UNIVERSITETI I GJAKOVËS “FEHMI AGANI”
FAKULTETI I MJEKËSISË
PROGRAMI : INFERMIERI

PUNIM DIPLOME

Tema : LUPUSI ERITEMATOZ SISTEMIK

Kandidati :

Mentori :

Emanuel Preqi

Prof.Ass.Dr Idriz Berisha

Gjakovë, 2017

INFORMATA RRETH PUNIMIT

Punimi i temës së diplomës “ Lupusi eritematoz sistemik” i kandidatit
Emanuel Preqi u punua në Fakultetin e Mjeksis - Universitetin “ Fehmi
Agani ’ Gjakovë . Ky punim është realizuar me qëllim të zgjërimit të
njohurive në kujdesin për pacientët me sëmundjen Lupus eritematoz
sistemik .

Mentori i punimit është Prof. Ass.Dr Idriz Berisha

2

DEKLARAT STUDENTORE

Unë Emanuel Preqi si student i Universitetit të Gjakovës – Fakultetin e
Mjeksis e zgjodha këtë temë me një përgjegjsi të madhe dhe temën e kam
përgatitur me një perkushtim të madh dhe materjali i përfshir në këtë temë
është i cituar dhe i listuar në referenca .

3

MIRËNJOHJE

Mirënjohje dhe falënderim shkon për të gjithë pedagogët e Universitetit “Fehmi Agani ”
ku në saje të profesionalizmit të tyre dhe përkushtimit për të përçuar njohuri, kam arritur
deri në diplomim.
Një falënderim i veçantë sigurisht që shkon për udhëheqësin tim shkencor, i cili me
këshillat me kujdesin dhe delikatesën që ka për secilin student kryen punën me përpikëri,
ky i cili më ofroi ndihmën e tij në hartimin e studimit, metodologjinë, kryerjen e
vlerësimit të temës dhe që falë këtij përkushtimi sot kam arritur në fazën kulminante,
faleminderit shumë profesor Prof.Ass.Dr. Idriz Berisha.
Gjithsesi faleminderit më e vlefshmja shoqëri pa ju studimet e mia nuk do të kishin
kuptim, duke mos lënë anash falënderimin për më të çmuaren familje që më ishin
motivim dhe shtytja më e fuqishme drejt triumfit, falë jush kam arritur deri këtu, mami
dhe babi sot jam pikërisht në hapat e juaj dhe po i arrije qellimet e mija .

4

PËRMBAJTJE
1.

ABSTRAKT ........................................................................................................... 7

2.

HYRJE.................................................................................................................... 9

3.

2.1.

Sistemi imunologjik .................................................................................................. 9

2.2.

Imuniteti jospecifik ................................................................................................. 10

2.3.

Imuniteti specifik..................................................................................................... 10

Autoimuniteti ......................................................................................................... 12
3.1.

4.

Semundjet autoimune .............................................................................................. 12

Lupus Eritemtoz Sistemik (LES) ............................................................................ 15
4.1.

Manifestimet klinike ............................................................................................... 18

4.2.

Manifestimet muskuselektive ................................................................................. 18

4.3.

Manifestimet kutane ................................................................................................ 19

4.4.

Manifetimet renale .................................................................................................. 19

4.5.

Manifestimet e sistemin nervor .............................................................................. 20

4.6.

Manifestimet pulmunare ......................................................................................... 21

4.7.

Manifestimet kardiake ............................................................................................ 21

4.8.

Manifestimet hematologjike ................................................................................... 22

4.9.

Manifestimet gastrointestinale ............................................................................... 22

4.10. Manifestimet okulare .............................................................................................. 22
5.

QËLLIMI I PUNIMIT DHE OBJEKTIVAT ..................................................... 26

6.

MATERIALI DHE METODOLOGJIA ............................................................. 27

7.

STUDIMI I RASTIT ............................................................................................ 28
7.1.

Pacienti .................................................................................................................... 29

7.2

Kujdesi Infermieror……………………..…….……………………………….…….29

5

7.3.

Vlersimi fillestar ...................................................................................................... 30

7.4.

Diagnoza infermierore ............................................................................................ 31

7.5.

Ndërhyrja infermierore ........................................................................................... 31

7.6.

Planifikimi infermieror ........................................................................................... 32

7.7.

Zbatimi infermieror ................................................................................................. 32

8.

DISKUTIME ........................................................................................................ 35
9.

PËRFUNDIMET ................................................................................................... 37

REFERENCA .............................................................................................................. 39
CV E KANDIDATIT ...................................................................................................... 41

6

1. Abstrakt
Lupusi paraqitet kur sistemi imunologjik nuk funksionon normalisht. Ky aktivitet
anormal

i

sistemit

imunologjik

shkakton

dëmtime

të

indeve.

Lupusi është sëmundje autoimune që paraqitet kur qelizat e sistemit imunlogjik fillojnë ta
sulmojnë lëkurën, veshkat dhe kyçet.
Njerëzit me lupus vuajnë nga inflamacioni i kyçeve dhe/ose sëmundjes së veshkave. Kjo
sëmundje shumë vështirë diagnostikohet, pasi që simptomat janë të njëjta me sëmundjet
tjera. Por simptoma më karakteristike është skuqja e lëkurës në faqe në formë të fluturës
Nëntëdhjetë për qind të pacientëve me lupus janë femra. Simptomat më shpesh paraqiten
në moshën riprodhuese te femrat, prej 13 deri 44 vjet. Kjo informatë flet për lidhshmëri
të mundshme të hormoneve femërore në zhvillimin e sëmundjes. Po ashtu është edhe
sëmundje gjenetike. Në 1 prej 20 rasteve, lupusi trashëgohet në brezin e parë.
Te pjesa e dyte jamë përcaktuar tek studimi i rastit ku matrejalin e kam siguruar në
QKUK në repartin e Reumatologjisë , dhe në këtë studim rasti kam spjeguar procedurat
infermierore më shumë jam ndalur tek diagnozat infermierore .

Fjalët kyqe : Lupus , sëmundje , lezione , procedurat,diagnoza infermierore .

7

The Abstract

Lupus appears when immunological system does not work normaly . This abnormal
acitivity of the immune system causes tissave demage . Lupus is a autoimune disease
wich apperars when body get attacked from it´s self , wich means that cells if immune
system start to attact the skin , kincheys and engages .
People who have lupus suffer from Engages inflamation or from Kidneys diseas . This
disease hardly can be diagnosed because the symtoms are the same with other diseases ,
but the most charakteristic symptom of Lupus is the skin rash on the face in the
butterflagshape.
90% of patients who suffers from Lupus are women . Symptoms are often appeared at the
women from 13 to 44 yars old . The information thells us about the possible link of
female hormons in the development of this desease . In 1 from 20 causes Lupus inherited
in the first generation .
In the second part i have concentreated to the stady cause , and the material i have taken
from QKUK in the Rheumatology Department , in this study cause i have exlpanied the
nursing procedures but mostly nursing diagnoses .

