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ABSTRAKTI
Diabeti melitus është sëmundje metabolike që shkaktohet nga mungesa relative apo
absolute e insulinës në pankreas. Sipas OBSH, diabeti shkakton çdo vit 5% të vdekjeve globale
dhe mendohet se vdekjet nga diabeti në 10 vitet e ardhshme do të rriten me 50%. Diabeti shfaq
edhe komplikime të shumta nëpër organe dhe sisteme organësh; në sy shkakton retinopatinë
diabetike, në veshka shkaktonë nefropatinë diabetike, në tru shkaktonë neuropatinë. Po ashtu në
zemer dhe në enët e gjakut diabeti shkaktonë bllokim të arterieve që furnizojnë zemrën pra infarkt
të miokardit, hemorragji cerebrale si dhe gangrenë. Ndërlikimi më i madh i diabetit është ulçera
diabetike. Këmba (shputa) është një organ kompleks që kryen funksionin e saj, duke dhënë
informacione trurit dhe duke marrë nga ai urdhëra motorike. Është një shputë me çrregullime të
cilat mund të shkojnë deri në neuropati, angiopati.
Qëllimi i punimit është: të kuptojmë se çka është shputa diabetike, të paraqiten ndërlikimet
e diabetit nëpër sisteme si dhe të tregohet kujdesi ndaj këtyre pacientëve, të përcaktohen faktorët
e riskut për shputë diabetike, si dhe të paraqitet rasti.
Materiali dhe metoda e punës është mbështetur në rishikim literature dhe studim i rastit.
Rezultatet janë marrë nga Spitali Rajonal i Gjakovës Isa Grezda përmes rastit kemi përshkruar më
poshtë kemi mbrojtur anonimitetin dhe për paraqitjen e fotove më poshtë është marr leja nga mjeku
i saj si dhe vet pacientja.
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THE ABSTRACT

Diabetes mellitus is a metabolic disease caused by the relative or absolute absence of insulin
in the pancreas. According to WHO, diabetes causes 5% of global deaths every year, and diabetes
deaths in the next 10 years are expected to increase by 50%. Diabetes also manifests numerous
complications in organs and organs; in the eye causes diabetic retinopathy, the kidney causes
diabetic nephropathy, the brain causes neuropathy. Also in the heart and blood vessels, diabetes
causes blockage of the arteries that supply the heart with myocardial infarction, cerebral
hemorrhage and gangrene. The biggest complication of diabetes is diabetic ulcers. The foot is a
complex body that performs its function by providing information to the brain and taking from
that motorcycle instruction. It is a toe with disorders that can go up to neuropathy, angiopathy.
The purpose of the paper is to understand what diabetes is, to present the complications of
diabetes in the systems and to show the care of these patients, to determine the risk factors for
diabetic foot, and to present the case.
The material and method of work is based on literature review and case study. The results
are obtained from Gjakova Regional Hospital Isa Grezda through the case we have described
below, we have protected the anonymity and the presentation of the pictures below is taken by her
doctor as well as the patient.
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2. HYRJE

Diabeti është një sëmundje kronike me kosto të lartë sociale, shëndetësore dhe ekonomike. Diabeti
ka kosto të lartë sociale, sepse diabeti nuk prek vetëm një njeri, por edhe familjen, komunitetin; të
cilët prekën dhe ndikohen në mënyra të ndryshme nga kjo sëmundje. Diabeti është një sëmundje
që po nuk u zbulua dhe u mjekua në kohë dhe në mënyrë të rregullt, ai shkakton ndërlikime serioze
si, sëmundje kardiovaskulare, verbim, sëmundje të veshkave, amputime të këmbëve etj. Tek
personat me diabet, rreziku për sëmundje kardiovaskulare është 2-4 herë më i lartë se tek përsonat
pa diabet, ose amputimet e këmbës janë 10 herë më të shpeshta se tek përsonat pa diabet. Por
diabeti ka edhe kosto ekonomike sepse diabetiku ka nevojë për medikamente, trajtime dhe
ekzaminime që shpesh janë të kushtueshme. Diabeti e rrit koston e jetës së diabetikut me të paktën
25%.

Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, diabeti prek rreth 5% të popullsisë së botës dhe numri
i të sëmurëve është vazhdimisht në rritje, duke u dyfishuar çdo 10 vjet. Në botë sot numërohen
366 milion diabetikë dhe në vitin 2030 mendohet të jenë 520 milionë diabetikë, apo 6,3 % e
popullsisë së botës të jetë prekur nga diabeti.
Sipas OBSH, diabeti shkakton çdo vit 5% të vdekjeve globale dhe mendohet se vdekjet nga diabeti
në 10 vitet e ardhshme do të rriten me 50%. Në çdo 10 sekonda në botë shtohen dy njerëz të tjerë
me diabet dhe se çdo 10 sekonda vdes një njeri nga shkaqe që lidhen me diabetin si shputë diabetike
që shpije në gangrenë dhe amputim.
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2.1. Diabeti
Çka është Diabeti?
Diabeti melitus është sëmundje metabolike që shkaktohet nga mungesa relative apo absolute e
insulinës në pankreas. Është sëmundje kronike e përhapur në tërë botën. Përafërsisht 2% e
popullatës botërore kanë një formë të diabet mellit –Tip1, kurse Tipi 2 i diabet mellit shpesh herë
mund të jetë sëmundje e pleqërisë.
Sipas OBSH1-së, 15% e diabetikëve do të ballafaqohen në jetën e tyre me një ulçerë të këmbës që
do kërkojnë trajtim mjekësorë. Shqetësimi i mjekëve dhe i pacientëve tani përqendrohet tek
komplikimet kronike. Diabeti mellit është një nga sëmundjet më të shpeshta endokrine, OBSH –
ja e përkufizon diabetin mellit si gjendje të hiperglikemisë kornike të shkaktuar nga veprimi i
faktorëve gjenetikë dhe ata të mjedisit, të cilët veprojnë bashkërisht. Mungesa e insulinës shpie
deri në çrregullimin e metabolizmit të hidrateve të karbonit, yndyrnave dhe proteinave. Sëmundja
manifestohet me shenja dhe simptoma klinike karakteristike, kurse gjatë sëmundjes në mënyrë
progresive zhvillohen: mikroanginopatia, arterioskleroza dhe ndërlikimet tjera.2
Diabeti mellit ndahet në dy grupe të mëdha: në diabetin insulinvartës (DIV) dhe në atë
joinsulinvartës (DJIV). Diabeti DIV mund të shoqërohet me mbi peshë. Diabeti insulinvartës
shfaqet në mosha të reja, ndërsa ai jo insulinvartës në mosha të rritura. Diabeti insuinvartës
karakterizohet nga mungesa e plotë e sekretimit të insulinës e shkaktuar nga shkatërrimi i qelizave
ß të pankreasit, gjë që zakonisht rezulton nga një sulm autoimunë. Duhet të theksohet se llojet
madhore të diabetit kanë mekanizma të ndryshëm patogjenetikë, komplikimet afatgjatë në veshka,
në sy, nerva dhe enët e gjakut janë të njejtat dhe janë shkaku kryesorë i sëmundshmerisë dhe i
vdekshmërisë.3

Shkaqet dhe simptomat e sëmundjes
Nga kjo sëmundje mund të preket kushdo, dhe në çdo moshë. Më të predispozuar për diabet janë:
përsonat me moshë mbi 40 vjeç; me mbipeshë dhe me disa sëmundje tjera dhe në bazë të

1

Organizata Botërore e Shendetësisë.

