes së sëmundjes. Testimi
neurologjik është i dobishëm sidomos në diferencimin e demencës, nga humbjet e
kujtesës dhe nga depresioni i lidhur me moshën.
Gjithashtu keto teste mund të japin të dhëna në lidhje me etiologjinë e demencës. Për
shembull, sëmundja Alzheimer prek më së shumti kujtesen, ndersa sëmundja
cerebrovaskulare mund të dëmtojë funksionet ekzekutive (p.sh. marrja e vendimeve).
Janë zhvilluar një seri testesh për të diferencuar format e demencës. Megjithese këto teste
paraqesin pa dyshim një përparim në krahasim me metodat e mëparshme diagnostike,
asnjëri prej tyre nuk eshte treguar më i saktë se sa kriteret klinike NINCDS-ADRDA4.
Kraeplin-i i emërtoi demencat e hasura më shpesh sipas emrit të autorit Alois Alzheimer.
Për shumë vite me radhë, sëmundja Alzheimer u konsiderua si formë presenile e
demencës e kufizuar vetëm tek individët, simptomat e të cilëve fillojnë përpara moshës
65-vjeçare5.

2.2.1 Sindromat klinike

4

Rowland L, Neurologjia Merritt, "Tabernakul" Skopje, fq.5,6.
Rowland L, Neurologjia Merritt, "Tabernakul" Skopje, fq.771.

5
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Manifestimet klinike rrjedhin në mënyrë uniforme nga shenjat më të hershme të dëmtimit
të kujtesës, deri në rënien e theksuar kognitive. Ecuria është progressive, me përfundim
humbjen e plotë dhe të pashmangshme të kapaciteteve dhe vdekjen. Ndonjëherë, ndodhin
edhe dukuritë plato, në të cilat dëmtimet kognitive nuk ndryshojnë për një apo dy vjet,
por përparimi rifillon zakonisht pas kesaj periudhe.
Dëmtimet e kujtesës për të dhënat e reja përbëjnë zakonisht dhe ankesën e parë, ndërsa
kujtesa për ngjarjet e largëta mbetet relativisht e padëmtuar në stadet e para të ecurisë së
sëmundjes. Ndërkohë që sëmundja përparon, mund të raportohen dëmtime në gjuhë, në
arsyetimin abstrakt dhe në funksionin ekzekutiv për cështje të caktuara. Depresioni i
shoqëruar me pagjumësi apo anoreksi shfaqet te 5-8% te pacientëve, humori depresiv
mund të shfaqet. Deluzionet dhe sjelljet psikotike rriten me përparimin e sëmundjes.
Halucinacionet shfaqen shumë shpesh dhe mund të jetë vizive ose auditive. Me
përjashtim të gjendjes mendore, ekzaminimi neurologjik është zakonisht normal, por
shenjat ekstrapiramidale, kur përfshihet rigiditeti, bradikinezia, ecja duke tërhequr
këmbët zvarrë dhe ndryshimet posturale, janë relativisht të shpeshta. Anomalitë
okulomotore, cerebrale dhe të nervave periferikë në ekzaminimin objektiv ngrenë
fuqishëm mundësinë e ndonjë forme tjetër të demencës6.

2.3 Klasifikimi dhe fizpatologjia
Demenca zakonisht ndahet në dy kategori të gjera të ndërlidhura me sëmundjen ose me
natyrë vaskulare. Mund të ketë nëntipe të sëmundjes së Alzheimer (tipi Levy). Etiologjia
e sëmundjes Alzheimer mbetet e panjohur. Kërkimet e fundit janë fokusuar mbi rolin e
depozitave te B-amiloidit, mungesen e neurotransmetuesve të caktuar tek pacientët me
sëmundjen Alzheimer (acetilkolinën)7.

6

Rowland L, Neurologjia Merritt, "Tabernakul" Skopje, fq.771
Rakel R, TRAKTATI I MJEKËSISË SË FAMILJES, "Tabernakul", Skopje fq.1294.
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2.4 STADET E DEMENCËS
Përgjithësisht demenca kategorizohet në kategorinë e lehtë, e moderuar dhe e rëndë. Çdo
pacient ka progres të ndryshëm të sëmundjes.Në mënyrë më specifike janë përcaktuar
edhe stadet e mëposhtme të demencës, të cilat përdoren shpesh kur diagnostikohet një
demencë progresive.
Këto stade përfshijnë:
Stadi 1: Nuk ka dëmtim; pacienti nuk ka probleme.
Stadi 2: Ka dyshime për dëmtime të mundshme; pacienti fillon të ketë vështirësi, por
mund të funksionojë në mënyrë të pavarur.
Stadi 3: Dëmtim i lehtë; pacienti fillon të ketë probleme që të funksionojë i pavarur.
Stadi 4: Dëmtim i moderuar; pacienti ka nevojë për ndihmë në kujdesin për veten si edhe
për aktivitetet e përditshme.
Stadi 5: Dëmtim i rëndë; pacienti është krejtësisht i paaftë të funksionojnë në mënyrë të
pavarur 8.