Keywords : Lupus , disease , lesiones , procedures , nursing diagnoses .
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2. Hyrje
Imunologjia është shkencë që studion mbrojtjen dhe përgjigjen e organizmit tonë
ndaj makromolekulave të huaja ose mikroorganizmave pushtues apo infektues (viruset,
bakteret, kërpudhat, protozoarët ose parazitët). Përveç mikroorganizmave të huaj, trupi i
njeriut mund të zhvillojë përgjigje imunologjike edhe ndaj proteinave vetjake (të qelizave
të veta).

2.1.

Sistemi imunologjik

Sistemi imun është zhvilluar si një mbrojtje kunder sëmundjeve infektive. Individet me
një

përgjigje imune deficitare në qoftë se nuk trajtohen, vuajn nga një

semundje

infektive që në femijerinë e hershme. Një përgjigje imune mund të ndahet në katër
pjesë përgjigje- përgjigje e lindur e hershme jospecifike ndaj invazionit nga një
material i njohur si i huaj, përgjigje më specifike më e ngadalt ndaj një antigjeni të
veqant dhe një zhvillim jospecifik i kësaj përgjigje. (1)
Tabela 1. Përbërsit e imunitetit të lindur dhe të fituar .
Veqoritë

Imuniteti i lindur

Imuniteti i fituar

Molekulat e huaja të panjohura

Strukturat e mbartura nga mikrobet

Gamë e gjerë e molekulave shumë

të njohura si modele psh

të veqanta ose e fragmenteve të

(glikoproteinat e përseritura)

molekulave në të gjitha tipat e
strukturave ekstrinseke dhe të
molekulave të vet modifikuara.

Natyra e receptorve të njohjes

E përrcaktuar gjenetikisht, e koduar

Muacionet somatike rezultojnë më

– e kufizuar

një gamë të gjerë specifitetesh
dhe afinitetesh.

Shpejtësia e përgjigjes

E menjëhershme

Koha për lëvizjen e qelizave dhe
nderveprimit midis tipave të
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qelizave.
Kujtesa (memorja)

Asnjë

Efikase

Përbërsit humoral

Përbërsit e komplimentit

Antitrupat

Përbërsit qelizor

Neutrofide, makrofage, qeliyat NK,

Limfocitet T, B, NKT

qeliyat 𝐵1 , qelizat epitiale,
mastocite

2.2.

Imuniteti jospecifik

Vija e parë e mbrojtjes ndaj mikroorganizmave të huaj është barriera e jashtme (lëkura),
që pengon depërtimin e mikrobeve në brendësi të organizmit. Nëse mikrobet e kalojnë
barrierën lëkurore apo mukotike, atëherë organizmi reagon menjëherë përmes disa
qelizave që përgjigjen ndaj pranisë së tyre. Këto qeliza janë makrofagët dhe neutrofilët, të
cilat i fagocitojnë (gëlltisin) mikrobet e huaja dhe i shkatërrojnë ato pa pasur nevojë për
ndihmën e kundërtrupave. Përgjigja e menjëhershme vjen edhe nga disa komponenta
mbrojtëse që e privojnë mikrobin nga materiet e domosdoshme për jetë (p.sh. hekuri).
Këto komponenta hasen në indin epitelial, në sekrecione (lotët dhe pështyma) dhe në
qarkullimin e gjakut. Kjo formë e imunitetit është e lindur ose jospecifike dhe gjithmonë
është në gatishmëri për t’u përgjigjur në invadimin e mikroorganizmave nga jashtë.

2.3.

Imuniteti specifik

Vija e dytë e mbrojtjes është imuniteti specifik, të cilit i duhen disa ditë për t’u përgjigjur
në invadimin parësor (infeksioni me një organizëm që nuk ka ndodhur më parë). Te
sistemi specifik imunologjik, vërehet prodhimi i kundërtrupave (proteina të tretshme që
lidhen me antigjenët e huaj) dhe përgjigja qelizore imunitare, në të cilën qelizat specifike
i njohin patogjenët e huaj dhe i shkatërrojnë ato. Te virusët dhe tumoret, ky lloj i
10

imunitetit është esencial për njohjen dhe shkatërrimin e qelizave vetjake që janë të
infektuara nga viruset apo qelizat malinje të tumorit. Përgjigja dytësore është zakonisht
shumë më e theksuar sesa ajo parësore për shkak të aktivizimit të qelizave memorike B
dhe T. Në këtë seksion do të shohim se si ndërveprojnë qelizat e sistemit imunologjik me
njëra tjetrën përmes një numri të madh të molekulave sinjalizuese me qëllim që të
krijohet një përgjigje e bashkërenditur. Këto sinjale realizohen përmes proteinave dhe
stimulojnë qelizat e sistemit imunologjik. Këtij grupi i takojnë limfokinat që prodhohen
nga qelizat e sistemit limfoid ; si dhe citokinet e hemokinet që prodhohen nga qelizat
tjera të sistemit imunitar. 1

1 http://pathmicro.med.sc.edu/Albanian/Albanian-imuno3.htm
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3. Autoimuniteti
Autoimuniteti është një përgjigje imune ndaj një ose disa antigjeneve. Një nga
karakteristikat më të zakonshme të sistemit imun është kapaciteti për të dalluar veten
nga jovetja. Megjithse ai është i aftë që të njoh dhe të nis reaksionin ndaj një game të
gjërë lendësh të huaja. Autoimuniteti mund të vihet re edhe të individet normal dhe me
frekuaenc më të lartë të personat e moshuar që nuk vuajn nga ndonjë sëmundje. Për
më tepër autoimuniteti mund të zhvillohet përgjatë gjendjeve të ndryshme infeksioze.
Shprehja e autoimunitetit mund të jetë e vetkufizuar ashtu siq ndodh më një pjesë të
proceseve infeksioze por mund të

jetë

edhe e vazhdueshme. Kur autoimuniteti

induktohet nga një ngjarje nxitse si psh infeksion ose dëmtim indor nga trauma ose nga
infarkti në vazhdim mund të ketë ose jo patologji. Përcaktimi i faktit nëse dëmtimi
është ndermjetësuar nga autoreaktiviteti ose jo është i vështirë , qoft kjo është në prani
të patologjis organore. Në këtë mënyrë prania e vet reaktivitetit mund te jetë si shkaku
ashtu edhe pasoja e një procesi patologjik. (2)

3.1.