2

Azemi.M.Shala.M. me Bashkëpuntorë Pediatria.Prishtinë 2010: 899 – 907.

3

Abbas.K Mitchell.F - Basic Pathology ROBBINS. Tiranë 2010: 775 – 784.
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anamnezes familjare. Diabeti klasifikohet në bazë të shkakut dhe paraqitjes së sëmundjes.
Klasifikimi i diabetit mellit është në dy forma: insulinvartësit dhe të joinsulinvartësit.4
Përsonat të cilët vuajn nga kjo sëmundje kronike, rezulton me 3 simptomat kryesore:
 Poliuria (urinim i shumtë dhe i shpesht),
 Polydipsia (etje e madhe),
 Polyphagia (nevoja e shtuar e ngrënies për ushqim).
Për shkak se qelizat nuk marrin ushqim (glukozë) mekanizmi i urisë rezulton në polyphagi (nevoja
e shtuar e ngrënies për ushqim). Pavarësisht marrjes së tepërt të ushqimeve, përsoni mbetet në
gjendjen e urisë derisa sasia e insulinës bëhet e pranishme për të mundësuar lëvizjen e glukozës
për në qeliza. Kur qelizat nuk mund të marrin glukozën si burim për gjenerimin e energjisë,
përdoren burimet alternative të furnizimit. Konvertimi i acideve të lira dhjamore në trupa ketonë
paraqet një opcion rezervë për burimin e energjisë. Për shkak se trupat ketonë dhjamorë, ato nuk
metabolizohen më, dhe mund të akumulohen në gjak dhe fluide të tjera ekstra - qelizore kur
insulina nuk është e pranishme.
Shkaktarët e diabet mellit janë të panjohur, por mendohet në disa faktorë që mund ta
ngacmojnë:

4



Trashëgimia;



Mosha;



Pesha;



Stresi;



Sëmundjet e pankreasit;



Traumat;



Shtatzënia;



Efektet anësore të medikamenteve. 5

Peka.E Neçaj.L Rustami.E Bego.D Imami-Lelçaj.A Çelaj.M Dervishi.A Zanaj.V Mane.V Infermieristika në

Specialitet.Tiranë 2005: 154 – 158
5

http://www.millennia2015.org/files/files/M25_WeObs_Projets/Diabetic_foot_care/guide_kosovo_final.pdf
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Janë dy komplikime akute-hipoglikemia dhe hiperglikemia.
 Hipoglikemia-nuk është e domosdoshme që vetëm njerëzit me D.M. të kenë pasqyrë të ulët
të sheqerit, edhe njerëzit plotësisht të shëndoshë mund të vuajnë prej hipoglikemisë. P.sh.
pas një aktiviteti të rëndë fizik kur racioni i fundit ka qenë disa orë më parë.
Ndryshimet mund të jenë:
 Ndjenja e urisë,
 Muskujt e lodhur,
 Marramendje,
 Lëkurë e zbehtë,
 Djersitje dhe rrahje e shpejtuar e zemrës.
Pacientët diabetik që marrin insulin janë më të ndjeshëm gjatë hipoglikemisë. Ndryshimet tek ta
janë më serioze. Përveq shënjave që i përjetojnë njerëzit e shëndoshë tek ta janë edhe këto
ndryshime:
 Rraskapitje;
 Marramendje;
 Humbje të memories;
 Humbje të vetëdijes dhe
 Koma.
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2.2. Diabeti mellit tip 1
Diabeti 1 shfaqet në moshat midis 0-40 vjeç. Të ky tip qelizat beta të pankrasit dështojnë të
prodhojnë insulinë dhe marrja e insulinës është absolutisht e nevojshme në këtë rast. Ky është
gjithmonë i trashegueshëm dhe mjekohet me injektim të insulinës nën lëkurë një ose disa herë në
ditë. 6 Kjo rezulton në nivele të larta të sheqerit në gjak.
Simptomat klasike janë:
 Urinimi i shpeshtë,
 Rritja e etjes,
 Rritja e urisë dhe
 Humbja e peshës.
Simptoma të tjera mund të përfshijnë vizion të paqartë, ndjenjën e lodhjes dhe shërimin e dobët.
Simptomat zakonisht zhvillohen për një periudhë të shkurtër kohore. 7 Shkaku i diabetit të tipit 1
është i panjohur. Megjithatë, besohet të përfshijë një kombinim të faktorëve gjenetik dhe
mjedisor.8 Mekanizmi themelorë përfshin një shkatërrim autoimun të qelizave beta të prodhuara
nga insulina në pankreas. Diabeti diagnostikohet duke testuar nivelin e sheqerit ose A1C në gjak.
Diabeti i tipit 1 mund të dallohet nga tipi 2 duke testuar për praninë e autoantiteksteve. 9
Nuk ka asnjë mënyrë të njohur për të parandaluar diabetin e tipit 1. Trajtimi me insulinë është i
nevojshëm për mbijetesë. Terapia e insulinës zakonisht jepet nga injeksioni vetëm nën lëkurë.10
Një dietë dhe stërvitje diabetike janë një pjesë e rëndësishme e menaxhimit. Nëse nuk trajtohet,
diabeti mund të shkaktojë shumë komplikime. Komplikimet afatgjata përfshijnë sëmundjet e
zemrës, goditjet në tru, dështimin e veshkave, ulçerët e këmbëve dhe dëmtimin e syve.

6

"Diabetes Fact sheet N°312". WHO. November 2016. Archivedfrom the original on 26 August 2013. Retrieved 29
May 2017.
7
"Types of Diabetes". NIDDK. February 2014. Archived from the original on 16 August 2016. Retrieved 31
July 2016.
8
Chiang, J. L.; Kirkman, M. S.; Laffel, L. M. B.; Peters, A. L. (16 June 2014). "Type 1 Diabetes Through the Life
Span: A Position Statement of the American Diabetes Association". Diabetes Care. 37 (7): 2034–
2054. doi:10.2337/dc14-1140. PMID 24935775.
9
"Diagnosis of Diabetes and Prediabetes". NIDDK. May 2015. Archived from the original on 16 August 2016.
Retrieved 31 July 2016.
10
"Alternative Devices for Taking Insulin". NIDDK. July 2016. Archived from the original on 16 August 2016.
Retrieved 31 July 2016.
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2.3. Diabeti mellit tip 2
Në diabetin tip 2, trupi prodhon insulin, por nuk mund të prodhojë mjaft dhe nuk është në gjendje
për të përdorur siç duhet insulinen që ai ka prodhuar. Dibati i tipit 2 shfaqet në moshën mbi 40
vjeç dhe mund të themi se trashegohet fifty-fifty pra një pjesë e të sëmurëve e kanë të
trashegueshëm e një pjesë tjetër jo.
Simptoma të zakonshme përfshijnë:
 Etjen e rritur,
 Urinim e shpeshtë, dhe
 Humbje e pashpjegueshme të peshës.
Simptomat mund të përfshijnë gjithashtu rritjen e urisë, ndjenjën e lodhjes dhe plagë që nuk
shërohen.11 Shpesh simptomat vijnë ngadalë. 12 13
Diabeti i tipit 2 kryesisht ndodh si rezultat i obezitetit dhe mungesës së stërvitjes. Disa njerëz janë
më shumë gjenetikisht në rrezik për tu prekur se të tjerët. Diabeti i tipit 2 përbën rreth 90% të
rasteve të diabetit, ndërsa 10% të tjerë, kryesisht për shkak të diabetit mellitus tip 1 dhe diabetit
gestational. Në diabetin mellitus e tipit 1 ka një nivel më të ulët të përgjithshëm të insulinës për të
kontrolluar glukozën e gjakut, për shkak të humbjës së induktuar autoimune të qelizave beta të
prodhuara nga insulina në pankreas. Diagnoza e diabetit është me anë të analizave të gjakut si
glukoza e plazmës së agjërimit, testi i tolerancës me glukozë orale, ose hemoglobina e glikuar
(A1C). 14
Diabeti i tipit 2 është pjesërisht i parandalueshëm duke qëndruar një peshë normale, duke ushtruar
rregullisht dhe duke ngrënë siç duhet. Trajtimi përfshinë stërvitje dhe ndryshime dietetike. Nëse
nivelet e sheqerit në gjak nuk ulen siç duhet, zakonisht rekomandohet metformina e ilaçeve.
Shumë njerëz mund të kërkojnë gjithashtu injeksione të insulinës.