8

Instituti i Shendetit Publik http://www.ishp.gov.al/wp-content/uploads/2015/04/Demenca.pdf
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Truri pa semundje

Truri me Alzheimer te avansuar

Krahasimi i dy trureve.

Figura 2. Paraqitja e trurit pa semundjen e Alzheimerit, me semundjen dhe krahasimi9.

Figura 3. Paraqitja e pllakave dhe qelizave nervore te proteinave ne tru10.

Pllakat, grupime jonormale te fragmenteve te

Qelizat nervore te vdekura dhe duke
vdekur perfshire lemshet, te cilat jane te
perbera nga fijet e ndrydhura te nje protein
tjeter.

proteinave, krijohen mes qelizave nervore.

9

Burim i modifikuar nga: https://www.alz.org/alzheimers-dementia/what-isalzheimers/brain_tour_part_2
10
https://www.alz.org/alzheimers-dementia/what-is-alzheimers/brain_tour_part_2
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Figura 4. Formimi i pllakave Beta-amiloid, ndertimi i tyre dhe format e demshme te tyre11.

Pllakat formohen kur pjesët e
proteinave quhen betaamiloid. Beta-amiloid vjen
nga një proteinë më e madhe e
gjetur në membranën
yndyrore që rrethon qelizat
nervore.

Beta-amiloid është
kimikisht "ngjitës" dhe
gradualisht ndërtohet në
pllaka.

Forma më e dëmshme e
beta-amiloidit mund të jenë
grupe të disa pjesëve dhe jo
pllaka vetë. Grumbullimet e
vogla mund të bllokojnë
sinjalizimin qelize-qelize në
sinapse. Ata gjithashtu mund
të aktivizojnë qelizat e
sistemit imunitar që
shkaktojnë inflamacion dhe
gllabërojnë qelizat me aftësi
të kufizuara.

Figura 5. Fazat e semundjes Alzheimer, ndryshimet dhe kohezgjatja12.

Ndryshimet e hershme të
Alzheimerit mund të fillojnë
20 vjet ose më shumë para
diagnozës.

Fazat e butë e moderuar
e Alzheimerit përgjithësisht zgjasin
nga 2 - 10 vjet.

11

Alzheimeri i rënde - mund
të zgjasë nga 1 deri në 5
vjet.

Burim i modifikuar nga:https://www.alz.org/alzheimers-dementia/what-isalzheimers/brain_tour_part_2
12
https://www.alz.org/alzheimers-dementia/what-is-alzheimers/brain_tour_part_2
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Figura 6. Te mesuarit dhe te menduarit13.
Te mësuarit dhe Kujtesa

Te menduarit dhe Planifikimi

Figura 7. Dallimi i te kuptuarit dhe objekteve rreth nesh14.

Foles dhe kuptues i fjales

Ndjenja juaj ku trupi juaj është në lidhje
me objektet rreth jush

13

Burimi i modifikuar nga: https://www.alz.org/alzheimers-dementia/what-isalzheimers/brain_tour_part_2
14
https://www.alz.org/alzheimers-dementia/what-is-alzheimers/brain_tour_part_2
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2.5 SHKAQET
Demenca shkaktohet nga dëmtimi i qelizave të trurit. Kjo dëmton ndërhyrjen me aftësinë
e qelizave të trurit për të komunikuar me njëri-tjetrin. Kur qelizat e trurit nuk mund të
komunikojnë normalisht, të menduarit, sjellja dhe ndjenjat mund të preken. Truri ka
shumë regjione përgjegjëse për funksione të ndryshme. Kur qelizat në një regjion të
caktuar janë të dëmtuar, ai regjion nuk mund të kryejë normalisht funksionet e tij. Llojet
e ndryshme të demencës lidhen me lloje të veçanta të dëmtimit të qelizave të trurit në
regjione të veçanta të trurit. Regjioni i trurit hippocampus është qendra e të mësuarit dhe
kujtesës në tru, dhe qelizat e trurit në këtë rajon shpesh janë të parat që dëmtohen. Kjo
është arsyeja pse humbja e kujtesës është shpesh një nga simptomat më të hershme edhe
te Alzheimer.
Ndërsa shumica e ndryshimeve në tru që shkaktojnë demencën janë të përhershme dhe
përkeqësohen me kalimin e kohës. Ato mund të përmirësohen nëse ekziston faktorë
etiologjik i njohur si depresioni, efektet anësore të medikamenteve, alkoolizmi,
crregullimet e gjëndrës tireoide, etj15.
Shkaqet ushqimore, toksike dhe metabolike të demencës mbeten të rëndësishme, por janë
të rralla, sepse mund të jenë në gjendje të kthyeshme. Hipotiroidizmi është shkaku më i
rëndësishëm metabolik që mund të shoqërohet me demencë. Në depresion, humbja e
kujtesës zakonisht përkeqësohet me përkeqësimin e humorit të pacientit, disa herë shfaqja
e problemeve të kujtesës mund të jetë më e shpejtë se sa ndodh zakonisht në demencë dhe
shpesh edhe më e lehtë, me prirjen për të arritur në një nivel të qëndrueshëm16.Shkaku
më i zakonshem i demencës në SHBA është sëmundja e Alzheimerit. Shkaku i saktë i
këtij fillimi të vonshëm të sëmundjes së Alzheimerit nuk kuptohet. Personat me sindromin
Down manifestojnë gjithashtu fillim të hershëm të demencës.Në moshën e mesme,
pothuajse të gjithë pacientët me sindromën Down zhvillojnë simptoma dhe rezultate
histologjike të sëmundjes së Alzheimerit.Përvec moshës dhe historisë familjare, faktorë
të tjerë rreziku janë gjinia femërore, niveli i ulët arsimor dhe një histori e dëmtimit të
kokës me humbje të vetëdijes. Mund të vërehen gjithashtu ndryshime ne gjendjen
shpirtërore dhe në personalitet.Aftësitë e drejtimit të një automjeti, menaxhimi i
15
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financave, planifikimi i shujtave ushqimore dhe higjiena mund të cënohen. Paranoja,
shqetësimi, zhgënjimi, irritimi, ankthi ose nervozizmi, sjellja sociale e papërshtatshme,
deluzionet dhe halucinacionet janë te zakonshme17.