Sëmundjet autoimune.

Sëmundjet autoimune, kjo gamë e gjerë sëmundjesh që përbën një patologji kronike, nuk
mund të kurohet përfundimisht. Trajtimi konsiston në kontrollin e proçesit të patologjisë
dhe në uljen e simptomatikave të dhimbjeve.

Një sëmundje autoimune zhvillohet kur sistemi imunitar, i cili ka për qëllim mbrojtjen e
organizmit nga mikrobet, për shkaqe deri tani të panjohura, sulmon me anë të qelizave
limfocite B dhe T, qeliza të shëndosha të vetë organizmit.
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Sistemi imunitar i cilëson si të huaja dhe i shkatërron ato. Për këtë arsye këto sëmundje
quhen sistemike, sepse prekin disa inde, qeliza, organe të trupit tonë, duke shkaktuar
ankesa dhe shenja të cilat do t’i përshkruajmë më poshtë
Sot në literaturën mjekësore përshkruhen më shumë se 80 tipe të sëmundjeve autoimune,
të cilat disa vite më parë ishin të panjohura. Shumë nga këto sëmundje kanë shenja të
ngjashme, gjë që e bën të vështirë diagnozën dhe diferencimin midis tyre. Sëmundjet
autoimune luhaten me periudha qetësie
(pa shenja ose me pak shenja) dhe me
periudha rëndimi ose zhvillimi të
sëmundjes ku gjendja e të sëmurit
shpeshherë është shumë e rëndë. Tipari
thelbësor i një

sëmundje autoimuni

është

se

fakti

dëmtimi

indor

shkaktohet nga reaksioni imunologjikë
i organizmit në vetë indet e tij. Nga
ana tjetër imuniteti i referohet vetëm
pranisë së antitrupave ose limfociteve
T të cilat reagojnë me autoantigjenet
dhe nuk përfshinë detyrimisht faktin
se zhvillimi i autoreaktivitetit ka
pasoja patogjene.

Figure 1. Semundjet autoimune ne organizëm.
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Në ditët tona nuk ka mjekim për të shëruar këto sëmundje, por ka barna të cilat, kur vihet
diagnoza përformën e sëmundjes, situata është e kontrollueshme, duke e çuar sëmundjen
në qetësi të plotë.
Sa më herët të vihet diagnoza, aq më i suksesshëm është mjekimi. Pra, parandalohen
dëmtimet e organeve.
Në këto sëmundje preken më shumë :


Gratë 75% të rasteve,



Burrat 25% të rasteve.

Shenjat :
Shenjat ndryshojnë në bazë të tipit të sëmundjes
autoimune, megjithatë si shenja të përbashkëta të
zakonshme janë: lodhje, temperaturë, ndjenjë
plogështie, njolla të kuqe në lëkurë etj.
Sëmundjet autoimune mund të prekin shumë
pjesë të organizmit, si: kyçet, muskujt, lëkurën,
elementet e gjakut, gjendrat endokrine, indin
lidhor.

Figura. 2. Shenjat siperfaqsore te semundjes
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4. Lupus Eritemtoz sistemik (LES)
Përqindja e mbijetesës është 90%.
Ëkzison një raport dominance mashkull- fem r prej 2:1 para pubertetit dhe 4:1 pas pubertetit.

Për diagnozën nevojiten katër nga njëmbëdhjetë kritere.
NSAID ë shtë trajtimi kryesor i preferuar .

Lupusi eritematoz sistemik (LES) është sëmundje inflamatore e indit lidhor , ku është i
çrregulluar edhe imunorregullimi. Lupusi paraqitet kur sistemi imunologjik nuk
funksionon normalisht. Ky aktivitet anormal i sistemit imunologjik shkakton dëmtime të
indeve. Sëmundja mund te sulmoj shumicen e organeve. Kjo semundje autoimune është
e njohur per numrin e rritur te autoantitrupave të cilet janë pergjegjes për afeksionet e
shumta të organeve te ndryshme . Tipike për semundje është izolimi i antitrupave kundër
berthamave qelizore të ADN . Një karakteristik tjetër është principi patogjenetik i
formimit dhe shtresimit të imunokomplekseve te shumta në organe te ndryshme. 2
Shkalla e morbidetit është e ndryshme në rajone të ndryshme, p:sh në SHBA gjenden 1550 raste të LES(lupusi eritomatoz sistemik) në 100.000 banor, në Britani të Madhe 12
raste të reja ne 100.000 banor , në Suedi 39 raste të reja në 100.000 banor. Të kjo
sëmundje egzistojnë edhe dallime racore sa i perket shpeshtesis së sëmundjes , psh :
popullata me ngjyr të zezë është sulmuar 3 her më shumë se popullata me ngjyrë të
bardhë . Femrat sëmuren afërsisht 9-10 herë më shumë se meshkujt . Mosha më e shpesht
e paraqitjes është mosha 25-30 vjeq .Por mund të sëmuren të gjitha moshat , duke
përfshir këtu edhe fëmijet. (3)

2

" Reumatologjia"- Prof.Dr.Med Sylejman Rexhepi, Prishtinë 2006, Kapitulli 3 faqe 77
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Pra, lupusi eritomatoz sistemik është një ndër sëmundjet autoimune, ku organet dhe
qelizat i nënshtrohen dëmtimit të ndermjetësuar nga autoantitrupat qe lidhen me inde dhe
komplekse imune. Në LES mund të ndikojnë disa stimuj mjedisorë. Ekspozimi ndaj
rrezeve ultravjollcë shkakton shpërthim të LES tek afërsisht 70% e pacientëve dhe ka
gjasa që kjo të ndodhë për shkak të rritjes së apoptozës në lëkurë ose nga alterimi i ADNsë dhe proteinave brendaqelizore për ti kthyer ato antigjene.



