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1. ABSTRAKTI
Punimi është bërë në Universitetin e Gjakovës, Fakulteti i Mjekësisë, drejtimi Infermieri, në
bashkëpunim me Urgjencën e Prishtinës.
Qëllimi i këtij punimi është shtjellimi i diabetit mellit në përgjithësi si sëmundje, komplikimet
kronike të kësaj patologjie dhe kujdesi infermieror te pacientet me diabet. Në këtë punim kemi
edhe një prezantim rasti ku të dhënat për prezantimin e rastit janë marrë nga Urgjenca e
Prishtinës me aprovim paraprak të pacientit.
Mentori i kësaj teme është Prof. Ass. Dr. Dardan Koçinaj
Punimi përfshin 7 figura, 2 tabela dhe ka gjithsej 40 faqe.
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2. HYRJE
Thuhet por nuk degjohet
Degjohet por nuk kuptohet
Kuptohet por nuk pranohet
Pranohrt por nuk zbatohet
Zbatohet por per sa kohe….?

Kjo thenjë e Konard Lorenz përmbledh qartë sfidat me të cilat duhet të përballet përsoneli
mjeksor dhe diabetiket për një trajnim sa më të mirë të diabetit.
Diabeti është një sëmundje e cila po prek gjithnjë e më shumë botën duke mos veçuar as vendet
më të zhvilluara dhe nga natyra e zhvillimit të saj si një sëmundje me problematik globale kërkon
një përkushtim maksimal nga stafi mjekësorë, nga pacientët, nga familja dhe gjithë shoqëria. Rol
kyç në menaxhimin e kësaj sëmundje luan disiplina në ushqyeshmërin e diabetikëve. Përmes
këtij studimi, mund të informoheni me sëmundjen në përgjithësi, ecurinë e zhvillimit dhe
trajtimit të saj, mënyrën e rregullt të ushqimit të diabetikëve dhe nivelin e njohurive të tyre rreth
ushqyeshmërisë.
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2.1.

HISTORIKU I DIABETIT MELLITUS

Diabeti nuk është një sëmundje e re dhe as e panjohur, njerëzimi ka shekuj që flet dhe
shqetësohet për këtë sëmundje. Diabeti njihet që në kohë të lashta nga simptomat e përshkruara
në një tekst mjekësor egjiptian, Ebers Papyrus, në vitin 1500 Para Krishtit.
Emri Diabetes Mellitus përbëhet nga dy fjalë, një greke,“diabetes” dhe nje fjalë latine “mellitus”.
Në shekullin e dytë A.D mjeku grek Aretaus i dha sëmundjes emrin grek diabetes, që do të
thotë“ kalim nëpërmjet” duke ju referuar sasisë së shtuar të urinimit në diabetin e pa kontrolluar.
Ndërsa fjala latine mellitus, që u shfaq më vonë, do të thotë “e ëmbël si mjalti” u përdor për të
përshkruar shijen e ëmbël të urinës.
Në 1775 anglezi Matthew Dobson provoi se shija e ëmbël e urinës ishte nga sheqeri që ajo
përmbante.
Në1860 në Berlin, Paul Langerhansi duke punuar kishte vërejtur disa grumbuj të qelizave
pankreatike të diferencuara nga njëra- tjetra dhe që mund të ndahen nga indet përreth.
Në1889 austriaku Oskar Minskoëski dhe Jozef vonë Mering tentuan të gjenin nëse pankreasi
ishte i nevojshëm për jetën, pankreatizuan një qen. Pas operacionit studiuesit gjetën se qeni
shfaqi të gjitha simptomat e një diabeti të ashpër me

polyuri dhe hyperfagi. Qelizat e

Langerhasit i ka përshkruar në vitin 1893, datë në të cilën një mjek Belg Edouard Laguesse
sugjeroi që këta grumbuj të qelizave që i kishte quajtur “Ishujt e Langerhansit” përbënin
pankreasin ekzokrin. Idetë e tij ishin vazhdueshmëri nga Jean de Meyer i cili e quajti insulinën
substancë nga ishulli (ishull- latinisht insulinë) që duhet të ketë pasur një efekt hyperglicemik
por që është ende hipotetike.
Deri në vitin 1922 diabeti ishte e njohur si vrasës i pa skrupull, ai vriste në mënyrë të
pamëshirshëm , të hapur e të shpejtë. Të gjithë fëmijët dhe të rinjtë e prekur nga kjo sëmundje
përfundonin në komën diabetike pa asnjë shpresë. Ishte mjeku MINKOFSKI ai që vërejti gjatë
eksperimenteve kirurgjikale të tij me qenin , me pas dy mjekët Kanadez Bating dhe Best arritën
ne vitin 1922 të nxjerrin nje lëng që ata e quajtën Insulinë, ata e përdoren atë me guxim për
mjekimin e djaloshit Leonard Thomson që ishte duke vdekur në gjendje të rënd të komës
diabetike. Insulina beri mrekullinë djali shpëtoi dukë u bërë kështu i sëmuri i pare ne botë që
Page 9
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shpëtoi nga vdekja falë Insulinës. Pas kësaj kjo mrekulli do e ndante historinë e diabetit në mes,
dhe si me “MAGJI”, insulina do ju kthente të sëmurëve me diabet përfundimisht jo vetëm jetën ,
por edhe mundësit që të punojnë, të martohen , të lindin fëmijë, të lumturohen dhe të plaken si
gjithë të tjerët.1

1

http://www.uamd.edu.al/
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2.2.

NDERTIMI DHE HORMNET E PANKREASIT

Pankreasi është një gjëndër e aparatit tretës, ka peshë rreth 80-100gram, është ngjyrë rozë-gri, ka
një ndërtim lobuar, në prekje të butë. Përbëhet nga tri pjesë, koka, trupi dhe bishti. Gjatësia e tij
sillet nga 16-22cm, gjerësia rreth 4cm dhe trashësi rreth 2cm. Është i vendosur mbas stomakut,
me nje strukturë alveole-tubuare, si dhe është prodhues i lëngut pankreatik që e derdh në
duoden. Është gjëndër me funksion të dyfishtë, egzokrine me 99% dhe endokrine me 1%. Indi
endokrin është në formën e grumbullimeve qelizore që formojnë ishujt e Langerhasit, janë rreth
500000 ishuj, të përbëre nga qelizat : Qelizat A (alfa me 15-20%, që prodhojnë glukagon),
qelizat B(beta me 70% që prodhojnë insulinë), qelizat D(delta me 5-10%, që prodhojnë
somastotinen) dhe qelizat C(te qarta).