2.6 DIAGNOZA
Dhënia e diagnozës së demencës dhe komunikimi i mirë me pacientin dhe familjen janë
hapat e parë. Agjentët frenues të kolinesterasës mund të përmirësojnë funksionin
kognitiv. Testi i depistimit për aftësitë kognitive ka ndjeshmëri dhe specificitet mbi 75%.

Ekzaminimi klinik për një pacient me demencë duhet të perfshijë një ekzaminim fizikal,
ekzaminim neurologjik, ekzaminim të statusit kognitiv, vleresimin per depresionin dhe
delirin dhe testimin neuropsikologjik bazuar nëManualin Statistikor dhe Diagnostikues të
Crregullimeve Mendore (DSM-IV).

Apraksia- është humbja e aftësisë për veprime dhe lëvizje te pershtatura.
Agnozia- paaftësia për të njohur gjërat me anë të shqisave.

Crregullimi i funksionit kryesor ka të bëjë me paaftësinë për të organizuar, për të renditur,
për te përmbledhur dhe planifikuar.Tesimi i vlerësimit neurokognitiv mund t'i identifikojë
këto mangësi dhe familja mund të tregojë për të kaluarën e pacientit, gjykimet e gabuara
të tij gjatë situatave të ndryshme.Testimi i vlerësimit neurokognitiv ndihmon për të
përcaktuar mangësitë në të gjitha fushat e përmendura më lart18. Megjithese ka kritere të
vecanta për të diagnostikuar demencën, ekzistojne shumë pengesa për ta vlerësuar dhe
zbuluar atë tek pacientët.

Pacienti mund të jetë i padobishëm lidhur me të dhënat subjektive, madje në prani të
familjarëve. Mirëpo vështirësi ka edhe nga ana e profesionistit si numri i madh i vizitave
etj.19. Në autopsi, atrofia cerebrale si rezultat i humbjes neuronale të shpërndarëështë
difuze, por më e shprehur në lobin frontal, parietal dhe temporal 20.Incidenca sipas
moshës, brenda një periudhe kohore specifike, pëson gjithashtu rritje. Kohëzgjatja
17
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mesatare e simptomave deri në vdekje mund të jetë rreth 10 vjet. Femrat jetojnë më gjatë
me këtë sëmundje se meshkujt21. Pacienti me demencë vaskulare mund të ketë të dhëna
të hemiparezes ose shenja neurologjike fokale. Sëmundja e Huntington dallohet lehtësisht
nga prania e koreas dhe dizartrisë. Pacientët me sëmundjen Parkinson zakonisht shfaqin
shenja ekstrapiramidale. Atrofia, insulti, tumori i trurit, hematoma subdurale dhe
hidrocefalia diagnostifikohen lehtësisht nëpërmjet metodave neuroimazherike22.