Etiologjia

Shkaktari themelor i sëmundjes deri më tani është i njohur. Substancat mikrobiale dhe
virusale merren në shumicen e rasteve si iniciatorë të LES . Kërkimet e ndryshme
imunologjike flasin për nje çrregullim të imunorregullimit , posaqerisht ndërmjet
interaksionit në mes të qelizave B dhe T . Ndonjëher si inciator i sëmundjes merret edhe
trashëgimia. Të afërrmit e një të semuri me LES tregojn në mënyr serologjike fenomene
autoimune. Për një rol të caktuar gjenetik në paraqitjen e sëmundjes flasin asocimet të
ndryshme me antigjenet histokompatibile



Klinika

Klinika e LES në fazat aktive karakterizohet me temperaturë subfebrile, deri në
temperatur të lartë, me plogështi , ndjenjë të sëmundjes , humbje të oreksit dhe humbje në
peshë . Tipike për fazat aktive të LES është nje lodhje e pashpegushme. Keto simptoma
mund ti shoqërojë manifestimet e caktuara lekurore , sinovitet dhe simptoma te ndryshme
viscerale.
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Simptomat

Ndryshimet lekurore në vazhdim mund të hasen
në ¾ e pacientëve . Në pjesë të ndryshme të
trupit mund të hasen eritema në fytyrë , p:sh
hasen eritema në formë të krahëve të fluturës.
Janë

karakteristika

Disseminatus

,

per

por

Lupus

edhe

nuk

Eritematoz
janë

të

domosdoshme për të përcaktuar apo mohuar
diagnozen . Ndryshimet lekurore mund të
perkeqsohen nën ndikimin e rrezeve te diellit.
Simptomat e lupusit ndryshojnë nga një person te tjetri. Por disa prej simptomave më të
shpeshta të lupusit janë këto:


dhimbje ose ënjtje e nyjave



dhimbje muskulore



temperaturë me shkaktarë të panjohur



urtikarie (puçrra) të kuqe, shumica në
fytyrë



dhimbje në gjoks kur merr frymë thellë



rënie e flokëve



gishta të dorës dhe këmbës të zbehura ose
të mavijosura



ndjeshmëri në diell



ënjtje në këmbë ose rreth syve



ulçera në gojë



gjëndra të ënjtura



ndjenjë e shprehur e lodhjes.

Figura 3. Simptomat e para të sëmundjës

Lupusi mund të shoqërohet edhe me simptoma të tjera më pak të shprehura dhe më të
rralla si:
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anemi, (rënie e numrit të qelizave të kuqe të gjakut)



kokëdhimbje,



periudha trullosje,



ndjenjë dëshpërimi,



konfuzion,



kriza epileptike.

Simptomat mund të vijnë dhe të largohen. Kohët kur personi ka simptomat quhen
shpërthime, që mund të jenë nga të lehta deri te shpërthime të ashpra. Me kalimin e
kohës, simptomat të reja mund të paraqiten në çdo kohë.

4.1.

Manifestimet klinike

Në momentin e shfaqjës, Lupusit mund të përfshijë një ose disa sisteme organesh me
kalimin e kohës, mund të shfaqen manifestime tjera shtesë.

4.2.

Manifestimet muskoskeletive

Një pjesë e madhe e individeve kanë poliartrit me kriza i cili shkon nga i lehtë deri në
invalidizues dhe karakterizohet nga ënjta e indeve të buta dhe nga brishtësia e
artikulacioneve, më shpesh në kyqin e

duarve dhe në gjunjë. Deformimet e

artikulacioneve zhvillohen vetëm tek 10% e të sëmurëve. Nësë dhimbja vazhdon të jetë e
pranishme në një artikualcion të vetëm si psh : në gju, në shpatulla ose ije duhet të merren
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parasyshe diagnozat e nekrozes ishemike të kockës, veqanerisht në rastët kur nuk ka
manifestime të tjera. Prevalence e nekrozës ishemike të kockës është rritur sidomos tek
pacientet e trajtuar me glukokortikoide sistemike. Terapit me glukokortikoide dhe terapit
antimalarike mund të shkaktojnë gjithashtu dëmtimet muskulore por këto efekte të pa
deshiruara duhet të dallohen nga sëmundja aktive.

4.3.

Manifestimet kutane

Dermatiti lupik mund te klasifikohen si lupus eritomatoz diskoid, rash sistemik, lupus
eritomatoz kutan subakut ose si diqka tjetër. Lezionet diskuide kanë anë eritomatoze
hiperpigmentuara dhe të deskuamuara në form të rrumbullaket lehtesisht te ngritur dhe të
ashpra. Qendra e tyre është e papigmentuar dhe atrofike, ku të gjitha anekset e lëkurës
janë të shkatërruara në form të përhershme. Lezionet mund të kënë pasoja shperftyruese
veqanarish në fytyr. Trajtimi ka të bëjë veqanerisht me injektimit e glukokortikoideve
topike ose lokale dhe antimalarikeve sistemik. Vetëm 5% e individeve me LED kanë
LES, megjithatë mes individeve me LES 20% kanë LED. Rashi më i zakonshëm i LSE
është një eritem fotosensitive dhe lehtesisht e ngritur. Në disa raste e deskuamuar edhe
me shfaqje në fytyr, vesh, mjekërr.

4.4.

Manifetimet renale

Manifestimet Renale Nefriti përgjegjsisht është manifestimi me i rende i LSE ,
veqanarisht për faktin së nefriti dhe infeksionet përfaqesojn shkaqet kryesore të
vdekshmëris gjatë dhjet vjeqarit të par të sëmundjes. Duke qene se nefriti është
josimptomatik në pjesen më të madhe të pacienteve me lupus, te çdo individ që dyshohet
për LES duhet të kryhet analiza e urinës. Biopsia renale është e domosdoshme për të
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planifikuar terapit aktuale ose ato të së ardhmës. Një pjes e vogel e pacientëve me LSE
me proteinuria kanë ndryshime të mëmbranës glomerulare pa proliferim në biopsit e tyre.

4.5.

Manifestimet e Sistemin Nervor

Për sistemin nervor qendror (SNQ) dhe atë periferik në LES ka disa manifestime , në një
pjes të pacienteve ato përfaqësojnë shkakun kryesor të sëmundshmeris dhe vdeshmëris .
Për bilancin diagnostik është e dobishme që të zbulohet fillimisht nese simptomat janë
pasoj e LES apo ndonje sëmundje tjeter . Nese simptomat lidhen me LES atëher ato
duhen të përcaktohen nese shkaktohen nga ndonje proces difuz ose sëmundje okluzive
vaskulare .
Manifestimi më i zakonshëm i Lupusit difuz të SNQ është çrregullim i funksionit
kognitiv , duke përfshir ketu në memorien dhe arsytim . Të zakonshme janë dhe dhimbjet
e kokes , kur janë torturuese ato tregojnë për perkeqsim të LES , ndersa kur janë të lehta
ato janë veshtir për tu dalluar nga migrena ose nga cefalaja tensive . Lupusi mund të
shkaktoj kriza konkluzive të gjdo tipi ; trajtimi duhet të përfshijë shpeshherë terapi
antikonvulzive dhe imunosupresore . Psikoza mund të përfaqesoj manifestimet kryesore
të LES ,ajo duhet të dalloj nga psikoza e induktuar e gulukokoritoidet . Kjo formë e
fundit ndeshet zakonisht gjatë javeve të para të terapis me glukokortikoide , me doza
ditore prej 40 mg prednizoni ose doza ekuivalente : psikoza kurohet disa dit pas uljes së
dozes ose ndërprerjes së glukokortikoideve . Mielopatia haset shpesh, dhe në pjesen më
të madhe të rasteve është invalidizuese , terapia imunosupresive e shpejt që fillon me
glukorkortioide është një terapi standarte .
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4.6.