Fig.1.1. Pankreasi dhe ishujt Langerhansit
Insulina është një hormone peptidik i përbëre nga dy fije zinxhirëve polipeptedikë, alfa dhe beta
te lidhur me urë disulifide. Insulina ndihmon ne depozitimin e energjisë. Në metabolizmin e
karbohidrateve efektet e insulinës janë specifike si: rrit transportin e glukozës në qelizën
muskulore rreth 15 here, rritë kapjen e glukozës nga mëlçia dhe depozitimin e saj. Gjatë kohës që
nuk merret ushqimi, përqendrimi i glukozës në gjak bie dhe po kështu edhe sekretimi i insulinës.
Në tru, insulinë ruan nivelin e glukozës në gjak mbi 50mg/dl për të evituar shokun hypoglicemik.
Në indin dhjamor, insulinë nxit transportin e glukozës, gjë që ka rëndësi për qelizën dhjamore,
për shkak se glukoza shërben për furnizimin me glycerol të nevojshëm për sintezën e yndyrave!.
Page 11
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Në metabolizmin e yndyrave insulinë lehtëson transformimin e acideve yndyrore të lira prej
triglicerideve qarkulluese. Në metabolizmin e proteinave insulinë nxitë transportimin e
aminoacideve prej plazmës për ne citoplazmën e qelizave muskulore, nxite sintezën e proteinave
dhe frenon enzimat e proteolizës dhe çlirimin e aminoacideve ne plazmë.
Insulina e sekretuar nxit kapjen, përdorimin dhe depozitimin e ushqimeve(glukozës), ndërsa
frenon metabolizmin e saj. Kur sasia e ushqimit është e ulet dhe sekretimi i Insulinës duke rritur
metabolizmin endogjen te lendeve te depozituara.. Sekretimi i insulinës nxitet gjithashtu prej
hormoneve si gastarina, sekretina, kolecistokinina, peptide glukagon.2

2

Shkoza, Artan Ms, “Fiziologjia e njeriut” Anatomia e Pankreasit Fq- 452
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2.3.

PËRKUFIZIMI I DIABETIT MELLITUS

Diabeti mellitus është një sëmundje endokrine, autoimmune që ka në thelbin e saj rritjen e
glukozës në gjak , e cila vjen si pasojë e mungesës së insulinës, që nuk prodhohet mjaftueshëm
nga qelizat B të ishujve të pankreasit. Ka një predispozite gjenetike. Mund të prek çdo moshë ,
në rastet kur diabeti prek moshat pediatrike, shkaku është dëmtimi i qelizave B të ishujve të
Langerhansit, që qon në mungesë të prodhimit të insulinës.
Diabeti është një çrregullim i metabolizmit, mënyrës se si organizmi përdor ushqimet për energji.
Më i dukshëm është çrregullimi i metabolizmit të karbohidrateve, që në mënyrë klasike
karakterizohet nga rritja e sheqerit ( glukozës ) në gjak dhe eliminimi i saj me urinë.
Diabeti është një gjendje që shkaktohet nga mos prodhimi i insulinës nga pankreasi ose
mospërdorimi i insulinës nga organizmi, nga prania e faktorëve që kundërshtojnë veprimin e saj.
“Diabeti përkufizohet si një gjendje hiperglicemie kronike që vjen si pasojë e bashkëpunimit
të faktorëve ambjental dhe gjenetikë. Gjithashtu është nje sindrom metabolik kronikë me bazë
gjenetike që karakterizohet me insuficiencë relative apo absolute te insulinës dhe manifestohet
me hiperglicemi, glukozuri ,çrregullim të metabolizmit të proteinave, të yndyrave, ujit,
elektroliteve dhe jep ndërlikime vaskulare dhe nervore që mund të jenë akute ose kronike.
Është sindrom sepse ndahet në tip dhe nëntip .”3

3

E.Peka, L.Neça. E,Rustami, D.Bego, A.Imami- Lelçaj, M.Çela, A. Dervishi, V.Zanaj, V.Mane,” Infermieristikas ne
Specialitete” ,”Diabeti Mellitus” faqe 154, Tiranë,2005.
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2.4.

KLASIFIKIMI

Kemi katër tipe diabeti të kundërt me njëri-tjetrin:
1. Diabeti Mellitus tip 1 ( insulinovartës )
2. Diabeti Mellitus tip2 ( joinsulinovartës)
3. Diabeti në shtatzani

( Gestational Diabetes )

4. Lloje të tjera specifike të diabetit
Diabeti tip 1 dhe diabeti tip 2 janë dy sëmundje të ndryshme si nga ana fiziopatologjike dhe
klinike. Ato kanë të përbashkët simptomat klinike (hiperglicemike) dhe komplikacionet.
Tab 1dhe 2 Karakteristikat e diabetit melitus
Tipi Diabetit

Diabeti Melitus Tip1

Diabeti Melitus Tip2

Frekuenca
Mosha e fillimit
Faktori hereditary
Evolucioni akut

15 %
<30
I dobët
Evolucion drejt
acido-ketozes
Jo
Po
B8,B15,B18,DR3,DR4
Mungesë absolute
Nuk ka
Po

85 %
>40
I forte
Jo

Obeziteti
Shenjat autoimmune
Tipi HLA
Sekretimi insulinës
Rezistenca insulinës
Komplikacionet

Po
Jo
Asnjë gjë e veçantë
Mungesë relative
Ka
Po
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Mosha e fillimit
Pesha
Mjekimi

Qelizat beta β
(prodhuese të insulinës)
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Diabeti Tip 1

Diabeti Tip 2

Zakonisht nën 30 vjeç

Zakonisht mbi 40 vjeç

Zakonisht normale ose
nën peshë, diagnoza paraprihet nga
rënie në peshë
Për të parandaluar vdekjen, është I
domosdoshëm injektimi I insulinës

Zakonisht mbi peshë, por mund të
jetë dhe normalë

Mungojnë totalisht (nuk prodhohen
në insulinë)

Objektivi I parë është rënia në peshë.
Është e dobishme të reduktohet
sheqeri dhe yndyrat dhe të rritet
përdorimi I fibrave (të tretshme). Për
normalizimin e sheqerit në gjak
mund të nevojiten hipoglicemiantët
oralë, ose insulinë, ose të dyja.
Zakonisht prodhimi I shtuar I
insulinës (hiperinsulinemi),por si
pasoje e insulinorezistencës në nivel
qelizor,kemi mungesë relative të
insulinës. Prodhimi I insulinës mund
të jetë gjithashtu normal ose I ulur.