2.6.1 Mjetet praktike për të vlerësuar demencën
Mjekët e familjes duhet të përdorin mjetet diagnostikuese që aplikohen lehtë. Mund të
përdoret Mini Ekzaminimin e Gjendjes Mendore të Folsteinit, Testi për bashkimin e
pikave dhe vizatimin e orës. Një shkallë më e lartë e vështirësisë, do të ishte testi i
bashkimit të pikave. Mundësi tjetër e përdorshme me lehtësi është Vizatimi i Orës.
Pajisjet e vetme që nevojiten për këtë ushtrim janë një mjet shkrimi dhe një copë letër.
Gjatë vlerësimit të një pacienti për demencë, duhet t'i kushtohet rëndësi depresionit dhe
delirit, sepse këto dy gjendje janë të përhapura tek popullsia e vjetër dhe mund të ndikojnë
tek kujtesa e tyre. Pra, siagnoza e demencës mund të përcaktohet në bazë të kritereve
klinike të standardizuara, nga ekzaminimi fizikal dhe neurolgjik dhe ekzaminimet e
gjendjes mendore.Përsëritja e vlerësimit dy here gjate vitit është e nevojshme për të
vlerësuar progredimin e demencës23.

2.7 TRAJTIMI
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Komunikimi i mirë me pacientin dhe familjen e tij është hapi i parë për të pasur një trajtim
efikas. Përgjegjësia mbetet e punonjësve të kujdesit shëndetësor dhe e familjes që ta
përshtatin ambientin sipas nevojave të pacientit24.

2.7.1 Metodat jofarmakologjike
Pacientëve që vuajnë nga demenca, që të funksionojnë në mënyrë adekuate në mjedisin e
tyre, që të plotësojë mangësitë e tyre në aftësinë kognitive, ju nevojitet mjedisi
adekuat.Ushtrimet fizike për 30 minuta cdo ditë, të kombinuara me trajnimin nga
kujdestari për menaxhimin e sjelljes, e përmirësojnë funksionimin fizik dhe e ulin
depresionin tek personat që vuajnë nga demenca.Sjellja agresive nga ana e pacientit,
mund te cojë në abuzimin e personit që kujdeset për te, ose keqtrajtimin e
pacientit.Monitorimi i plotë i streseve të kujdestarit është i rëndësishëm për të mbrojtur
pacientin e sëmure nga mjedisi abuziv.
2.7.2 Metodat farmakologjike
Frenuesit e kolinesterasës aprovohen për trajtimin e sëmundjes kur është në shkallë të ulët
ose mesatare. Ato mund të përmirësojnë funksionin kognitiv, tek pacientët që vuajnë nga
sënundja e Alzheimerit, ose demenca.
Estrogjeni është konsideruar gjithashtu një medikamentpotencial, por është treguar se rrit
rrezikun e zhvillimit të demencës, nëse u jepet grave 65 vjec ose më shumë.
Preparatet anti-inflamatore josteriode mund të jenë të dobishme kundër demencës, por
nuk ka fakte për një rol trajtues të këtyre mjekimeve25.

2.8 VLERËSIMI
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Vlerësimi i pacientëve që dyshohen të kenë demencë fillon me të dhënat e plota subjektive, duke
përfshirë dhe kontrollin e plotë të mjekimeve dhe ndryshimeve në aftësine e kryerjes së
aktiviteteve të jetës së përditshme dhe ekzaminim fizikal. Për me tepër, ekzaminimi i shkurtër i
gjendjes intelektuale (MMSE-mini-mental state examination) mund të jetë njëmjet i dobishëm
për të vlerësuar shkallën e dëmtimit të aftësisë njohëse. Gjendjet që bashkë ekzistojnë dhe që e
përkeqesojne demencën duhet qëte identifikohen dhe të ndryshohen sa më parë. Të tilla gjendje
janë: mosfunksionimi i tiroides, mungesat e vitaminës B12 dhë folatave, neurosifilizi dhe
infeksione të tjera, duke përfshirë HIV dhe crregullimet metabolike. Nuk ka ndonjë konsensus
nëse të gjithë pacientët duhet që t'i nënshtrohen neuro-imazherisë. Disa klinicistë rekomandojnë
CT (SKANER) ose rezonancën magnetike (MRI) për të gjithë pacientët.26.