Manifestimet pulmunare

Manifestimi pulmunar më i zakonshëm i LES është pleuriti i shoqëruar ose jo me efuzion
pleural. Ky manifestim, kur është i lehtë, mund të përgjigjet ndaj trajtimit me barna antiinflamatore josteroid . Gjithashtu si manifestim i LES aktiv hasen edhe infiltrime
pulmunare, të cilat janë të vështira për tu dalluar nga infeksioni gjatë ekzaminimeve
imazherike. Ashtu siq u tha edhe më sipërm, pacientët me LES kanë risk të lartë për
infarkt miokardi, gjë qe vjen zakonisht si pasojë e arterosklerozës së përshpejtuar, e cila
ka gjasa që të vijë nga inflamacioni kronik dhe/ose dëmtimi oksidativ kronik ndaj
lipideve dhe organëve.

4.7.

Manifestimet kardiake

Manifestimi kardiak më i shpeshti është perikarditi ai zakonisht pergjigjet ndaj terapis
anti inflamatore dhe rrall herë shpie në tamponadë . Manifestimet kardiake më serioze
janë miokardi dhe indokarditi fibrinoz i Libman – Sacks . Perfshirja endokardiale mund
të shpier në insuficiensen valvulare , më shpesh të valvules mitrale ose aortike , ose drejt
ngjarjeve embolike . Nuk është provuar ende nese glukokortikoidet ose terapia
imunosupresore shpie në permisimin e miokardit ose endokarditit lupik , por zakonisht
praktikohet dhënja si provë e një doze të lart steroidesh me terapi mbështetese të
pershtatshme për insuficiencen kardiake , aritmi ose ngjarje embolike . Ashtu siq u tha
edhe më siper , pacientet me LES kanë risk të lart për infarkt të miokardit , gjë që vjen
zakonisht si pasoj e arteroskelrozes së përshpejtuar , e cila ka gjasa që të vijë nga
inflamacioni kronik dhe/ose dëmtimi oksidativ kronik ndaj lipideve dhe organeve.
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4.8.

Manifestimet hematologjike

Manifestimi hematologjik më i shpeshtë i LES është anemia, zakonisht ajo
normokromike normocitike, që pasqyron sëmundje kronike. Shfaqja e hemolizës mund të
jetë e shpejt dhe e rënd, duke pasur nevojnë per doza të larta terapie glukorortikoidesh, që
është efektive në pjesën më të madhe të pacientëve. Trompocitopenia mund të jetë një
problem që përseritet. Terapia me doza të larta glukokortikoidesh është zakonisht e
efektshme ër episodet e para të trombocitopenisë rënd.

4.9.

Manifestimet gastrointestinale

Manifestimet e një përkeqesimi të LES mund të jenë nauzea, e shoqëruar ndonjëhërë me
diare dhe të vjella, si dhe dhimbjet abdominale difuze të shkaktuara nga peritoneidi
autoimun ose vaskuliti intestinal. Këto manifestime zakonisht permiresohen menjëherë
gjatë terapis me glukikortikoide sistemike. Vaskuliti i cili përfshine zorren mund të jetë
kërcënues për jeten, komplikacionet e shpeshta janë ishemia, gjakderdhja dhe sepsisi.
Terapia imunosupresive agresive me doza te larta glukokortikoidesh këshillohet për
kontrollin afatshkurtër, të dhënat mbi përseritjen tregojnë se është e nevojshme terapia
shtes.

4.10.

Manifestimet okulare

Sindroma sica dhe konjuktiviteti jo specifik hasen shpesh gjatë LES dhe vetëm në rastet
të rralla e rrezikojnë shikimin . Nga ana tjeter , vaskuliti retinal dhe neuriti optik janë
manifestime më serioze , pasi brenda disa diteve ose disa javëve mund të zhvillohet
vërberia . Në keto raste këshillohet imunosupresion agresiv , megjithse nuk ka prova
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klinike të kontrolluara qe të garantojn efektshmërin e tyre . Komplikacionet e terapis me
glukokortikoide perfshijnë shpesh edhe glaukomen .

Simptomat a janë të njëjta te të gjithë pacientët?

Nuk ka dy raste të njëjta me lupus. Shenjat dhe simptomat mund të paraqiten papritur ose
zhvillohe ngadalë, mund të jenë të lehta ose të rënda , të përkohshme ose të përhershme.
Shumica e pacientëve me lupus kanë sëmundje të lehtë që karakterizohet me episode kur
simptomat paraqiten, e pastaj gjendja përmirësohet, bile edhe mund të zhduket për një
kohë të caktuar. Kur shenjat dhe simptomat do të paraqiten, varet prej asaj se cili sistem
në trup është sulmuar.



Diagnostifikimi dhe trajtimi

Nëse nuk diagnostikohet me kohë dhe nuk mjekohet në mënyrë adekuate, mund të vijë
deri te dëmtimi i organeve. Sipas prof. dr. Mane Gërliçkov, reumatolog në Spitalin e
klinikës "Acibadem Sistina", simptomat te kjo sëmundje autoimune mund të dallohen te
pacientët, prej simptomave të buta me ndryshime të shpeshta të lëkurës deri te gjendje të
rrezikshme, të cilat ndikojnë në punën e zemrës, veshkave ose sistemit nervor. Prej vitit
1970 numri i të sëmurëve prej lupusit është rritur për tre herë, ndërsa shkaqet akoma janë
të panjohura.3 Diagnoza e LES bazohet në tipare klinike karakteristike dhe antitrupat.
Kriteret ne lidhje me semundjen ne fjalë kanë për qëllim konfirmimin e diagzozës se LES
te pacientët, duke përfshirë edhe rastet gjatë studimeve. Kur bëhet diagnoza e LES-së,
është e rëndësishmë që të përcaktohet ashpërsia dhe shkalla e rikthyeshmërisë së

3

Prof. Dr. Mane Gërliçkov (http://acibademsistina.mk/sq/doktori/69-sitedoktori/505-prof-dr-mane-grlickov)
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sëmundjës dhe të përllogariten pasojat e mundshme të ndërhyrjeve të ndryshme
terapeutike.