11

Diagnosis of Diabetes and Prediabetes". National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases. June
2014. Archived from the original on 6 March 2016. Retrieved 10 February 2016.
12

Causes of Diabetes". National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases. June
2014. Archived from the original on 2 February 2016. Retrieved 10 February 2016.
14

MacKay, Ian; Rose, Noel, eds. (2014). The Autoimmune Diseases. Academic Press. p. 575. ISBN 978-0-12384929-8. OCLC 965646175.
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2.4. Paraqitja e komplikacioneve të diabetit

2.4.1. Ndërlikimet në sy

Figura.2. Shfaqja e ndërlikimeve të diabetit në retinen e syrit (RETINOPATIA)

Kapilarët e retinës nën ndikimin e hiperglikemis kronike shumë vjeqare deformohen, mbyllen,
çahen dhe lëshon në sy një likid, i cili dëmton retinen e syrit dhe dëmton të pamurit deri në verbim
të plotë. Ky ndërlikim quhet RETINO PATIA DIABETIKE dhe është një ndër ndërlikimet më
të hershme dhe më të shpeshta të tij. Duhet pasur parasysh se përveq dëmtimeve të kapilarëve
retinal diabeti krijonë në sy dëmtime tjera si infeksione, rritje të presionit brenda syrit (glaukoma),
etj.
Këto komplikacione shoqërohen me dëmtim të shikimit madje disa herë edhe verbim i plotë i tyre.
Lezioni në retinë mund të jetë në dy forma: Retinopatia joproliferative dhe Retinopatia
proliferative.
Retinopatia joproliferative: përfshinë hemorragjinë brenda retinës ose para retinës, eksudatet e
retinës, edemë dhe trashje e kapilarëve retinës (mikroanginopatia).
Retinopatia proliferative: është proces i neovaskularizimit dhe fibrozës, ky lezion çon në pasoja
serioze, duke përfshirë verbimin, e në veçanti nëse e prek edhe makulën. 15

15

Abbas.K Mitchell.F - Basic Pathology ROBBINS. Tiranë 2010: 775 – 784

14

Retinopatia diabetike

Figura.3. Retinopatia diabetike

2.4.2. Ndërlikimet në veshka
Një dëmtim i të njëjtës natyrë si ne sy zhvillohet paralelisht në veshka. Diabeti si pasojë e
hiperglikemisë së vazhdueshme për një kohë të gjatë dhjetra vjeçare mund të dëmtohen kapilaret
e hollë të glomerulave dhe kështu pengohet filtrimi dhe funksionimi i veshkës në tërësi.
Ky ndërlikim quhet NEFROPATIA DIABETIKE

15

Ndikimi i diabetit në veshka

Veshka

Figura.4. Shfaqja e ndërlikimeve të diabetit në veshka (NEFROPATIA)

Rreth 60 milion të semurë me diabet numërohen në botë të prekur nga nefropatia. Mund të shfaqen
çrregullime të urinimit (mbajtja e tepruar urinës në fshikëz, mos zbrazja në kohë e saj), çrregullime
të stomakut me anoreksi dhe vjellje e sidomos diare.

2.4.3. Ndërlikimet në tru
Dëmtimi i nervave ndodh jo vetem tek ato të ekstremiteteve por edhe nervave të organeve të
brendshme. Ato mund t’u shkaktojnë të semurëve me diabet, uljen e papritur të tensionit arterial,
me ndjenjë të fikti në çastin kur ngrihen nga shtrati në këmbë.
Në dëmtimet e rrjetit kapilar me rëndësi të veçantë janë dhe NEUROPATITË e diabetit që
përfaqësojnë dëmtim e vuajtje të nervave nga kjo sëmundje. Ndërlikimet në sistemin nervor të
semurëve me diabet shkaktohet nga dëmtimi i kapilarëve ushqyes të nervave. Neuropatitë
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diabetike janë kryesisht pasojë e drejtpërdrejtë e hiperglikemisë që është mjekuar keq apo që është
lënë pa mjekuar për një kohë të gjatë. Prekja e sistemit nervor mund të jetë shumë më e gjerë, një
herasi në nervat periferike ashtu dhe në nervat e organeve të brendshme. Shfaqen dhimbje, mpirje,
çpime e djegie në formë neuriti.

Figura.5. Ndërlikimet e diabetit në tru (Neuropatia)

Neuropatia Diabetike është një formë çrregullimi nerovor e cila shfaqet të përsonat e prekur nga
diabeti. Shkaku kryesor i Neuropatise Diabetike është ekspozimi i lartë ndaj sheqerit në gjak
(glukoza) e cila mund të dëmtoi fibrat nervore pasi, glukoza e lartë në gjak interferon në aftësinë
e nervave për të transmetuar sinjale. Gjithashtu ajo dobëson muret e eneve të vogla të gjakut
(kapilarët) që furnizojnë nervat me oksigjen dhe vlera ushqyese. Faktorë të tjerë që ndikojnë në
shfaqjen e Neuropatise Diabetike përfshijnë: inflamacionet nervore; faktorët gjenetik; duhanpirja
dhe abuzimi me alkoolin. Kjo krijon një ndërlikim me rrezik të jashtëzakonshëm për dëmtimin dhe
shfaqjen e gangrenës në këmbe, që njihet me emrin KËMBA DIABETIKE.
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2.4.4. Ndërlikimet në zemër dhe enët e gjakut
Arterioskleroza është një proces që krijohet nga ndikimi i përbashkët i një sërë faktorësh
favorizues, si dhjamosja e tepërt, tensioni i lartë i gjakut, yndyrnat e tepërta në gjak, nikotina e
duhanit, emocionet e ankthi i vazhdueshëm, puna ndënjur, jeta pa lëvizje fizike, trashëgimia etj.
Pllakat formohen e zmadhohen brenda murit të arterieve dhe një ditë bëhen shkak për pengimin e
qarkullimit të gjakut në to apo bllokimin e plotë të tubit arterial. Arterioskleroza shkakton
aksidente e vdekje të shumta, e para në listë si shkaktare e vdekjeve, sidomos të atyre të papritura.