2.9 MENAXHIMI
Kujdesi i hollësishëm, dhe i mirëkoordinuar që ofron personeli mjekësor është esenciale
në trajtimin e efektshëm të pacientëve me demencë.Pacientët duhet që të vizitohen shpesh
dhe të kenë qasje te personeli.Familja duhet të mbajë kontakte të rregullta me pacientin
dhe me personelin. Mjeku i familjes duhet që të përcjellëindividin, të promovoj
vaksinimin, te kryej ekzaminimet e nevojshme dhe të tentojë për cështje tjera të
përshtatshme në lidhje me mirëmbajtjen e shëndetit. Familjet duhet që të këshillohen në
lidhje me ndryshimet e sjelljes që mund të rezultojnë, ndërhyrjet e mundshme dhe
përshtatjet e ambientit të cilat mund të ndihmojnë, duke përfshirë edhe eliminimin e
gjërave të rrezikshme të pjetës së përditshme: ndërprerjen e vozitjes së makinës,
shmangien nga zhurmat e larta, etj. Pacienti duhet të përcaktojë ligjërisht një përfaqësues
ligjor jetëgjatë për kujdesin shëndetësor. Duhet të diskutohet me familjen se kur duhet të
bëhet ringjallja kardiopulmonare (RKP). Familja duhet të vendosë se kur do të kryhen
trajtimi me antibiotikë, operacioni dhe shtrimi ne spital (hospitalizimi). Tubat që
ndihmojnë në ushqyerje (tubat ushqyes), duhet që të diskutohen para se të fillojnë
vështirësitë me ngrënien.Roli i kujdesit paliativ dhe i azileve në përmirësimin e cilësise
së jetës në stadet e fundit duhet gjithashtu të diskutohet herët gjatë percaktimit të
diagnozës27.
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2.10 PARANDALIMI
Disa studime grupesh të rastësishme sugjerojnë aktivitete stimuluese si: të lexuarit, lojën
me letra, lojën e shahut, vajtja në muzeume, luajtja e ndonjë instrumenti muzikor dhe
vallëzimi. Këto aktivitete të nxiteshin nga anëtarët e familjes, kujdestarët.

2.10.1 Edukimi dhe mbështetja e profesionistit të shëndetit
Angazhimi i mjekësisë familjare ofron një kuadër ndihmës për kuptimin dhe trajtimin e
kësaj problematike si dhe streseve që prekin anëtaret e familjes. Njoftimi dhe
rekomandimi i agjensive, shoqatave dhe shërbimeve në komunitet janë vendimtare për
menaxhimin e stresit të profesionistit të shëndeit dhe ruajtjen e cilësisë së jetesës së
pacientit. Kujdesi ditor për të rriturit, kujdesi për pushim, shërbimet e kujdesit mjekësor
dhe jomjekësor në shtëpi dhe programet e azilit luajnë rol në kujdesin për pacientin dhe
familjen e tij.

2.11 Demenca me trupat Lewy
Prezantuar së pari në vitin 1961, demenca me trupat Lewy përfaqëson deri 20% të rasteve
të demencës në Amerikën e Veriut.Shpesh ajo nuk njihet klinikisht si e ndarë nga
sëmundja e Alzheimerit. Paraqitja klinike, tiparet neuropatologjike dhe gjeneika e
demencës me trupa Lewy përkojnë pjesërisht me sëmundjen e Alzheimerit si dhe me
sëmundjen e Parkinsonit me demencë. Një studim autopsie tregoi se 36% e pacientëve
me sëmundjen e Alzheimerit të diagnostikuar/klinikisht kishin vecori patologjike të
demencës me trupa Lewy.
Shenja dalluese histologjike e demencës me trupa Lewy, një tipar i përbashkët me
sëmundjen e Parkinsonit është trupi Lewy. Demenca me trupa Lewy është më e
zakonshme tek burrat se sa tek gratë. Halucinacione të cuditshme vizuale dhe globale janë
të zakonshme edhe para deficiteve kognitive, duke ndihmuar që ta dallojnë atë nga
sëmundja e Alzheimerit. Simptomat e paqëndrueshme kognitive vërehen më shpesh tek
demenca me trupa Lewy se sa tek sëmundja e Alzheimerit. Spazmat ose lëvizjet e
pavullnetshme janë më pak të përhapura, duke ndihmuar në dallimin e demencës me trupa
Lewy nga sëmundja e Parkinsonit.
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Figura 1.Kombinimi i dy diagrameve të trurit për krahasim. Në trurin e majtë kemi
trurin normal, në anën e djathtë kemi trurin e një personi me sëmundjen
Alzheimer28.

2.12 Sëmundja e Parkinsonit me demencë
Demenca nuk është tipar kryesori sëmundjes së Parkinsonit, por disa pacientë me
Parkinson zhvillojnë demencë në një kohë të vonë gjatë sëmundjes.
Fillimi i vonshëm i demencës është tipar parësor që dallon sëmundjen e Parkinsonit nga
demenca me trupa Lewy. Trajtimi orientohet nga sëmundja e Parkinsonit.
2.13 Demenca e shoqëruar me crregullime të tjera lëvizjeje
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Demenca mund të vërehet në crregullime më pak të zakonshme degjeneruese të lëvizjes,
duke përfshirë paralizën supraneuklare dhe atrofinë shumësistemike.
Tek pacientët në moshë të re, demenca mund të shkaktohet nga sëmundja e Uilsonit dhe
sëmundja e Huntingtonit, megjithëse diagnoza bëhet mbi bazën e manifestimeve të tjera
klinike. Njohuria e anamnezës familjare mund të jetë e dobishme në këto situata. Në të
dyja sëmundjet, disartria dhe dëmtimi i komunikimit janë të zakonshme, duke
vështirësuar diagnozën e saktë të demencës29.
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3 QËLLIMI I PUNIMIT
Qëllimi i këtij punimi është të shtjellojmë sëmundjen e demencës te të moshuarit.Të
tregojmë mbi shkaktarët e sëmundjes, trajtimin, diagnozën, shkaqet dhe medikamentet që
duhet përdorur. Gjithashtu qëllimi i këtij punimi është edhe vlerësimi i pacientëve sipas
moshes dhe gjinisë.