Diabeti në shtatzëni: Insulina është e pranishme por nuk arrin të funksionojë mirë, shfaqet gjatë
shtatzënisë, në subjekte që janë të predispozuar , kthehet në normë pas lindjes. Diabeti i
shtatzënisë (Gestational Diabetes) në përgjithësi është i butë, dhe zakonisht shtrohet me dietë të
përshtatshme dhe ushtrime.
Llojet e tjera specifike të diabetit: Janë një përmbledhje e disa shkaqe individuale. Gjithashtu
diabeti shfaqet dhe nga ilaçet, defekte gjenetike të që pengojnë veprimin e qelizës beta, sëmundje
të pankreasit (ezokrine) dhe sëmundje endokrine.4

4

Robert E. Rakel "Traktati i meksisë së familjes" Tipi i Diabetit Fq- 990-992; Botimi-2013
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2.5.

SIMPTOMAT E DIABETIT

Simptomat klasike të diabetit Tipi I janë etja e tepruar, urinimi i tepruar, uria e tepruar, humbja e
peshës, dehidriimi dhe lodhja. Komplikime të tjera që mund të rezultojnë nga diabeti i pashtruar i
tipit I, janë: ketoacidoza dhe koma hyperosmolare.
Ketoacidoza është një gjendje e rrezikshme e aciditetit kronik në trup, që do të thotë nivel i lartë
acidi pH. Kjo ndodh kur trupi përdor yndyrat për të marrë energjinë e nevojshme, për shkak se
nuk mund të marrë glukozë të mjaftueshme. Acidozitet shkaktohen nga prania e ketoneve,
derivateve toksike të këtij reagimi.
Kujdes: Ketoacidozat mund të jenë të rrezikshme për jetën dhe duhet të trajtohen si një
emergjencë mjekësore.
Koma Hyperosmolare është gjithashtu një emergjencë mjekësore e rrezikshme për jetën që është
fatale në rreth 50% të rasteve dhe gjithmonë kërkon shtrimin në spital. Ajo rezulton nga
dehidratimi i rëndë i shkaktuar nga humbja e lëngjeve, nivelet e larta të sheqerit në gjak, dhe/ose
stresi fizik, si ai nga kirurgjia apo infeksioni.
Në përgjithësi, simptomat e diabetit Tipi II janë të njëjta si ato të Tipit I, me përjashtim të
humbjes së peshës së pashëndetshme. Është e rëndësishme të theksohet se diabetikët Tipi II
shpesh do të fitojnë përvojë të tepërt në peshë.
Për shkak se incidenca e diabetit Tipi II është në rritje dhe shpesh herë nuk diagnozohet herët,
është e rëndësishme të vëzhgoni veten për të parë nëse keni shenja treguese që ju mund të jeni në
rrezik. Kjo është veçanërisht e vërtetë në qoftë se ju, edhe në varësi të moshës, shihni se po fitoni
peshë, një tregues i mundshëm që ju jeni duke zhvilluar një rrezik të madh të rezistencës ndaj
insulinës. Kujdes shenjat e fillimit të diabetit
Tipi II, përfshirë këtu dëshirat karbohidrate, periudhat e shkurtra të marramendjes, nervozizmin,
progresivitetin në shtimin e peshës (sidomos rreth barkut), rritjen e triglicerideve në gjak dhe
nivelin e kolesterolit, rritjen progresive të presionit të gjakut, lodhjen pas një vakti “alergjik”,
vilaninë, dhe infeksionet e shpeshta fungale. Nëse e gjeni veten të përjetoni këto simptoma,
kërkoni kujdes të menjëhershëm mjekësor.
Nivelet kronike të larta të glukozës në gjak që shkaktojnë diabetin, mund të çojnë në një
shumëllojshmëri të kushteve të rënda shëndetësore. Teprica e glukozës në gjak ndryshon
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funksionet normale metabolike dhe biologjike. Për shembull, ajo zvogëlon efektivitetin e
proteinave të rëndësishme të tilla si hemoglobina, molekula që mbart oksigjenin në qelizat e
kuqe të gjakut. Hulumtimi gjithashtu tregon se diabeti mund të çojë në rritjen e sasisë së
lipoprotein (LDL) kolesterolit, apo të kolesterolit “të keq”. Kjo ndodh për shkak se glukoza e
tepërt në gjak shndërrohet në yndyra, të cilat nga ana e tyre mund të bëjnë që arteriet e vogla të
ngushtohen nga pllakat. Rezultati përfundimtar, në qoftë se gjendja nuk trajtohet, është ngritja e
madhe e presionit të lartë të gjakut dhe sëmundja kardiovaskulare, duke përfshirë atakun në
zemër dhe infarktin e saj. Njerëzit me diabet janë 3-4 herë më shumë të ngjarë të vdesin nga
sulmet e zemrës se njerëzit pa diabet, të cilët kanë numër të njëjtë të faktorëve tjerë të mëdha të
rrezikut.5

5

https://www.niddk.nih.gov/health-information/diabetes/overview/symptoms-causes

Peka.E, Neqaj.L, Rustemi.E, Bego.D, Imami-Leqaj.A, Çela.M, Dervishi.A, Zanaj.V, Mane.V. Infermieristika në
Specialitet. Tiranë, 2005: 154 - 158
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2.6.