Mënyra e trajtimit varet prej më shumë faktorëve, duke përfshirë edhe moshën e
pacientit, shëndetin e përgjithshëm, historinë mjekësore, organet të cilat janë përfshirë
edhe vështirësinë e sëmundjes. Lupusi është gjendje që ka karakter të ndryshueshëm,
shpesh ndryshon dhe prandaj mjaft të rëndësishme janë kontrollet e rregullta te mjeku.
Për rastet më serioze, trajtimi përfshinë terapi imunosupresive, që kryesisht përbëhet prej
steroideve (glukokortikoide) në kombinim me ilaçet citotostatike.

Tabela 2. Medikamenete që mund të ndikojnë në LES (Lupus Eritomatoz
Sistemik)
Grupi 1- paraqitja e së mundjë s në

Grupi 2- jovarshmë ria e paraqitjë s së së

varshmë ri nga pë rdori mi I

mundjë s, pavarë sisht nga doza dhe zgjatja

medikamenteve nga doza duke shkaktuar

e pë rdorimit të medikamentit, paraqitja e

qrregullime enzimatike:

reaksioneve alergjike në :

Procainamidi

D – penicillamine

Antikonvulzivë t:

Kontraceptivë t oral

Mephenytoini

Resespin

Diphenylhydantoini

Antibiotikë t :

Primidoni

-sulfonamidë t

Trimethadonih

-penicilinë

Ethosuximidi

-streptomicinë

Karbamazepina dhe të tjerë t

- tetraciklinë dhe të tjera
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Izoniazid

Methyldopa

Chlorpromazine

Chlortalidone dhe të tjerë
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5. Qëllimi i punimit dhe objektivat

Të gjitha punimet kanë për synim të arrijnë njohjen dhe aprovimin e qellimit si në
teori ashtu dhe në praktikë . Prandaj edhe ky punim ka për synim të arrijë këto
qellime apo objektiva :
 Të shtjellojë temen e Lupusit eritematoz sistemik , për arsye se është smundje
e cila nese nuk trajtohet mund të jetë jetkërcenuese ,
 Gjithashtu edhe të vedijësojmë popullaten për komplikimet që shkakton
Lupusi ,
 Të japim informata të detajuara per semundjen Lupus eritamtoz sistemik,
 Të shtjellojmë gjithashtu kujdesin infermieror dhe diagnozat infermierore .
 Dhe të kemi nje rast nga sëmundja e Lupusit eritematoz sistemik që të kemi
të qartë se si ecë proceduara e kësaj sëmundje .
Pas këtyre hulumtimëve , identifikimeve , marrjes së informatave të zgjedhura ,
sqarimëve që kemi mundur të marrim ne libra , në Spitale , duke perdorur teknika që ta
paraqesim sa më mirë këtë punim diplome .
Me këtë metod ne synojmë të paraqesim sa më të qarta synimet tona dhe të kemi një
qëndrim sa më profesional që do të na shërbejë edhe në karrierën tonë , si infermier të
ardhshëm .
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6. Materiali dhe Metodologjia

Ky punim është : Rishikim i literaturës , nje studim rasti ku është nxjerrë në QKUK në
repartin e Reumatologjisë .
Pas rishikimit të literaturës dhe marrjes së rastit , përpunimit të të dhënave në repartin e
Reumatologjisë kemi arritur të pasqyrojmë në këtë punim diagnozat , simptomat dhe
gjendjen e të sëmurëve nga sëmundja e Lupusit dhe i kemi paraqitur në këtë punim
diplome .
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7.1 Studimi i rastit
Pacienti
 Emri dhe mbiemri : XH . M
 Data e lindjes : 12/08/1977
 Vendi i lindjes : Podujevë
 Gjinia : Femër
 Statusi : E martuar
 Vendbanimi : Podujevë
 Profesioni : Amvise
 Pesha : 68kg
 Gjatësia : 1.69
 Gjendja sociale-ekonomike : Mesatare
 Diagnoza : Lupus Eritematoz Sistemik

Pacienti fillimisht është paraqitur në kujdesin primar shëndetor për shkak te keqësimit të
gjendjes shëndetsore , kohët e fundit pacienti ka pasur : temperatur , paraqitje të njollave
në fëtyre, plogshti e përgjithshme , ethe , dhëmbje ne nyje etj.
Pacienti prej QKMF në Podujevë është udhëzuar për në QKUK për trajtim të më
tutjeshëm , aty eshtë diagnostikuar me Lupus eritematoz sistemik , me daten 10.07.2017
pacienti është hospitalizuar në repartin e Reumatologjisë në Prishtinë dhe me 18.07.2017
është liruar në gjendje të mirë shëndetsore.
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 7.2. Kujdesi infermieror

Kujdesi infermieror te pacientet është proces qe zhvillohet hap pas hapi fillon dhe
paraqet 70% të kontaktit të pacientit me personel mjeksor .
Shumica e pacientëve ballafaqohen me frikë , brenga dhe pasiguri për shëndetin e vet
andaj infermieri/a duhet të jetë në gjendje qe të vërej gjendjen emocionale dhe
ndryshimin e tyre dhe të ndihmoj pacientin .
Një infermier/e duhet të vërej shenjat e hershme të komplikimëve dhe ti rapotoj me
qellim të masave parandalimit të komplikimëve .
Infermieri/a duhet të ketë njohuri për reaksionet individuale të pacientëve dhe për
procedurat

 7.3 Vlerësimi infermieror
Përpara se infermeri/a të fillojë të intervistojë pacientin , infermieri/a ja rikujton fakotrët e
rriskut .
Infermieri/a mbledh një informacion të detajuar nga pacienti ose antarët e ngushtë të
familjes .
Infermieri/a dokumenton moshën . kushtet e baneses , punën apo shkollën , dietën gjumin
, aktivitetin fizik , perdorimin e alkoholit dhe duhanit si dhe historit e mëparshme të
mbidozimit të medikamentëve . Një listë e sëmundjeve të kaluara në menyrë të veqantë të
semundjëve inflamatore . Gjithashtu infermieri/a shënon nese pacienti ka kryer
vaksinimin me rregull .
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7.3.