26

4 METODOLOGJIA
Të dhënat rreth këtij punimi mbi sëmundjen e demencës tek të moshuarit janësiguruar
nga Spitali I Përgjithsëm “Isa Grezda” në Gjakovë, nga protokollet e repartit të
Neurologjisë, për periudhën 2015- 2018. Metoda e grumbullimit të të dhënave është
retrospektive. Për marrjen e këtyre informatave kemi marrë pëlqimin paraprak. Informatat
e marra në repartin e Neurologjisë i kemi paraqitur në formë të tabelave dhe diagrameve.
Të dhënat për të moshuarit me sëmundjen e demencës me natyrë vaskulare, në S.R. “Isa
Grezda” në Gjakovë, në Repartin Neurologjik, janë mbledhur bazuar sipas kodit ICD10
me F01.

5 REZULTATET
27

Paraqitja e të moshuarve me sëmundjen e demencës me natyrë vaskulare në S.R.
Isa Grezda në Gjakovë sipas moshës, gjinisë, viteve dhe muajve.
Tabela 1.Pacientët me sëmundjen e demencës me natyrë vaskulare sipas grupmoshës.
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25.71

75-79

8

22.85

80-84

4

11.42

85-89

1
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Graf.1.Struktura e pacientëve me sëmundjen e demencës me natyrë vaskulare.
Në tabelën 1 dhe në grafikonin 1, janë paraqitur të analizuarit tanë sipas moshës, janë
ndarë në grupmosha dhe është parë se grupmosha më e atakuar është nga 65-69 vjec dhe
përbën 28.57% ose gjithsej 10 pacientë, ndërsa mosha më pak e atakuar është 85-89 vjec
me përbërje prej 2.85% ose 1 pacient për gjithsej 4 vite, nga viti 2015 deri në vitin 2018.
Tabela 2.Pacientët me sëmundjen e demencës me natyrë vaskulare sipas gjinisë dhe
viteve.
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Viti
Gjithsej
Mashkull
Femer

2015
N
5
4

Gjithsej

9

%
26.31
25.00

2016
N
6
7

25.71

13

%
31.57
43.75

2017
N
5
4

37.15

9

%
26.31
25.00

2018
N
3
1

%
15.78
6.25

Gjithsej
N
%
19
54.28
16
45.72

25.71

4

11.43

35

100.00
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SIPAS GJINISE
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1
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7
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5
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Graf.2.Paraqitja e pacientëve me sëmundjen e demencës me natyrë vaskulare në grafikë
sipas gjinisë.
Në tabelën dhe grafikën e dhënë më lartë, kemi paraqitur të dhënat për pacientët me
sëmundjen e demencës me natyrë vaskulare sipas periudhës kohore 2015 deri në vitin
2018 dhe sipas gjinisë, ku meshkujt janë një numër më i madh se femrat. Vërejmë se në
vitin 2016 kemi pasur rritje të pacientëve, ndërsa në vitin 2018 numri i pacientëve me
demencë me natyrë vaskulare ka pësuar rënie.
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Tabela 3. Struktura e pacientëve me sëmundjen e demencës tek tëdy gjinitë gjatë viteve
2015-2018 sipas muajve të vitit.
Viti
Muaji