SHKAQET E DIABETIT

TIPI I

Diabeti Tipi I ndodh për shkak se qelizat pankreatike nuk prodhojnë insulinë të mjaftueshme, ose
nuk prodhojnë aspak insulinë, për shkak të dështimit të qelizave beta, ose shkatërriminit të tyre.
Në shumë raste, kjo është për shkak të predispozicionit gjenetik, pasi diabeti Tipi I ndodh më
shpesh në mesin e individëve të cilët e kanë trashëguar këtë tendencë nga prindërit.
Shumë raste të diabetit Tipi I, megjithatë, janë për shkak të një sëmundje autoimune, siç tregohet
nga fakti se 75 % e diabetikëve të Tipit I kanë antitrupa në qelizat e tyre pankreatike, ndërsa
vetëm 0,5 % deri në 2,0 % e jo-diabetikëve i shfaqin këto antitrupa. Ndër faktorët që mund të
fillojnë procesin e shkatërrimit pankreatik autoimun janë edhe infeksionet bakteriale, sidomos
pertussis (kolli i keq), dhe viruse të tilla si Epstein -Barr (EBV), Coxsackie, cytomegalovirus
(CMV), dhe virusi herpes-6, si dhe virusetë që shkaktojnë rubeolën dhe hepatitin.
Albumina proteinike e gjedhëve, një substancë që gjendet në qumështin e lopës, mund të
shkaktojë gjithashtu diabet insulinë-vartës, nga provokimi i një reagimi autoimun. Antitrupat
albumine që gjenden në disa diabetikë Tipi I mund të pengojnë prodhimin e insulinës nga
qelizave pankreatike.

TIPI II

Dieta e varfër, trashja, alergjia kronike ndaj ushqimit, infeksionet virale, stresi kronik dhe
faktorët gjenetik, të gjitha këto mund të shkaktojnë ose të kontribuojnë në diabetin Tipi II, i cili
karakterizohet kryesisht nga rezistenca ndaj insulinës. Sa më shumë rezistent ndaj insulinës të
bëhet një person, aq më shumë insulinë prodhon trupi, por, me kalimin e kohës, trupi bëhet i
paaftë për të prodhuar insulinë të mjaftueshme për të përballuar rezistencën. Ndonjëherë, trupi i
diabetikëve Tipi II përpiqet të balancojë, të paktën në fillim, insulinën e mbiprodhuar. Por, mbiprodhimi i insulinës (një gjendje e njohur si hyperinsulinemia) mund të shkaktojë dëmtim të
enëve të gjakut dhe gjithashtu mund të nxisë mëlçinë për të rritur prodhimin e kolesterolit LDL,
e cila është e lidhur me rritjen e rrezikut të sëmundjes së zemrës.6

6

http://www.keshilla.net/diabeti-ja-shkaktaret-dhe-pasojat/

Page 18

.

PUNIM DIPLOME

KOMPLIKIMET KRONIKE TË DIABETIT MELLITUS

2.7. KOMPLIKIMET KRONIKE TE DIABETIT
Rrallë ndonjë sëmundje tjetër ne dukje kaq e butë krijon ndërlikime kaq të shumta e të rënda si
diabeti. Rrallë ndonjë sëmundje tjetër mund të arrijë të prek e të dëmtoi aq fshehurazi e ngadalë
thuajse të gjitha organet kryesore të trupit pa përjashtim sidomos enët e gjakut duke krijuar
aksidente kaq dramatike madje edhe fatale për jetën.
Diabeti arrin mjaft herët ti mashtrojë viktimat e tije.
 Së pari: prej mos dijes(mos njohjes së tij), shumë të sëmurë se dinë që diabeti krijon kaq
ndërlikime, nuk i njohin ato, madje dhe kur vuajnë për diabetin nuk i shkon ndërmend që
kanë diabet.
 Së dyti: gënjehen nga forma apo paraqitja e butë e diabetit, apo kujtojnë se vetëm diabeti
i rënd është vetëm ai që mjekohet është rrezik, kurse diabeti i lehtë pa shenja me glikemi
të lehtë është jo i dëmshëm (mjekohet me dijet apo me barna).
Sa më i vjetër të jetë diabeti, sa më shumë vjet të jetë i sëmuri me hiperglicemi , sa me lehtë të
jetë niveli i saj, pra sa me i çrregullt të jetë diabeti aq me të rënda janë ndërlikimet:
Ndërlikimet në sy
Ndërlikimet në veshka
Ndërlikimet arteriale të zëmrës dhe trurit
Shputa diabetike7

\

7

Bekteshi.T Ahmetaj.H Elshani.N Hundozi.Z Krasniqi.S Haziri.A Tafarshiku.H Manaj.R Pallaska.K Krasniqi.A Bejiqi.R
Kujdesi Shëndetësor për vitë të IV të shkolles së mesme të mjekësisë.Prishtinë 2000: 103 – 105
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2.8.

NDERLIKIMET NË SY

Së pari, këto dëmtime shfaqen dhe vërehen në kapilaret brenda syrit, pikërisht në atë shtresë të
quajtur Retinë.
Kjo është një cipë shumë e holle në fund të syrit që ka rol vendimtar për shikimin( fotografimin)
e objekteve. Kapilaret e retinës nën ndikimin e hiperglicimis kronike shumë vjeçare dëmtohen,
ndrydhen, qahen dhe lëshohen ne sy Brenda , te cilat cenojnë retinën e syrit dhe dëmtojnë
pamjen deri në verbim te plotë, ky ndërlikim quhet RETINO PATIA DIABETIKE dhe është
ndër ndërlikimet më të hershme dhe më të shpeshta të tij. Nga ana tjetër mjeti mjaft efektiv për ti
mbrojtur e mjekuar të sëmuret me këtë diagnozë prej verbimit është aparati me rreze laser.

Fig 1.2. Retina tek syri I shendosh dhe tek personat diabeti
Duhet pasur parasysh se për veç dëmtimeve ne kapilaret retina diabeti mund të krijojë sy dhe
dëmtime tjera, infeksione, rritje të presionit brenda syrit(glaukoma), sidomos zhvillimin në
moshë të re.8

8

https://www.bvoptometry.com/diabetic-retinopathy/
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2.9.