Vlersimi fillestar

Marrja e të dhënave të pacientit është bërë ne mënyrë verbale nga vetë pacienti
a) Te dhënat objektive : pacienti duket i lodhur , te pacienti është paraqitur
plogeshti , frikë dhe shenja te perpapura në formë fluture në fytyre , rënje
flokësh .
b) Të dhënat subjektive : pacienti rrëfenë se kjo gjendje eshte paraqitur
gradualisht në fillim ka pasur : lodhje , ethe , dhimbje në kyqe , shtangim
,ënjëte , lezione të lekurës të cilat përkeqësohen me ekspozim ne diell ,
dhimbje koke etj
c) Aktuale : teperaturë , dhimbje në kyqe , lezione të lekurës ne formë të
fluturës , rënje flokësh .
d) Historike : Pacienti pohon se gjatë jetes nuk ka pasur ndonje sëmundje
jetëkercënuese , nuk është alergjik në ndonjë substancë të caktuar , nuk ka
pasur ndërhyrje kirurgjike , as ndonje i afërm nuk ka vuajtur nga kjo
sëmundje .
Prezantimi im me pacientin është bërë pasi ka arritur në repartin Reumatologjik . Bazuar
në etikën profesionale kam ruajtur intimitetin e pacientit , i kam shërbyer dhe ndihmuar
me qellim të shërimit sa më të shpejtë te pacientit .
Si infermier/e duhet të përcjellim ndryshimet rreth gjendjës shëndetsore te pacientit ,
vetëdijës , (frika ,ankthi , stresi ) .
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7.4.

Diagnoza infermierore

Diagnoza infermierore është analiza e diskutimit të të dhënave për të përcaktuar
problemet shëndetësore aktuale dhe potenciale nga infermieria.
Diagnoza infermierore e zakonshme për një pacient me Lupus është paraqitja e lezionëve
në ftyryrë në formë të fluturës , lodhje , dhëmbje nyjesh , rënje flokësh .
Diagnoza infermierore të tjera .
Te dhënat që janë marrë nga pacienti janë mbledhur , dokumentuar dhe kemi arritur ti
marrim diagnozat infermierore : ndër dy diagnozat infermierore te ky rastë janë :
çrregullime të frymarrjes , crregullime i mobilitetit fizik ( paraqitja e lezioneve në ftyre)
 Frikë dhe shqetësim për shkak të gjendjes së krijuar
 Kokë dhimbje për shkak te pagjumësis si rezultat i stresit, frikes dhe shqetësimit
 Progeshti ( lodhje ) dhimbje nyjësh.
Gjithashtu ne si infermier duhet të dijmë se gjendja e pacientit mund të na shpije tek
smundje tjera sekondare , prandaj gjithmonë duhet bërë më të miren e mundeshmë . Dhe
për gjdo ndryshim të mundshëm lajmrojmë mjekun .

7.5.

Ndërhyrja infermierore

Konsiston në kujdesin ndaj pacientit , marrjen me rregull të terapisë , pastrimin e rrugëve
të frymëmarjes , kujdesi i shtuar ndaj lezionëve në fytyrë , marrja e mjaftushmë e
lëngjeve dhe kuptimi i masave parandaluese .
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7.6.

Planifikimi infermieror

Është zhvillimi i planit të veprimit për të zvogëluar apo parandaluar problemet e
mundshme dhe planifikuar veprimet e infermierit.
Planifikimi infermieror bëhet në këtë menyrë :
 Sigurojmë pacientit një ambient te rehatëshem ku ai mund të pushojë i qetë,
 Vendosjen e pacientit në pozitë te të pershtatshme,
 Bëjmë ajrosen e dhomës,
 Keshillojmë pacientin rreth ushqyrjes dhe higjenes personale,
 Këshillojme pacientin rreth trajtimit të semundjes gjatë qendrimit në spital,
 Jemi gjithmon në bashkpunim me pacientin për të marrë rezultate pozitive,
 Bashkpunimi me ekipin e punes , ku konsiston : kujdesi ndaj pacientit ,monitorimi
i shenjave vitale si dhe bërja e egzaminimit fizik .

7.7.

Zbatimi infermieror

Zbatimi infermieror të sëmundja e Lupusit bëhet në këtë menyrë :
 Pacientit ja sqarojmë procesin e trajtimit,
 I mundesojme pacientit ta heq friken nese egzsiton tek pacienti ndonje lloj
frike,
 Demostrojmë dhe ushtrojmë frymarrje të thellë,
 Ja sqarojmë poziten procedurat dhe paisjet ,
 Mirëmbajmë lezionet ne fytyrë,
 Kontrollojmë shpesh shenjat vitale ,
 Rregullojme dhe mbikqyrim terapinë,
 Observojmë per shendjat e hershme të shokut,
 Administrojmë barnat e përshkruara nga ana e mjekut,
 E kshillojmë pacientin të qendrojë në shtrat,
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 Vlersojmë nevojën për barnat për dhimbjen dhe lajmrojmë mjekun nese ka
dhimbje ,
 Pacientin e pozitcionomjë në pozitë të përshtatshmë ,
 I menjanojmë pengesat në rastë te paraqitjes në dhomen e pacientit si :
zhurma, erërat e pa deshiruara etj .

 Dokumentimi
Procedura e dokumentimit :
Un si infermier duhet ti kompletojë të dhënat e pacientit në kartelen e pacientit në
kartelen si historikun e sëmundjes analizat laboratorike si dhe relaksionin e
medikamenteve të përfshira në kartelen e pacientit .

 Evaulimi dhe rezultatet e pritura
Vlersojmë gjendjën perfundimtare të pacientit
Fokusohemi në arritjet tona si infermier , a i kemi arritur sa duhet qellimet tona
Fokusohemi a e kemi planifikuar mire procesin infermieror
A i kemi zbatu me perpikmeri të gjitha proceset tona si infermier kohen sa pacienti ka
qendru në spital
Lupusi eshte eleminuar,
Janë kthyer funksionet dhe aktivitetet e më hershme,
Janë normalizuar shenjat vitale,
Janë zvogluar dhimbjet,
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Statusi fizik dhe ai psikologjike janë në funksion të rregullt ,
Rekomandojmë pacientin te vijë në vizita mjekësore .

 Rekomandime ( përfundimi )
Si gjdo sëmundje tjeter ashtu edhe sëmundja e lupusit eritematoz kërkon nje kujdes të
shtuar .
Edukimi i pacientëve shummë i nevojshëm si dhe i gjith popullatës ajo bëhet nga
personeli mjeksor e veqanërisht nga infermierët .
Për pacientet rekomandohet :
Të marrë terapin në rregull,
Të bëjë vizita të rregullta tek mjeku,
Ushqim i shëndetshëm,
Të merren me aktivitete fizike,
Të lirohet nga streset dhe shqetësimet,
Pacienti rekomandohet të mos përdor duhan dhe alkohol .
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8. Diskutime
Nga studimi i marrë në komunen e Podujevës ne po bëjmë krahasime në rastin tjetër i rishikimit
të literatures 4 . rasti është i prezantuar më poshtë.