2015
N

2015
%

2016
N

2016
%

Janar
Shkurt

3

23.07

Mars

2

15.39

Prill

1

7.69

Maj

1

7.69

Qershor

1

2017
N

2017
%

1

11.11

2018
N

1
1

1

2018
%

25.00

11.11

11.11

11.11

Korrik

Gjithsej
N

Gjithsej

1

2.86

4

11.42

3

8.58

1

2.86

2

5.71

1

2.86

%

1

7.69

2

22.23

1

25.00

4

11.42

2

15.39

1

11.11

1

25.00

8

22.85

2

22.22

1

25.00

4

11.42

1

11.11

3

8.58

3

8.58

1

2.86

35

100.00
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Graf 3. Paraqitja e pacienteve ne vitin 2015.
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Graf 4. Paraqitja e pacienteve ne vitin 2016.
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Graf 5. Paraqitja e pacienteve ne vitin 2017.
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Grafika 6.Paraqitja e pacientëve ne vitin 2018.
Në tabelën dhe grafikat e mësipërme kemi paraqitur të dhënat sipas muajve të vitit. Gjatë
viteve 2015-2018 numri i pacientëve me sëmundjen e demencës me natyrë vaskulare ishte
shumë i vogël. Por, në vitin 2018 ka pësuar ulje në 4 pacientë. Viti 2015, 2017, 2018
kishin më tepër të hospitalizuar gjatë mujave të stinës së verës dhe vjeshtës, kurse gjatë
tërë vitit 2016 kishte të hospitalizuar me demencë vaskulare.
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6 DISKUTIM
Sipas Alzheimer Foundation Malaysia (2016), aktualisht në Malajzi ka rreth 50,000
njerëz me këtë sëmundje.Numri i vlerësuar i të moshuarve me këtë sëmundje në mbarë
botën pritet të dyfishohet për çdo 20 vjet.Është e çuditshme të dihet se shumica e njerëzve
në Malajzi perceptojnë sëmundjen e Alzheimerit ose demencën si një pjesë normale të
plakjes dhe kështu ata nuk diagnostikohen dhe nuk kërkojnë këshilla mjekësore.Një
studim nga Tsolaki (2009) zbuloi se u deshën 16 muaj që kujdestarët të kërkonin këshillë
mjekësore nga profesionistët e shëndetësisë si rezultat i keqinterpretimit të demencës si
një shenjë normale e rritjes së moshës.
Është thelbësore për të rritur ndërgjegjësimin dhe për të hequr stigmën e çmendurisë tek
njerëzit sidomos kujdestarët.Prandaj, kjo është arsyeja pse sëmundja e Alzheimerit nuk i
prek vetëm pacientët, por edhe familjen, miqtë dhe kujdestarët e tyre.Për të përmirësuar
cilësinë e jetës së tyre, kujdestarët duhet të kenë njohuri në menaxhimin e pacientëve në
mënyrë që ata të mund ta zvogëlojnë barrën.
Sipas Alzheimer International (2014) Malajzia raportoi se prevalenca e demencës në
Malajzi ishte 123,000 njerëz në 2015.Ky numër parashikohet të jetë 261,000 deri në vitin
2030 dhe do të vazhdojë të rritet në 590,000 njerëz në vitin 205030.
Nga të dhënat e punimit tone nga viti 2015 deri në vitin 2018 për sëmundjen e demencës
me natyrë vaskulare janë trajtuar gjithsej 35 pacientë. Prej këtyre meshkuj ishin 19 ose
54.28%. Grupmosha më e prekur është prej 65-69 vjec, ndërsa mosha më pak e prekur
është85-89 vjeq.Ndërsa duke shikuar nga këndvështrimi i periudhës kohore 2015 deri në
vitin 2018 vërehet se ka ulje të numrit të pacientëve.
Numri i pacientëve me sëmundjen e demencës me natyrë vaskulare është i madh në
Malajzidhe kjo edhe korrespondon me faktin se ekziston numërmëi lartë i popullsisë në
Malajzi.