NDERLIKIMET NË VESHKA

Në veshka bëhet filtrimi i vazhdueshëm i gjakut. Me anë të këtij filtrimi organizmi eliminon
jashtë urinën , terë helmet, mbeturinat etj. Diabeti si pasojë e hiperglicemis së vazhdueshme për
një kohë të gjatë dhjetra vjeçare mund të dëmtojë kapilaret e hollë të glomerulëve kështu
pengohet filtrimi dhe funksionimi i veshkave ne tersi. Ky ndërlikim quhet NEFROPATIA
DIABETIKE.

Fig 1.3. Veshka Normale dhe Veshka me Diabet.9

9

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/chronic-kidney-disease/symptoms-causes/syc-20354521
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2.10. SHPUTA DIABETIKE
Në fazat me të avancuara nervat dëmtohen aq shumë sa bëhen të pa ndjeshëm, nuk përcjellin dot
as dhembjen, as nxehtësinë, as të ftohtit apo prekjen. Kjo krijon një ndërlikim me rrezik të
jashtëzakonshëm për dëmtimin dhe shfaqjen e gangrenës në këmbë, që njohët me emrin shputa
diabetike. Kujdesi për shputen diabetike bëhet më mjekimin korrekt të diabetit , lënia e duhanit
dhe ecja e përditshme me karakter ushtrimor, janë të vetmet mënyra efikase për tu mbrojtur nga
gangrena dhe dëmtimet e tjera të qarkullimit .

Fig 1.4. Shputa Diabetike10

10

https://podiatrendg.com/diabetic-foot
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2.11. NDERLIKIMET E ZEMRES DHE TË TRURIT
 INFARKTI I MIOKARDIT (që ndodh nga bllokimi i arterieve që furnizojnë me gjak
muskulin e zemrës)

Fig 1.5. Infarkti miokardiak11

 TROMBOZA (apo hemorragjia cerebrale që ndodh nga bllokimi apo qarja e arterieve qe
furnizojnë trurin me gjak).

Fig. 1.6 Tromboza

11

https://www.drpolley.com/dont-forget-that-oral-health-is-heart-health/
https://www.nhlbi.nih.gov/health/health-topics/topics/stroke/types
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 GRANGENAT NE KËMBË (nga bllokimi i arterieve që furnizojnë gjymtyrët e
poshtme).
Të njëjtat gjëra dalin pot ë pyesim dhe të hetojmë diabetikët që bëjnë aksidente në arteriet
cerebrale (tromboze apo hemorragji të tyre).

Fig 1.7. Gangrena në kemb.11

https://www.nhlbi.nih.gov/health/health-topics/topics/stroke/types
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2.12. MJEKIMI I DIABETIT MELLIT
Diabeti i çrregulluar, i pa mjekuar mirë, favorizon infeksionet, kurse këto, nga ana e tyre e
çrregullojnë dhe rëndojnë akoma më shumë diabetin. Që të ndërpritet ky qark dëmtues lufta
duke bërë njëkohësisht në dy drejtime, si për mjekimin sa më të mire të diabetit, ashtu dhe për
masat kundër mikrobeve e infeksioneve të ndryshme. Në të sëmuret me diabet, infeksionet, sado
të vogla qofshin, duhen mjekuar seriozisht. Nuk duhet ngurruar asnjë çast sipas rastit, të fillohet
mjekimi me antibiotikë, qoftë dhe për infeksione në dukje të vogla e të parëndësishme. Nga ana
tjetër, nuk duhet shpresuar që infeksionin do ta mposhtë vetëm mjekimi me antibiotikë apo
ilaçet, të tjera antinflamtore. Që të mposhtë një infeksion në të sëmurët me diabet , përveç
antibiotikëve apo ilaçeve të tjera antinflamatore duhet bërë patjetër dhe mjekimi shembullor i
diabetit, duhet të arrihet e të mbahet në mënyrë të qëndrueshme një ekuilibër i përsosur i tij. Në
qoftë se kjo nuk bëhet, infeksioni do të ngrejë kokë e do të ringjallet përsëri. Sipas mjekëve, si
rregull ata diabetikë që mjekohen me insulinë, në përshtatje me analizat duhet të rrisin dozën e
saj, kurse ata që mjekohen me medikamente ose me dietë gjatë infeksioneve sidomos në ato që
shoqërohen me temperaturë, sipas rastit, përkohësisht mund të duhet të fillojnë mjekimin me
insulinë.
Në diabetin të tipit 1, ku qelizat e pankreasit shkatërrohen nga mekanizmi vetëmbrojtës, nuk
prodhohet insulina dhe është e nevojshme që pacienti ta marrë atë. Diabeti tip 1 mjekohet me
insulinë, pra kjo formë e diabetit është e varur nga insulinë, dhe që quhet ndryshe diabeti i
fëmijëve dhe i të rinjve nën moshën 40 vjeç. Ky kontingjent përbën rreth 20% të diabetikëve.
Duhet theksuar fakti se edhe në këtë formë insulina nuk është gjithçka, mjafton të marrë
insulinë dhe u mjekua diabeti. Për këtë arsye edhe në diabetin insulinovartës mjekimi është
kompleks, i gjithanshëm dhe që konsiston në katër drejtime.
 Dietë e përshtatshme
 Mjekimi korrekt me insulinë
 Aktiviteti fizik i përshtatshëm
 Autokontroll, vetëkontroll.
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Në diabetin mellito të tipit 2, në momentin që verifikohet që dieta dhe ushtrimet fizike nuk janë
të mjaftueshme, mjekimi do të bëhet me hipoglicemizanti nga goja që ndihmojnë në zvogëlimin
e përqendrimit të glukozës në gjak nëpërmjet mekanizmave të ndryshëm: disa ngadalësojnë
thithjen e karbohidrateve nga organizmi (ngadalësojnë alfa glukozoidzën), të tjerë ndihmojnë
pankreasin që të prodhojë insulinën (sulfonilure e glinidi ) dhe disa të tjerë zvogëlojnë
rezistencën e insulinës nga qelizat (biguanidi). Në rast se ilaçet hipoglicemizzanti (që ulin sasinë
e sheqerit) nuk mjaftojnë për të mbajtur diabetin nën kontroll, pacientit i bëhet insulina. 19Me
fjalë të tjera, mjekimi në diabetin e tipit të dytë mund të krahasohet me një “shkallë” që ka
nevojë për një bazament mbi të cilin mund të mbështetet, bazamenti paraqitet nga dieta dhe
ushtrimet fizike dhe këtu fillojmë të ngjitemi sipas nevojave metabolike të subjektit, duke
përdorur hipogliçemizanti nga goja si i vetmi mjekim, në qoftë se akoma nuk mjafton për të
mbajtur një kontroll të përshtatshëm metabolik, përdoret mjekimi nga goja, i kombinuar në të
njëjtën kohë me mjekimin me insulinë. Në një situatë të veçantë, si në rastin e sëmundjeve të
shoqëruara me temperaturë, ndërhyrje kirurgjike, infarkt i miokardit etj. Edhe personat me
diabet të tipit 2 është e nevojshme që të ndërpritet mjekimi nga goja dhe të bëhet mjekimi me
insulinë, në momentin që vërtetohet kalimi i kësaj gjendje kritike mund të fillohet përsëri
mjekimi nga goja; prandaj kjo“shkallë” e mjekimit nuk shihet si një procedurë e pashmangshme
kundrejt përdorimit të insulinës por brenda disa limiteve, sipas nevojave metabolike dhe në
bashkëpunim me subjektin diabetik, mund të përshkohet si në ngjitje si në zbritje. Në raste të
tjera, në momentin që paraqitet një ndërlikim në veshka, në diabetin e tipit 2, do të jetë e
nevojshme të përdoret në mënyrë të pashmangshme mjekimin me insulinë.12