Tre janë aksidentet më të shpeshta e më të rënda arteriosklerotike që ndodhin te diabetikët:

1. Infarkti i miokardit (nga bllokimi i arterieve që furnizojnë me gjak muskulin e zemrës);

Zona e infarktit

Figura.6.1. Infarkti i miokardit

2. Tromboza apo hemorragjia cerebrale (nga bllokimi apo çarja e arterieve që furnizojnë
trurin);
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Hemorragjia cerebrale

Hemorragji
aa
Enët e gjakut

Figura.6.2. Hemorragjia cerebrale

3. Gangrenat në këmbë (nga bllokimi i arterieve që furnizojnë gjymtyrët e poshtme).

Figura.6.3. Gangrena në këmb
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2.4.5. Ndërlikimet në këmb
15% e diabetikeve do të ballafaqohen në jetën e tyre me një ulçer, të këmbës që kërkon trajtim
mjekësor. Pas shumë vitesh progresi në trajtimin e diabetit, mund të pranojm me lehtësi që
problematika kryesore e kësaj sëmundje nuk qendron me tek mbijetesa. Shqetesimi i pacienteve
dhe mjekëve përqendrohet tashme të komplikacionet kronike të diabetit si mikroangiopatia
(retinopatia, nefropatia, neuropatia) dhe makroangiopatia (sëmundja ishemike e zemrës, sëmundjet
arteriale të gjymtyrëve etj). Ndër komplikimet më shqetësuese të diabetit është dhe e ashtuquajtura
“këmba diabetike”. Ky është komplikacioni që sjell numrin më të madh të diabetikeve të shtruar
në spital dhe për të cilët shpenzimet janë të konsiderueshme. Nëse ne mendojm për parashikimet
e Organizatës Botërore të Shëndetësisë që ka parashikuar një shifër tek 1 miliard diabetik në 2030
krahasuar me 285 milion të vlerësuar deri me 2012, duhet të rimendojmë për dimensionin që do të
marr ky problem. Vlerësime, gjithnjë të OBSH-së, thonë që në fakt 15% e diabetikeve do
ballafaqohen në jetën e tyre me një ulçer të këmbës që kërkon trajtim mjekësor. Megjithatë,
problem më i madh i lidhur me një ulçerë të këmbës diabetike është rreziku i amputimit, qka do të
thotë prerje e këmbës: më shumë se 50% e gjithë amputimeve të mëdha, mbi kyqin e këmbës,
kryhen në pacient diabetikë. Në 48% të rasteve amputimi vjen si pasojë e ulçeracionit të këmbës.

Figura.7. Shfaqja e ndërlikimeve të diabetit në këmb (ULÇERA DIABETIKE)
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Ulçera diabetike në këmbë është një ndërlikim i madh i diabetit dhe ndoshta ndërlikimi më i madh
i këmbës diabetike. Kjo ndodh në 15% të të gjithë pacientëve me diabet dhe paraprinë 84% të të
gjitha amputimeve në këmbën diabetike. Rritja e madhe e vdekshmërisë në mesin e pacientëve
diabetikë, të vërejtur gjatë 20 viteve të fundit është konsideruar të jetë për shkak të zhvillimit të
komplikimeve mikro dhe makro vaskulare duke përfshirë dështimin e proçesit të shërimit të
plagës. Shërimi i plagës është dukuri e një rigjenerimi të indeve në pjesën e shkatërruar, qoft kjo
plagë e hapur apo e mbyllur. Duke qenë një fenomen natyror, shërimi i plagës zakonisht merret
me kujdesin e mekanizimit të veprimit të lindur të trupit që punon me besueshmërinë më të madhe
të kohës. Tipari kryesor i shërimit të plagës është riparimi i matriksit të humbur extracellular
(ECM) që formon komponentin më të madh të shtresës së lëkurës. Ulçera kronike jo- shëruese
diabetike janë treguar shpesh me terapi të zëvendësimit të matriksit extracelular. Deri tani, kjo
është një prirje e zakonshme në fushën e kujdesit të këmbës diabetike që përdorin terapi të
avancuara të njomjës së plagës, bioregjenerimin e indeve të lëkurës apo të zëvendësimit të lëkurës,
faktorët e rritjës dhe terapinë me presion negativ në plagë. Asnjë terapi nuk është plotësisht e
përsosur si çdo lloj që ka disavantazhet e veta.
Faktorët e rriskut për dëmtim të lëkurës janë:
Mosha: pacientët e vjetër në moshë kanë më shumë gjasa që të kenë problem serioze me këmben
ose këmbet. Përveç diabetit problemet me qarkullimin e gjakut dhe dëmtimet nervore janë më të
zakonshme tek përsonat e moshuar me diabet. Të moshuarit mund të janë më të prirur për mbajtjen
e traumave të vogla të këmbet nga vështiresitë në ecje dhe pengesat që ata nuk mund të shohin.
Kohëzgjatja e diabetit: sa më herët të këtë pasur diabet, aq më shumë gjasa ka që ata të kenë
zhvilluar një ose më shumë faktorë të rrezikut për problem diabetikë.
Cilësia e qarkullimit: nëse rrjedhja e gjakut është e dobët në këmbet e pacientit si pasojë e
dëmtimit të enëve të gjakut nga pirja e duhanit apo diabeti, ose të dyja, atëherë është shumë e
vështirë për ta shëruar plagët. Gjasat e infektimit janë me serioze dhe rreziku për amputim është
më i madh.
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2.5. Menaxhimi dhe trajtimi
Infermieri do të jetë gjithëmonë pranë pacientit për ta mbështetur atë, si nga ana mjekësore, fizike
por edhe nga ana psikologjike. Infermieri do të jap asistencën e tij në: rivendosje e një aktiviteti
fizikë normal, do të kontribuojë në rivendosjën e një ushqyerje sipas rregullave dietetike, do të
parandalojë dhe trajtojnë në kohë komplikacionet, do të japë informacionet e nevojshme, do
mundohet të reduktojë ankthin, të ruaj integritetin e lëkurës, do të kontribuojë në trajtimin e
dhënies së terapisë dhe injeksioneve të insulinës.

Gjatë terapisë infermieri duhet të repektoj orarin, dozat dhe pritshmërin e efekteve anësore. Në
rast se diabeti është shoqëruar me një sëmundje tjetër bëhet mjekimi i të dyjave sëmundjeve.
Gjithashtu kryerja e ekzaminimeve laboratorike është detyrë e infermierit për çdo ndryshueshmëri
nga normalja e këtyre vlerave njoftohet menjëherë mjeku.
Një diabetikë që ka qoftë dhe një infeksion të fshehtë dhe pa shenja të dukshme (pa temperaturë
apo dhimbje), asnjëherë nuk mund të jetë i ekuilibruar. Analizat e diabetit do të fillojnë tek ai të
çrregullohen gjithnjë e më shumë dhe mund të arrijë në disa raste deri në acidozë apo koma
diabetike. Në fakt, një nga shkaqet më të shpeshta që i çojnë diabetikët në këto gjendje të rënda
janë pikërisht infeksionet, të cilat janë nënvlersuar apo nuk janë mjekuar me seriozitetin e duhur.
Diabeti i qrregulluar, i pa mjekuar mirë, favorizon infeksionet, kurse këto, nga ana e tyre, e
çrregullojnë dhe rëndojnë akoma më shumë diabetin. Më e mira e mundshme është parandalimi i
infeksioneve. Në të sëmurët me diabet, infeksionet sado të vogla qofshin, duhet mjekuar seriozisht
dhe në mënyrë energjike. Duhet filluar menjëherë mjekimi me antibiotikë, mirpo që të mposhtet
infeksioni në të sëmurët me me diabet, përveç antibiotikëve apo ilaçeve të tjera antiinflamatore
duhet bërë patjetër dhe mjekimi i diabetit, pra të mbahet një ekuilibër i qendrueshëm. Sipas
mjekëve, ata diabetikë që mjekohen me insulinë, në përshtatje me analizat, duhet të rrisin dozën e
saj, kurse ata që mjekohet me tableta ose me dietë, gjatë infeksioneve, sidomos në ato që
shoqërohen me temperaturë, sipas rastit, përkohësisht mund të duhet të fillojnë mjekimin me
insuinë.
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2.6. Preventiva