30

Burimi:http://adfm-imu.com/alzheimers-in-malaysia/ Alzheimer’s Disease Foundation Malaysia
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7 PËRFUNDIM
Sëmundja e demencës te të moshuarit e hospitalizuar gjatë viteve ka qenë e prezentuar
njëtrajtësisht me luhatje të vogla, shtim ne vitin 2016 dhe numër mëtë ulët të të
hospitalizuarve në vitin 2018.
Gjinia më e prekur nga kjo sëmundje është ajo mashkullore ku nëse e marim
përgjithësisht për 4 vitet e fundit, numri i meshkujve është 18 ndërsa numri i femrave
është 16.
Mosha më e atakuar është nga 65-69 vjec, kurse më pak e atakuar është ajo 85-89 vjec.
Muaji më i atakuar për këto 4 vite është muaji gusht, kurse sa i përket viteve, ai I cili
kishte numrin më të lartëtë hospitalizuarve ishte viti 2016.
Infermieret në të ardhmen duhet të trajnohen gjegjësisht të marrin pjesë në angazhimet
për ngritje profesional në mënyrë që të jenë të aftë/a që të trajtojnë pacientët si në
përdorimin e terapisë, këshillat për një jetë më të shëndetshme si dhe përballimin sa më
të lehtë të sëmundjes jo vetëm nga ana e pacientëve, por edhe tëfamiljarëve, kujdestarëve
dhe ekipës në tërësi.
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REKOMANDIMET
 Perkrahja sociale nga institucionet shtetërore për të moshuarit;
 Ndërtimi i objekteve për strehimin për të moshuarit;
 Trajnimi i infermierëve dhe personelit tjetër shëndetësor, për kujdes shëndetësor
ndaj të moshaurv.;
 Ofrimin e një shoqërie sa me të mirë, ne menyrë te largimit të mërzisë dhe heqjes
së ndjenjës i “tepërt”.
 Angazhimi i mjekësisë familjare për qasje të plotë që ofron një kuadër ndihmës
për kuptimin dhe trajtimin e streseve që prekin anëtaret e familjes.
 Njohuria dhe rekomandimi i agjensive dhe shërbimeve janë vendimtare për
menaxhimin e stresit të profesionistit të shëndeit dhe ruajtjen e cilësisë së jetesës
së pacientit.
 Kujdesi ditor për të rriturit, kujdesi për pushim, shërbimet e kujdesit mjekësor dhe
jomjekësor në shtëpi dhe programet e azilit luajnë rol në kujdesin për pacientin
dhe familjen e tij.
 Të shfrytëzohen burimet e ndrysshme nga akterë të ndryshëm vendor dhe
ndërkombëtar.
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8a. REZYME
Hyrje- Demenca është sëmundje që haset te pacientët e të gjitha moshave, por më shpesh
shfaqet te pacientët e moshuar. Demenca është një gjendje, në të cilën në mungesë të
konfuzionit ose crregullimit të vetëdjes, kujtesa dhe funksionet kognitive janë të dëmtuara
deri në atë shkallë sa ndikojnë në aktivitetet ë zakonshme sociale dhe profesionale.
Demenca zakonish vjen si rezultat i një sëmundjeje degjenerative të trurit, por mund të
ketë edhe shkaktarë të tjerë, të tillë si infeksionet dhe insulti.
Qëllimi i punimit- Qëllimi i këtij punimi është të tregojmë mbi sëmundjen e demencës
te të moshuarit.Të tregojmë mbi shkaktarët e sëmundjes, trajtimin, diagnozën, shkaqet
dhe medikamentet që duhet përdorur nga pacientët. Gjithashtu qëllimi i këtij punimi është
edhe vlerësimi i pacientëve sipas moshes dhe gjinisë.
Gjithashtu, disa nga objektivat e këtij studimi janë :
Analizimi i protokolleve në repartin neurologjik në Spitalin Rajonal ‘’ Isa Grezda ‘’ në
Gjakovë.Analizimi i nivelit të ofrimit të shërbimeve shëndetësore nga ana e punonjësve
shëndetësorë.
Metodologjia- Metodologjia rreth këtij punimi mbi sëmundjen e demencës tek të
moshuarit është kryer me ndihmën e punonjësve shëndetësorë në S.R “Isa Grezda” në
Gjakovë, është kryer me sukses në bazë të hulumtimit në protokollet e repartit të
Neurologjisë ku janë marrë informata nga gjithsej 4 protokolle nga viti 2015 deri në vitin
2018. Metoda e grumbullimit të të dhënave është retrospektive. Për marrjen e këtyre
informatave kemi marrë pëlqimin e mentorit dhe infermierit kryesor të repartit të
Neurologjisë.Informatat e marra në repartin e Neurologjisë i kemi paraqitur në formë të
tabelave dhe diagrameve.
Rezultatet- Në komunën e Gjakovës, gjatë 4 viteve janë trajtuar gjithsej 35 pacientë me
sëmundjen e demencës me natyrë vaskulare, ku 19 prej tyre ishin meshkuj (54.28%), dhe
16 ishin femra (45.72%). Numri i pacientëve ka pësuar rënie, kjo për shkak të trajtimit të
mjaftueshëm në S.R. “Isa Grezda”.
Fjalët kyqe: Demenca, Alzheimeri, demenca me natyrë vaskulare.
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8b. SUMMARY
Introduction- Dementia is a disease that occurs in patients of all ages, but most often
occurs in elderly patients. Dementia is a condition in which, in the absence of confusion
or disturbance of consciousness, memory and cognitive functions are impaired to the
extent that they affect ordinary social and professional activities. Common dementia is a
result of a degenerative brain disease, but there may be other causes, such as infections
and insults.
The Purpose of the Work - The purpose of this paper is to shoë on the dementia of the
elderly. Let's talk about the causes of the disease, the treatment, the diagnosis, the causes
and the medications to be used by the patients. Also, the purpose of this paper is to
evaluate patients by age and sex.
Also, some of the objectives of this study are:
Analysis of Protocols in the Neurological Unit at the Regional Hospital "Isa Grezda" in
Gjakova. Analyze the level of health services provided by health workers.
The Methodology - The methodology for this work on the dementia in the elderly was
carried out with the help of the health workers at S.R "Isa Grezda" in Gjakova, was
successfully performed on the basis of the research in the protocols of the Neurology
Department where were received information from a total of 4 protocols from 2015 to
2018. The method of collecting data is retrospective. For obtaining this information ëe
have obtained the consent of the mentor and the main nurse of the Neurology Department.
The information we received in the Neurology Unit has been presented in the form of
tables and diagrams.
Results- In the municipality of Gjakovë / Djakovica, during the 4 years, a total of 35
patients ëere treated ëith vascular dementia, ëith 19 of them males (54.28%) and 16
females (45.72%). The number of patients has responded, due to the considerable
treatment of S.R. "Isa Grezda".
Key words: Dementia, Alzheimer's disease, vascular dementia.
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