12
12

Gross, JL, de Azevedo, MJ Silvero, “Diabetik neuropati, diagnosis and treatment, diabetes care”2005
Thopson.M ,Rossini.A, Mordes.J “Mjeksia e Kujdesit Intesniz”. Prishtinë
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2.13. DIAGNOZA INFERMIERORE
 Çrregullimi ekuilibrit hidro-elektronik si pasojë sëmundjes
 Rreziqet për ndryshimet në lëkurë me prishjen e integritetit, si pasojë e infeksioneve,
djersitjes, tharjes, plagëve etj.
 Pasimi i rezervave energjetike te organizmit si pasoje e paaftësisë për të plotësuar
nevojat për lëngje (djersitje, urinimi i shpejt).
 Pakësimi i rezervave energjetike të organizmit si pasojë e organizmit të mënyrës së
ushqyerjes.
 Ndryshime ne aktivitetin fizik si pasojë e sëmundjes, lodhje pa shkak dhe këputje e
theksuar
 Gjendje ankthi dhe e frikës si pasojë e mungesës së njohurive për sëmundjen dhe
trajtimit të saj
 Era karakteristike e acetonit në frymarrjen e pacienteve si pasojë e rritjes së trupave
ketakonike në qarkullimin e gjakut.
 Hiperglicemia si pasojë e diabetit të disekulibruar13

13

Robert E. Rakel "Traktati i meksisë së familjes" Tipi i Diabetit Fq- 990-992; Botimi-2013
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2.14. KUJDESI INFERMIEROR
Duke qenë së diabeti është një sëmundje që të vret në heshtje, një rol shumë të rëndësishëm ka
personeli infermieror në vlerësimin, në kujdesin dhe në edukimi e këtyre pacientëve me qëllim
që të minimizohen sado pak komplikacionet e tij. Menjëherë pas paraqitjes së pacientit në spital,
infermieri/ja bën mbledhjen e të dhënave nëpërmjet intervistës që i bëhet të sëmurit rreth
historisë së sëmundjes dhe shenjave klinike që infermieri arrin te sigurojë nga pamja fizike e
pacientit.
 Sigurohet anamneza familjare
 Vlerëson lëkurën në se ka problem e djersitjes, ka të ftohtë, të thatë
 Vlerëson sistemin neurologjik i axhituar ose i përgjumët
 Vlerëson sëmundjen lidhur me moshën e pacientëve
 Vlerësimi fizik i kompletuar është esencial, sepse diabeti mund të ndikojë në të gjitha
sistemet
 Pyetet i sëmuri për sasinë dhe shpejtësinë e pirjes së lëngjeve, sepse këta pacient janë të
prirur për të pirë një sasi të madhe lëngjesh.
 Pyetet pacienti për sasinë dhe shpeshtësinë e urinimit, përmbledh të dhënat laboratorike
dhe i dokumenton ata, dhe ja raporton mjekut kurues.
 Kërkon të dhëna mbi stilin e jetës së pacientit.14

14

Tomja A. Pula A. Basha E “Bazat e infermieristikes se pergjithshme”
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2.15. NDËRHYRJA INFERMIERORE
Infermierët qetësojnë pacientin nga ankthi dhe stresi i sëmundjes, nuk lejon persona të tjerë të
afërm që të traumatizojnë me gjendjen, siguron komfortin e pacientit. Në rast se shikon se ka
hipoglicemi, infermierët duhet të ndërhyjnë menjëherë duke matur glicemin dhe nëse pacienti
është i vetëdijshëm jepet sheqer nga goja, në të kundërtën pacientit i vendoset perfuzion
intravenoz me glukozë 5% apo në raste të hipoglikemisë së theksuar i aplikohet glukozë 40%
intravenoze ose sipas dozës së caktuar nga mjeku. Në rast se shikon se ka hiperglicemi,
infermierët duhet të njoftojnë mjekun për vendosjen e vazhdimit të trajtimit apo vendosjen e
dozës së insulinës duke mbajtur pacientin në mbikëqyrje. Kujdesi infermieror te diabetikët
konsiston në njohjen e shenjave dhe ndërlikimeve që jep sëmundja.
Infermierët japin:
o Kujdesin për lëkurën dhe mukozat
o Kujdesin për sy
o Kujdesin për sistemin kardiovaskular
o Kujdesin për sistemin urinuar
o Kujdesin për shputën diabetike.15