Ka mjaft gjëra që ju mund të bëni për të parandaluar këto probleme serioze:


Kujdesuni për diabetin tuaj,



Kontrolloni këmbët çdo ditë,



Lani këmbet çdo ditë,



Pritni dhe lemojini thonjët kur do që është e nevojshme,



Mbroni këmbet nga të nxetit dhe të ftohtit,



Mbani rrjedhën e gjakut në këmbet tuaja,



Të jeni sa me aktiv,



Kujdes në këpucë sa me të përshtatshme.

Mbrojtja më e mirë është njohja e problemit. Mos përdorni ngrohje të drejtpërdrejta (shishe me ujë
të nxehtë), vishni këpuc të përshtatshme, me taka jo më shumë se 4 cm.
Shikoni dhe lani këmbët tuaja çdo ditë. Kontrolloni temperaturën e ujit me bërrylin tuaj ose me
një termometër. Thani plotësisht dhe butësisht këmbët pas çdo larje. Hidratoni me krem specific.
Pritni thonjët me kujdes. Shmangeni të ecurin zbathur.

Figura.8. Karakteristikat e këpucës për këmb diabetike.

23

Në këtë rast janë të nevojshme këpucë specifike sipas problemit ose në qoftë se ulçera ka çuar deri
në amputim, atëherë përdoren këpucë mbrojtëse vetëm për pjesën e kërkuar. Parandalimi i një
ulçere duhet të jetë detyrë e të gjitha qendrave diabetologjike. Trajtimi i një ulçeracioni është i
lidhur me disponibilitetin e burimeve të këtyre qendrave, si në aspektin e mjeteve dhe atë të
profesionistëve të dedikuar. Rezultatet më të mira për të marrë një reduktim të ndjeshëm të
amputimeve madhore arrihen në struktura të caktuara që kanë në dispozicion të gjithë mjetet dhe
profesionalitetin e nevojshëm
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2.7. Shputa diabetike
Flitet për këmbën diabetike kur neuropatia dhe/ose arteriopatia e gjymëtyrve të poshtme ndërhyjnë
në funksionin ose në strukturën e këmbës. Një komplikacion serioz i një këmbe diabetike që ka
një ulçerë të hapur është infeksion që është shpesh shkaku i vërtetë që sjell amputimin. Një ulçerë
është një varrë me ç’rast shërimi është shumë i ngadalshëm ose nuk ka shërim. Dallimi mes plagës
dhe ulçerës. Dallimi qëndron në shërimin e plagës. Një plagë normale që nga fillimi fillon të
shërohet kurse të ulçera shërimi është i ngadalësuar ose nuk ka shërim. Një ulçerë është një plagë
që nuk shërohet mbrenda 2 jave dhe nuk tregon shenja të shërimit. Një shërim i ngadalësueshëm
bëhet për këto shkaqe:


Qarkullimi i dobët i gjakut me ç’rast oksigjeni dhe leukocitet janë të pamjaftueshme për ta
shëruar një varrë.



Ushqimi i dobët-për shërimin e varrës janë të nevojshme proteinat, vitaminat dhe mineralet
e mjaftueshme.



Kondicioni i dobët i pacientit;



Një plagë e ndotur ;



Madhësia ,forma dhe lloji i plagës e cakton shpejtësinë e shërimit;



Mosha e pacientit -të moshuarit shërohen më vështirë se të rinjtë;



Trajtimi –trajtimi i varrës duhet të bëhet nga një profesionist sepse janë të aftësuar dhe
dijnë si duhet pastruar një plagë dhe çfarë lloji fashash duhet përdorur.

Figura.9. Ulçera Diabetike
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Shenjat e shputës diabetike: Të dy rastet të njohura gjithashtu si këmba neuropatike ose këmba
ishemike janë shumë të ndryshme midis tyre, por në pjesën më të madhe, veqanerisht në moshën
e avancuar, bashkëjetojn si neuropatia dhe arteriopatia, domethënë flitet kështu për këmbën
neuroishemike. Një komplikacion serioz i një këmbe diabetike që ka një ulçerë të hapur është
infeksioni, që është shpesh shkaku i vërtetë që sjell në nekrozë dhe në amputimin. Në 84% të
rasteve amputimi vjen si pasojë e ulceracionil të këmbës. Edhe në trombozën e arterieve të
gjymtyrëve të poshtëm, që shkakton deri në gangrenizimin e tyre, ngjarja zhvillohet në të njëjtën
mënyrë. Këtë hërë dëmtimi ndodh në arteriet e këmbës. Këto arterie, ndryshe nga të parat mund të
vrojtohen më lehtë. Gangrenat në gishtat e këmbëve të diabetikëve janë ndërlikime të shpeshta, të
rënda dhe invalidizuese, që i detyrojnë ata të qëndrojnë për muaj të tërë në spital. Mbyllja e
arterieve dhe gangrena nuk zhvillohen papritur, por për një kohë të gjatë, duke dhënë shenja
paralajmëruese.
Shenjat paralajmëruese: Një komplikacion serioz i një këmbe diabetike që ka një ulçera të hapur
është infeksioni, që është shpesh shkaku i vërtetë që sjell amputimin. Dhimbja që shfaqet papritur
në pulpat e këmbëve gjatë ecjes, gjë që e detyron të sëmurin me pas të çalojë. Ky sinjal zhduket
vetvetiu, por ai përbën një nga shenjat paralajmëruese më domethënëse për atë që mund të ndodh
më pas. Kjo shenjë tregon se qarkullimi në arteriet e këmbëve është penguar e nuk bëhet siç duhet.
Këmbët e ftohta e që nuk ngrohen as me çorape leshi e që e detyrojnë të sëmurin të vërë borsa me
ujë të nxehtë. Shumë herë e paralelisht me mos qarkullimin e mirë të gjakut është i dëmtuar dhe
rrjeti nervor e i sëmuri nuk ndjen nxehtësinë dhe mund të digjet, pa i dhimbur, nga borsa me ujë
të nxehtë. Djegia mund të krijojë plagë jo vetëm që nuk mbyllen, por enjten dhe përparojnë duke
shpejtuar gangrenën. Plagët në këmbë të një diabetiku të tillë dhe të diabetikëve në përgjithësi janë
të rrezikshme. Ato mund të shkaktohen nga këpucët e ngushta, kallot, gërvishtjet e shpimet kur
ecim zbathur, këpucët me majë, nga prerja pa kujdes e thonjëve etj. Dobësimi e më pas zhdukja e
pulsacioneve në arteriet e këmbëve është një shenjë objektive që paraprin këto ndryshime.
Neuropatia diabetike: është sëmundje e nervave periferik e shkaktuar nga semundja e sheqerit.
Komplikimet e sheqerit të rritur në gjak dëmtojnë nervat, përfshirë këtu edhe:


Qrregullimet e qarkullimit i cili bie deri të dëmtimi i enëve të vogëla të gjakut;



Grumbullimin e yndyrave në qeliza të cilat përbëjnë mbështjellësin nervor, që çrregullon
aktivitetin normal të këtyre qelizave;
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Çrregullimet metabolike të bartjes së albuminave, transmiterëve (transmetuesve) dhe
materieve të tjera ushqyese në pjesët distale (përfundimtare) të nervit.\

Neuropatia në fillim, zakonisht është pa simptoma. Në këtë fazë, kur i sëmuri nuk ka ankesa,
neurologu evidenton reflekse të ulura dhe çrregullim të sensibilitetit. Faza simptomatike fillon
fshehurazi, por ndonjëherë edhe vrullshëm.
Neuropatia diabetike prek si nervat ndijor (neuropatia ndijore), ata motorik (neuropatia
motorike) dhe nervat autonome (neuropatia autonome).

Neuropatia ndijore: prek organet e ndjeshmërisë së këmbës dhe fibrat nervore që i përcjellin
ndjesitë trurit. Pasoja më e rëndë është ulja e pragut të dhimbjës deri në pandjeshmëri të plotë.
Neuropatia ndijore është kështu një patologji që lejon një traumë të arrijë deri në vendosjen e një
lezioni (dëmtimi). Sot ekzistojnë metoda diagnostikuese të thjeshta dhe të sigurta, të cilat mund të
zbulojnë praninë e hershme të një neuropatie ndjesore. Ndjeshmëria e prekjës vlerësohet nga një
fije najloni me diametër të paracaktuar (monofilamenti Scmmes-Weinstein) që i vihet afër këmbës.
Nëse subjekti nuk lajmëron se fija e hollë është mbështetur në këmbë, kjo tregon siç ka humbur
ndjeshmëria ndaj prekjes.
Neuropatia motorike: prek fijet nervore që inervojnë muskujt e këmbës, çka bën që ata të
reagojnë në mënyrë të çrregullt ndaj stimujve të trurit. Kjo neuropati e ndalon funksionin e
muskujve të vegjël në shputë, sidomos muskujt extensor, kështu krijohet një disbalancë në shputë,
forma e këmbës ndryshon kështu shtypja mekanike ngritet nën topin e shputës. E gjitha kjo çon në
një deformim të shputës së këmbës dhe reduktim të sipërfaqes së mbështetjes.
Neuropatia autonome: kjo nuk atakon vetem këmbët por gjithë trupin. Ndikimi i neuropatisë
autonome është shumë më pak i njohur dhe ndoshta më pak i rëndësishëm se ndikimi shkatërrues
i neuropatisë ndijore dhe motorike. Pasoja e menjëhershme, më e dukshme e neuropatisë ndijore
është dehidrimi i këmbës që i detyrohet mosfunksionimit të fijeve nervore që rregullojnë
prodhimin sekretues të gjëndrave të këmbës. Thatësia shkakton çarje apo dëmtime më të rënda të
këmbës, duke u bërë kështu një portë hyrëse për mikroorganizmat patogjene. Neuropatia autonome
paraqitet si damar i fryer në pjesën e sipërme të shputës.
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Parandalimi: Mbrojtja më e mirë është njohja e problemit. Mos përdorni ngrohje të drejtpërdrejta
(shishe me ujë të nxehtë, kalorifer, radiator etj.).Vishni këpucë të rehatshme, me taka jo më shumë
se 4 cm. Kur vishni këpucë të reja kontrolloni këmbët pas pak minutash.
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2.8. Faktorët që rrisin shansin e zhvillimit të problemeve në këmbë
a) Këpucët: këpucët që nuk janë të përshtatshme për këmben janë një nga shkaqet e
problemeve të këmbës diabetike. Nëse pacienti ka njolla të kuqe apo dhimbje nga e
veshura e këpucës, këpucë të përshtatshme duhet të ndërrohen sa me shpejt që të jetë e
mundur.

b) Dëmtimet nervore: njerëzit me diabet janë në rrezik për të pasur dëmtime të nervave në
këmbet e tyre. Për shkak të dëmtimit nervor, pacienti nuk mund të jetë në gjendje të ndiej
këmbet e tyre normalisht. Gjithashtu, ato mund të mos jenë në gjendje të ndiejn pozitën e
këmbeve të tyre duke ecur si anomali në balancim. Një përson me diabet mund të mos i
kuptoj lëndimet e lehta (të tilla si të prera, flluska, fshikëza), shenjat që nuk merren vesh.
Normalisht, njerëzit mund të ndiejn në qoftë se kanë një gur në këpucët e tyre, dhe e
heqin atë menjëherë. Një përson që ka diabet mund të mos jetë në gjendje të përceptoj një
gurë. Fërkimi i saj konstant mund të krijojë një të lënduar.

Figura.10. Dëmtimi i nervave të shputës
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c) Qarkullimi i dobët: qarkullimi i dobët kontribuon në problemet e këmbës diabetike,
duke ulur sasinë e oksigjenit dhe ushqyrjen e lëkurës dhe indeve të tjera duke shkaktuar
shërim të ngadaltë. Qarkullimi i dobët gjithashtu mund të çojë në ënjtje dhe thatësi të
këmbës.
d) Trauma në këmb: çdo traum në këmb mund të rris rrezikun për një problem me serioz
për tu zhvilluar.
e) Infeksionet: këmba atletike, një infeksion fungal i lëkures ose thonjeve, mund të çojnë
në infeksone më të rënda bakteriale dhe duhet të trajtohen menjëherë.
f) Pirja e duhanit: pirja e qdo forme e duhanit shkakton dëmtimin e enëve të vogla të
gjakut në këmb. Ky dëmtim mund të prish procesin e shërimit dhe një faktorë i madh
rreziku për infeksione dhe gjymtime. Rendësia e ndërprerjës së duhanit nuk mund të
anashkalohet.
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2.9. Kujdesi infermieror
Kujdesi infermjeristik në të sëmurët me diabet përbën një nga hallkat më të rëndësishme të
ndjekjës së këtyre të sëmurëve, qoftë për sa i përket dietës apo mjekimit medikamentoz
për pakësimin e shqetësimeve në këta të sëmurë, ashtu edhe për parandalimin e ndërlikimeve të
afërta apo të largëta të diabetit. Duke qenë se diabeti është një sëmundje metabolike që
karakterizohet nga një hiperglikemi e qëndrueshme dhe, duke ditur faktin që hiperglikemia e
qëndrushme jep dëmtime lineare pra në vazhdimësi. Sa më e lartë të jetë glikemia, aq më të
shprehura bëhen dëmtimet dhe sa më e ulët të jetë ajo më shumë minimizohen dëmtimet. Në këto
kushte rëndësi parësore merr zbulimi i sëmundjes duke njohur më së miri shenjat klinike të
sëmundjes që janë polyuria-polidipsai-polifagia të shoqëruara këto me hiperglikemi dhe
glukozuri. Obeziteti dhe fëmijët e lindur mbi peshë përbëjnë subjekte ku duhet dyshuar për diabet.
Tek të sëmurët me diabet kujdesi kryesor qëndron në njohjen e shenjave të ndërlikimeve si
dëmtime të lëkurës, zemrës, veshkave, në sy, në sistemin neuromuskular, në traktin
gastrointestinal.
Kujdesi infermieror ka si parim mbajtjen në norm të glikemisë, evidentimin e komplikacioneve të
mundshme të diabetit, si dhe përkujdesjen ndaj tyre. Infermieri duhet të njoh çdo lloj analize që u
duhet kryer diabetikeve si dhe normat dhe deviacionet nga normat. Analizat përfshijnë: glikemi
esëll, glikemi dy orë pas buke, porfili i glikemisë, duke marrë rezultatet para ose pas buke, në
mëngjes, drekë, darkë dhe një glikemi në orën 24:00.
Kujdesi për diabetiket duhet të jetë në nivelin e duhur sepse ata janë të prirur për probleme të
ndryshme si:
 Humbje e ndjesis në këmbet e tyre,
 Ulçerat në këmb ose plagë që nuk shërohen.

Infermieri duhet të vlerësoj:
 Ndryshime në aktivitetin fizikë si rezultat i lodhjës, këputjës, dobësis së përgjithshme.
 Çrregullime të ushqyrjes të lidhur me nauzetë, të vjellat, regjimin dietetikë.
 Rrishje e komfortit si rezultat i dhimbjeve abdominale.
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 Ndryshime në ekuilibrin hidrikë e lidhur me të vjella, etjen e shpesht dhe poliurinë.
 Risk i lart për infeksione të lidhura me patologjinë e diabetit dhe komplikacioneve të tij.
 Gjendje ankthi dhe stresi e lidhur me sëmundjen.
 Prishje e integritetit të lëkurës, dehidrimin dhe infeksionet e lëkurës.
 Njohuri të pakta lidhur me aplikimin e insulinës, mënyrat dhe zonën e aplikimit.

Infermieri e vetëdijeson pacientin për kujdesin me tutje:
 Vishni çorape pambuku ose leshi,
 Shmangni çorapet elastike sepse ato mund të pengojnë qarkullimin,
 Lëvizni gradualisht,
 Gjithmonë prisni thonjët tuaj me një prerëse të sigurtë, asnjëherë me gërsherë,
 Vishni këpucë të rehatshme sa herë që është e mundur për të mbrojtur këmbet tuaja,
 Ushtrimet e rregullta e përmirësojnë shëndetin e kockave dhe këmbeve, përmiresimin e
qarkullimit për këmbet tuaja dhe gjithashtu do të ndihmojnë ne stabilizimin e sheqerit tuaj
në gjak,
 Ndaloni pirjen e duhanit,
 Kontrolloni për dieten tuaj si dhe marrja e medikamenteve duke kontrolluar shqerin në gjak
rregullisht.

Kujdesi i përditshem i thjeshtë mund të parandalojë probleme serioze. Sipas Institutit Kombëtar
të Shëndetësisë, hapat e mëvonshëm të përditshem do të ndihmojnë në parandalimin e
komplikacioneve serioze si diabeti.
Duke qenë së diabeti është një sëmundje që të vret në heshtje, një rol shumë të rëndësishëm ka
përsoneli 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 të sigurojë nga pamja fizike e pacientit.
 Sigurohet anamneza familjare
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 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.

2.10. Kujdesi gjatë injeksionit të insulinës
Përpara se të përdoret insulina për herë të parë tek një pacient i sapo diagnostikuar, duhet që të
matet:

Figura.11.
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TA, Pulsi,



Shpeshtësia e frymë-marrjes



Të shihet gjëndja e lëkurës, mukozat mos janë të dëmtuara, sepse mundësia e infeksionit
është e madhe.



Duhet të zbatohen rregullat e procedurave të asepsis gjatë përdorimit.



Insulina bëhet S/C (subcutan), për këtë qëllim duhet të shtrengojmë me dy gishta pjesën e
lëkures ku do të injektojmë insulinën rreth 7 cm dhe pastaj injektojmë në kënd 90°.



Vendi i injektimit duhet të ndërrohet për shkak të efektëve anësore lokale.



Nuk duhet fërkuar vendi i injektimit dhe para çdo injektimi.



Infermieri duhet të shikoj në kartel vendin e injektimit dhe gjithashtu duhet të shënojë në
kartel vendin pasi ai ka injektuar insulinën.



Infermieri duhet të ketë kujdes në dozën që do të injektohet.



Nuk duhet të ngatërroi llojin e insulinës që pacienti duhet të përdorë.



Përpara përdorimit ajo duhet të tundur, dhe duhet të ngrohet në temperaturën e ambjentit .



Insulina nuk përdoret kur ka ndryshuar ngjyrë dhe kur i ka kaluar afati i skadencës.



Insulin duhet të mbahet në frigorifer.



Përpara përdorimit të insulinës dhe në gjendjet e rënda duhet të bëjm një matje të glikemis
me glikomatës.



Përpara se të masim glikemin me glikomatës, nuk duhet që të bëjmë me alkool gishtin e
pacientit, pasi alkooli prish vlerat e glikemis. -



Në rastet e ketoacidozës insulin përdoret i/v (intravenoze), ku përdoret insulin kristale.

2.11. Nderhyrja 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
hipoglikemi, infermierët duhet të ndërhyjnë menjëherë duke matur glikemin dhe nëse pacienti
është i vetëdijshëm jepet sheqer nga goja, në të kundërtën pacientit i vendoset përfuzion 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 hiperglikemi, infermierët duhet të
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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:

16



Kujdesin për lëkurën dhe mukozat;



Kujdesin për sy;



Kujdesin për sistemin kardiovaskular;



Kujdesin për sistemin urinuar;



Kujdesin për shputën diabetike.16

Gross, JL, de Azevedo, MJ Silvero, “Diabetik neuropati, diagnosis and treatment, diabetes care”2005.
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3. QËLLIMI
Qëllimi i punimit është:
 Të kuptojmë se çka është shputa diabetike?
 Të paraqiten ndërlikimet e diabetit nëpër sisteme si dhe të tregohet kujdesi ndaj këtyre
pacientëve.
 Të përcaktohen faktorët e riskut për shputë diabetike, si dhe
 Të paraqitet rasti.
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4. METODOLOGJIA E PUNËS
Materiali dhe metoda e punës është mbështetur në rishikim literature dhe studim i rastit. Është
shfrytëzuar biblioteka e Fakultetit të Mjekësisë në Universitetin e Gjakovës Fehmi Agani.
Rezultatet janë marrë nga Spitali Rajonal i Gjakovës Isa Grezda, me anë të të cilave ne kemi
prezantuar një rast studimi të cilin e kemi përshkruar më poshtë në rezultate, duke mbrojtur
anonimitetin dhe duke mos e shfaqur pacienten. Për paraqitjen e fotove më poshtë është marr leja
nga mjeku i saj si dhe vet pacientja (pasi që i është bërë me dije qëllimi punimi).
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5. STUDIM RASTI
5.1.

Vlerësimi fillestar

Pacientja jonë me iniciale L. T, e lindur me 20 mars 1963 nga Komuna e Gjakovës e gjinis femër,
e papunësuar ka diagnozë mjekësore Orteomyelitis diabetic digiti mans pedis dex.