15

Gross, JL, de Azevedo, MJ Silvero, “Diabetik neuropati, diagnosis and treatment, diabetes care”2005
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3. QELLIMI I PUNIMIT
Qëllimi i të këtij punimi është shtjellimi i diabetit mellit ne përgjithësi si sëmundje komplikimet
kronike të kësaj patologjie dhe kujdesi infermieror te pacientet me diabet,po ashtu edhe
prezantiinin e nje rasti me komplikim kronik të diabetit mellitus.
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4. METODOLOGJIA

Për realizimin e këtij punimi është përdorur metoda e Prezantimit të rastit. Të dhënat për
prezantimin e rastit janë marrë nga Qendra Klinike Universitare e Kosovës, me aprovim paraprak
edhe nga ana e pacientit.
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5. REZULTATET
RAST STUDIMI

Në mënyre që të kemi dhe të krijoje një pasqyrë me të qartë rreth diabetit e në veçanti të
komplikimeve kronike të diabetit mellitus, do te mundohem në mënyrë sa më të shkurtër dhe të
qartë te paraqes nje rast të elementeve kryesore tek një i prekur më diabet mellitus duke
specifikuar ne fund edhe rezultatet e keti studimi.
Vlerësimi Fillestar
Te dhënat subjektive
Pacienti i gjinisë mashkullorë, 57 vjeçar. Dhimbjet kanë filluar para nje jave me ;dhembje jo
tipike në gjoks. Dhembjet janë intensifikuar me shumë dhe kanë pasur karakter shtrënguese dhe
kanë qenë te padurueshme, te cilat kanë detyruar pacientin të lajmërohet në Spitalin regjional të
Pejës. Aty i është ordinuar

steptaza dhe është udhëzuar për ne QKUK për realizimin e

kononanografisë.
Te dhënat e tjera anamnestike
Është hospitalizmi i parë ne kliniken e kardiologjisë. Vuan nga diabeti mellit tip 2,qe 4-5 vite
dhe mjekohet me insulinë. Mohon sëmundje dhe hospitalizime tjera gjate jetës
Vëllai i vuan nga DM. Jeton ne kushte mesatare ekonomike konsumon duhan për 35 vite (rreth
4-5pako në ditë), alkool jo.
Mohon alergji në barna dhe ushqime .
Të dhënat objektive
Pacienti ishte i vetëdijshëm, i orientuar në kohë dhe hapësirë lëkura dhe mukozat mirë të
vaskularizuar, eupnoik, cianotik, anikterik. Gjëndrat limfatike regjionale nuk palpohen, merr
pozitë aktive ne shtrat dhe le përshtypjen e pacientit mesatarisht të rëndë

Page 32

.

PUNIM DIPLOME

KOMPLIKIMET KRONIKE TË DIABETIT MELLITUS

Koka dhe qafa: Koka me konfiguracion normal , kapiliciumi me pilozitet normal për moshën
dhe gjinin. Qafa cilindrike ne levizshmeri te ruajtur ne te gjitha drejtimet Gjëndrat tiroide nuk
palpohen.
Kafazi i kraharorit: Cilindrik , me lëvizshmëri simetrike respiratorë..
Mushkëritë:Ne auskultim dëgjohet frymarrje normale .
Zemra: aksioni i zemrës ritmik tone te qarta. TA.120∕70mmHg. P=74∕min
Abdomeni: mbi nivelin e kafazit te kraharorit.,i pandjeshëm ne palpim sipërfaqësor dhe të
thella. Mëlçia dhe Shpretka

nuk palpohen ;Sukusioni

renal negativ bill. Ka te vendosur

kateterin urinar
Ekstremitetet; Pa endma, pa deformitete, pulsi ne arterjen dorzalis pedis palpohen bill.
SNQ: Pa deficite neurologjike dhe pa lateralizime.
Diagnoza infermierore
Pacienti ishte i vetëdijshëm i orientuar në kohë dhe hapësirë lëkura dhe mukozat mirë te
vaskolarizuar, eupnoik, acianotik, anikterik. Dhimbje shtrënguese gjoksi , lodhje,frymëzenje.
Planifikimi infermieror






Merren analizat laboratorike .
Matja e nivelit te sheqerit ne gjak
Përcjellja e shenjave vitale
Behët aplikimi i terapisë .
Ed. shëndetësor për mënyrën e ushqyerjes dhe dietës.

Ekzaminimet plotësuese
Gjate qëndrimit
nevojshme.





në spital pacientit i janë

kryer te gjitha ekzaminimet

dhe trajtimet e

Marrja e analizave laboratorike
Glucose OX
Cholesterol
Trigliceride
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Urea
Unic Acid L
Creatinine
T Bilirubin
Tot Protein
Albumin
ALT∕GPT LIQ
AST∕GOT LIQ
LDH P
CK
Iron

Vlerësimi përfundimtar
Pacienti gjatë trajtimit ne spital është trajtuar me terapi te rekomanduar nga mjeku komfor
gjendjes se tij. I janë bere ekzaminimet e nevojshme gjendja e tij është përmirësuar dhe është
lëshuar ne shtëpi. I janë dhënë këshilla për përdorimin e terapisë dhe ushqyerjes së shëndetshme
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6. DISKUTIM
Në studimin nga Zhaolan Liu dhe të tjerët (2010) është konstatuar se nga gjithsejtë 1524 pacient
me Diabet Mellit tip II, vetëm 732 (48.0%) nuk kanë pas komplikime kronike të diabetit, ndërsa
792 (52.0%) janë shoqëruar me komplikime kronike të diabetit. Në të njëjtin hulumtim Zhaolan
Liu dhe të tjerët kanë konstatuar se komplikimet kronike më të shpeshta janë ato nga sëmundjet
kardiovaskulare me 30.1% .
Në rastin tonë

pacienti i takon gjinisë mashkull 57 vjeçar cili është diagnostifikuar me diabet

mellitus tipi II, me afro 4-5 vite edhe me insulinë . Rasti ynë e ilustron më së miri se si Diabeti
Mellit, jo i kontrolluar mirë, mund të jetë shkaktarë i komplikimeve kronike. Në këtë rast kemi te
bëjmë me komplikime kardiovaskulare, si më të shpeshta, që janë me rrezik për vdekje të
parakohshme si që është infarkti akut i miokardit. 16