 Të dhënat objektive
Në spitalin Regjional të Gjakovës, në Repartin e Kirurgjisë, është sjellë një pacient e gjinisë
femërore me daten 8.12.2017, ku është hospitalizuar nga Kirurgu kujdestarë për shkak të
përkeqësimit të gjendës së përgjithshme.
I'u është ordinuar terapia:
 Fraxiparin 0.3 ml SC

 Të dhënat subjektive

Pacienti ka qenë në vetëdije dhe vet i ka rrefy simptomat, etje e shtuar, kishte urinim të shtuar po
ashtu pacientja kishte lodhje trupore, etj. Mes të tjerash pacientja jonë rrëfehet se kishe rënë në
peshë si dhe kishte reduktim të aftësis për tu përqendruar apo koncentruar po ashtu edhe shikim të
turbullt.

 Të dhënat historike

Pacientja rrëfen që kishte diabet tash e 15 vite. Ajo gjithashtu tregon që ka pasur një tumor në
abdomen para 10 viteve dhe 2 muaj ka zgjatë trajtimi. Pas trajtimit të atëhershëm pacientja tregon
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se nuk ka pas më shqetësime deri kur para 3 muajve ka pas një përkeqesim të këmbës si pasoj e
këpucave jo të pershtatshme me taka. Ajo thot që ka përdorur antibiotik që ti lehtësoj dhimbjet dhe
çdo ditë e ka pastruar këmbët. Gjithashtu pacientja rrëfen se para 4 viteve ka përdorur insulinën
2X 28 ditë në mengjes dhe 38 në mbrëmje.

 Të dhënat aktuale

Pasi merret terapia e ordinuar SC, gjendja e pacientes i është lehtësuar paksa dhe me kërkesen e
mjekut tashme është caktuar që gishti i vogël i këmbës të amputohet si pasoj e gangresës në atë
pjesë.

Figura 10.1. Shputa e pacientës

Figura 10.2. Shputa e pacientës
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5.2.

Diagnoza infermierore
 Infeksion për shkak të rënies së imunitetit
 Poliuri
 Çrregullim i cikleve të gjumit, si pasojë e dhimbjes
 Gjendje ankthi për pacienten, lidhur me shtrimin në spital si dhe me operimin.

5.3.

Planifikimi infermieror
 Menaxhimi i shenjave vitale.
 Përgaditja psikike.
 Reduktimi i ankthit.
 Sigurimi i ushqyerjes së përshtatshme si dhe matja e kohë pas kohshme e glikemis,
 Mbajtja e balancit të lëngjeve,
 Kontrolli i mbajtjes së higjenës së përgjithshme dhe veqanerisht këmbëve në rastin
tonë; shputës.
 Kontrolli i dhimbjes së shputës,
 Menaxhimi që pacientja të ndihej sa më e sigurtë dhe të eleminoj frikën.
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5.4.

Zbatimi infermieror
 Pacientja dhe familjarët janë të informuar për gjendjen shëndetësore.
 Janë matur shenjat vitale dhe dokumentohen.
 Administrohet terapia adekuate dhe dokumentohet.
 Dhënja e sasisë së duhur të lëngjeve.
 Marrim pelqimin e pacientit ose familjarëve për marrjen e terapisë si dhe për
vendimin e mjekut për amputim të gangrenes.
 Pasi ja kemi sqaruar pacientes situaten nderlikimet e mundshme dhe perfitimet
ne kemi marrë edhe pelqimin e saj për operim të mëtutjeshem.
 I'a kemi bërë me dije që kjo mënyr qe po veprojmë është më e mira për shendetin
e saj dhe pacientja ka has në një mirkuptim si dhe ka bashkpunuar gjatë gjithë
kohës me ne.

5.5.

Vlerësimi përfundimtar

Vlerësimi përfundimtar ose evaluimi është i bazuar në bazë të rezultateve të pritshme nga
pacientja.
 Pacientja është e qetë.
 Gjendja e tij është stabilizuar dhe janë kthyer në gjendje normale shenjat vitale.
 Janë shmangur manifestimet e plogështisë.
 Këshillojmë pacienten dhe familjarët rreth kujdesit për ushqim.
 Këshillojmë që të mos qendroj shumë gjatë një pozitë në këmbë ose të ketë kujdes
të shtuar për këpucet që mbathë si dhe qorapet ti përdor nga pambuku.
 Edukimi i pacientë dhe familjarëve në mbajtjen e higjenës e veçanërisht larjen dhe
tharjen e këmbëve, prerjen e thonjeve etj

41

6. REKOMANDIME
Rregullat e kujdesit për shputa te pacientët me diabet
1. Inspektim i përditshem i shputave, duke përfshirë këtu edhe pjesën në mes të gishtërinjëve.
2. Nevoja për një person të dytë që të kryejë këtë inspektim (nëse pacienti e ka shiqimin e
dobësuar, ai nuk duhet të inspektojë shputat e tij/saj).
3. Pastrimi i rregullt i shputave dhe tharja e tyre, posaqërisht në mes të gishtërinjëve
(preventivë për infeksionet mykotike).
4. Temperatura e ujit –gjithmonë të jetë më pak se 37˚c.
5. Mos të përdoren shishet me ujë të nxehtë për ngrohje të shputave (gjatë muajve të dimrit).
6. Mos të ecni zbathur si brenda poashtu edhe jashtë, dhe mos të mbathen këpucë pa qorape.
7. Inspektimi i përditshëm i këpucëve para se të mbathen(për prezencë të ndonjë guraleci apo
gjëra të tjera).
8. Mos të mbathen këpucë të ngushta apo me të qepura të brendshme (për shkak të fërkimitkrijimi i plagëve).
9. Përdorimi i vajrave dhe kremeve të ndryshëm për lyerje të shputave.
10. Të mbathen qorape të pastra për qdo ditë
11. Prerja e thonjëve drejt.

Këshillat për këpucë
1. Është e rëndësishme që këpuca të ketë një take të fortë dhe të qëndrueshme që të jep
mbështetje tek nyjet e këmbëve.
2. Lartësia e takës nuk duhet të kalojë 3cm.
3. Këpuca duhet të jetë me lidhëse apo me ngjitëse që të puthitet mirë për shputë.
4. Këpuca duhet të “lakohet apo thehet”vetëm në pjesën e gishtërinjëve (pjesa e përparme) e
jo në gjatësi.
5. Krahas gjatësisë së duhur këpuca duhet të jetë edhe e gjerë.
6. Këpuca duhet të ketë masën e duhur, dhe jo shumë e gjatë.
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7. Gishtërinjtë nuk duhet kurrë të jenë të ngushtuar.Këpuca duhet të përshtatet mirë me
shputën.
8. Blej këpucë pa të qepura në brendësi të këpucës.
9. Blej këpucë në fund të ditës sepse në atë kohë shputat janë më të ënjtura.

Këshillat për këpucë te pacientët me diabet;
•

Rëndësia e këpucëve të mira?

•

Qfarë është një këpucë e mirë?

•

Ndërtimi i këpucëve.

•

Inspektimi i këpucëve

•

Këshillat për këpucë te pacientët me diabet.

Një këpucë me formë të gabuar mund të dërgojë në:
 Ankesa në shputa
 Posaqërisht probleme me thonjë
 Ndonjëherë ankesa të shpinës (të mëdha)
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