16

International Diabetes Federation: Diabetes Atlas. 2nd edition. Brussels: Gan D, Ed. Belgium; 2003.
Thomas JS: Disability in Diabetes[A]. National Diabetes Data Group. Diabetes in America[M]. Bethesda 2nd
edition. 1995. NIH Publication NO.9521468
Roglic G, Unwin N, Bennett PH, Mathers C, Tuomilehto J, Nag S, Connolly V, King H: The burden of mortality
attributable to diabetes: realistic estimates for the year 2000. Diabetes Care 2005, 28(9):2130-2135.
Zhaolan Liu, Chaowei Fu, Weibing Wang and Biao Xu. RPrevalence of chronic complications of type 2 diabetes
mellitus in outpatients - a cross -sectional hospital based survey in urban China. Health and Quality of Life
Outcomes 2010, 8:62.
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7. PËRFUNDIM

Diabeti mellitus është

një sëmundje endokrine, e trashëgueshme që karakterizohet me

përqendrime të larta të glukozës në gjak .
Në diabetin 1, shkaqet janë autoimune ku në organizëm ndodhë një reaksion imune kundër
qeliza B, që qon në shkatërrimin e tyre dhe ulje të prodhimit të insulinës.
Në diabetin tipi 2, ndikojnë edhe faktorë të tjerë si adipoziteti, anomali të ndryshme në lidhje
me sistemin endokrin ,pankreasin, që qojnë në uljen e efektëshmëris së insulinës në kapjen dhe
përdorimin e glukozës në mënyrën e duhur, deri në atë stade të mëvonshëm që kjo situatë qon në
ulje të më tejshme të prodhimit të insulinës dhe nevojshmëris për insulinë nga jashtë .
Komplikimet kronike te diabeti mellitus janë: sëmundjet kardiovaskulare, sëmundjet e veshkave
etj. Paraqitja e tyre mund të shtyhet nëse diabeti mirëmbahet.
Prandaj për kontrollin më të mirë të diabetit dhe për parandalimin e komplikimeve kronike të tij,
e sidomos të atyre me rrezik për jetë, është i domosdoshëm inkuadrimi i infermierëve në procesin
e edukimit të diabetikëve.
PROPOZIMI I MASAVE
 Një diabetik nuk duhet të harrojë asnjëherë mjekimet.
 Nuk duhet të harrojë kohën pa ngrënë (edhe kur është në kurën e rënies në peshë).
 Nuk duhet të bëjë injeksione të insulinës në të njëjtin vend.
 Nuk duhet ndërruar lloji i insulinës pa u këshilluar me mjekun.
 Insulinën duhet ta bëjë edhe në rastet që nuk ka oreks, ndërsa ushqimin e zakonshëm,
në këto raste ta zëvendësojë me lëngje me sheqer si çaj, komposte etj.
 Të mos e zëvendësojë asnjëherë mjekimin me insulinë me atë me tabletë, pa u
këshilluar me mjekun. Të pijë pa nguruar sa here që ka etje.
 Të mos hajë shumë se dy fruta në ditë, nuk rekomandohen frutat si banane, fik, kurse
të tjerat në një sasi tepër të vogël duke e kompensuar me ushqimin.
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8. REZYME
Hyrje: Diabeti është një sëmundje e cila po prek gjithnjë e më shumë botën duke mos veçuar as
vendet më të zhvilluara dhe nga natyra e zhvillimit të saj si një sëmundje me problematik globale
kërkon një përkushtim maksimal nga stafi mjekësorë, nga pacientët, nga familja dhe gjithë
shoqëria.
Metodologjia: Për realizimin e këtij punimi është përdorur metoda e Prezantimit të rastit. Të
dhënat për prezantimin e rastit janë marrë nga Qendra Klinike Universitare e Kosovës. Me
aprovim paraprak edhe nga ana e pacientit.
Diskutimi: Në studimin nga Zhaolan Liu dhe të tjerët (2010) është konstatuar se nga gjithsejtë
1524 pacient me Diabet Mellit tip II, vetëm 732 (48.0%) nuk kanë pas komplikime kronike të
diabetit, ndërsa 792 (52.0%) janë shoqëruar me komplikime kronike të diabetit. Në të njëjtin
hulumtim Zhaolan Liu dhe të tjerët kanë konstatuar se komplikimet kronike më të shpeshta janë
ato nga sëmundjet kardiovaskulare me 30.1%.
Përfundimi: Diabeti mellitus është një sëmundje endokrine, e trashëgueshme që karakterizohet
me përqendrime të larta të glukozës në gjak .
Qëllimi: Qëllimi i këtij punimi është që të rriten njohuritë për diabetin mellitus, çfarë e shkarton,
cilat janë simptomat dhe mënyra se si mjekohet.
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SUMMARY
Introduction: Diabetes is a disease that is affecttin more and more throughout the world, not
excluding not even the most developed countries, whereas by its features of its development as a
disease global difficulties it requires a maximal commitment from medical staff, patients, from
the family as well as from the entire society.
Methodology: For the realizacion of this scientific work is used the method of case Presentation.
The date for presentation of the case have been taken from the University Clincal Center of
Kosovo also whith pirop approval from patients.
Discussion: From the studies of Zhaolan Liu and of others studies(2010) it was ascertained thata
ou of a total of 1524 patients whith Diabetes Mellit of type III only 732(48%) have not had
Chronic complications of diabetes, while 792(52%) were associated whith Chronic
complications of Diabetes. While in the same research, Zhaolan Liu and others have founf aou
that the most frequent chronic complications are those whith cardiovascular disave by (30.10%).
Concusion: The Mellitus Diabetes is an endrocrine disease, a heraditary disease that is
characterized by high glocose concentration in the blood.
Purpose: The main purpose of this work is knowledge increasing abort Mellits diabetes, aht
causes it, what are the symptomas and the whay how to treat it.
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