RASTI
A) Një femër me ngjyrë 22 vjeqare me një histori familjare për LES (lupus
eritematoz sistemik ) raporton artalgji të her pas hershme në gjunjë . Ajo
mohon ndonjëher skuqje të fytyrës , ndjeshmeri ndaj drites , dhimbje të
krahërorit apo mbajtje të frymës . Ajo është e bindur që ka Lupus dhe
kërkon teste të gjakut për ta konfirmuar .
B) Dyshimi në artalgji e këtijë pacienti te shpjegohet me anë të Lupusit
mbeshtës nga prevalenca e lart e tijë LES-së , midis grave afro-amerikane
rreth 1 në 250 si dhe anamneza familjare per çrregullim . Në fakt , nese nëna
ka LES , rreziku i zhvillimit të semundjes në vajzen e saj është 1 në 40 , shum
më i lartë se aj në popullaten e përgjithshme . Me gjith atë për te bër
diagnozën me siguri të pranueshmë duhet të permbushen 4 nga 11 kriteret
diagnostike të shoqeruara nga pershtypje të forta klinike : 1 Rash Malar , 2
Rash diskoid , 3 Fotosenivitet , 4 ulqera urale , 5 artiti , 6 seriozi 7 semundjet
renale , 8 semundjet neurologjike , 9 çrregullimet hematologjike . 10 anomali
imunologjike , 11 antitrupa antinukelear ,
C) Një ser ilaqesh ( psh : prokainamidi , hidralizina , idoniazidi ) janë perfshirë
në provokimin e një sindrome e ngjajshme si lupus . Një e dhënë e dobishme
në dallimin e formës së shkaktuar nga barnat ndaj LES është ndërpreja e
ilaqit e shkaktuar sipasoj klinike e normalizimit të vlerave laboratorike
annormale .
D) Këta mekanizma perfshirë depozitimin suben – dotelial të komplekseve
imune në te cilen antigjenet vijn nga qeliza të demtuara ose duke vdekur ,
lidhja e autoantitrupave në molekulat jasht qelizore në organet target psh

4

Fizpatologjia e sëmundjeve- Njohje me mjekësin klinike, Stephan J. McPhee, MD, kapitulli 24, faqe 688.
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E) lekura artikulacionet , veshkat, elementet e gjakut etj . i aktivizojnë
funskionet inflamatore dhe shkakton dëmtime në atë vend , dhe shkarkim të
vdekjes së qelizave nga autoantitrupat .
F) Historia e natyore e LES karakterizohet nga një ecuri e herpashershme e
përseritur . Shperthimet pasqyrojnë kujdeset imunologjike , të ndezur nga
rinxitja e sistemit imunitar themelor e antigjenit . Stimuj të shumtë si
infeksionet virale, ekspozimet ndaj drites ultra violet dhe invulucioni
endometrial dhe i gjirit mund të shkaktojë apopotozë , e cila risjell antigjen
nxitës të imunitetit . Pavarsisht kësaj ecurie % e mbijeteses 10 vjeqare
zakonisht i kalojn 85% .

Grafikoni 1. Shpeshtësia e sëmundjes të shprehura në moshë dhe në gjini.
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Femra
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9. PËRFUNDIMET
Sipas5 shoqates nderkombëtare cilësohet se LSE (ose lupus) është sëmundje autoimune,
që përfshin mekanizma komplekse patogjenetike që mund të paraqiten në çdo moshë.
Më së shpeshti paraqitet tek femrat në grupin e moshës riprodhuese.
Megjithëse lupusi njihet gjithnjë e më shumë pas moshës 40 vjeçare, veçanërisht të
evropianët 6 . Sipas të dhënave të raportuara në vitin 2012 dhe është vërejtur më së
shpeshti tek njerëzit me prejardhje afrikano-karaibe dhe aziatike jugore.
Incidenca e standardizuar sipas moshës në Britani të Madhe 7 është 8.3 / 100.000 / në vit
për femra dhe 1.4 / 100.000 / në vit për meshkujt , dhe përqindjet më të larta të incidencës
janë parë në ato të Afrikës së Karaibeve me prejardhje diku : 31.4 / 100 000 / në vit,
krahasuar me 6.7 / 100 000 /në vit për ato me prejardhje të bardhë evropiane.
Mosha mesatare në diagnozë është 48.9 vjet , por mund të jetë edhe më e ulët në ato të
prejardhjes afrikane në Mbretërinë e Bashkuar dhe në Amerikën e Veriut.
Sëmundja mund të paraqitet me sëmundje aktive progresive ose ngadalë ose me shpejtësi
në çdo moshë dhe mund të shoqërohet me akumulimin e shpejtë të dëmtimit nëse nuk
diagnostikohet menjëherë, trajtohet në mënyrë adekuate dhe monitorohet rregullisht. Një
udhëzim gjithëpërfshirës i përditësuar për të optimizuar këto aspekte të menaxhimit që
është në përputhje me provat aktuale dhe praktika e Shërbimit Kombëtar të Shëndetit
është i garantuar për të përmirësuar rezultatin e kësaj sëmundjeje të ndryshueshme dhe
potencialisht kërcënuese për jetën që shkakton sëmundje të konsiderueshme. Nuk ka
pasur udhëzime të mëparshme në Mbretërinë e Bashkuar për lupus. Rekomandimet
evropiane (EULAR) për menaxhimin e lupusit në përgjithësi nuk ishin shumë të detajuara
dhe u publikuan në vitin 2008, megjithëse u publikuan rekomandime specifike për
lupusin neuropsikiatrik në 2010, dhe EULAR dhe Shoqata Evropiane e Renaleve

5

Shoqatës Britanike të Reumatologëve si udhëzues për menaxhimin e lupusit eritematos

6

Rahman A, Isenberg DA.Systemic lupus erythematosus. N Engl J Med 2008; 358 :929–39.
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Evropian i publikuan rekomandimet për Dializën dhe Transplantin (EULAR / ERAEDTA) për LSN-në në vitin 2012, si dhe udhëzimet për menaxhimin e LSN-së në 2012.
Qëllimi i këtij punimi Studim Rasti si dhe Rishikim i Literaturës ishte prodhimi i
rekomandimeve për menaxhimin e pacientëve me Lupus si në vendin tonë ashtu edhe
rezultate të marra në Britani të Madhe që mbulojnë diagnozën, vlerësimin dhe
monitorimin e lupusit dhe trajtimin e sëmundjes lupus aktive të butë, të moderuar dhe të
rëndë, por që nuk nënkuptojnë detyrim ligjor.
Rekomandimet tona rezultuese bazohen në një shqyrtim të gjerë të literaturës deri në këtë
kohë për të shfaqur udhëzime të bazuara në prova, veçanërisht për trajtimin e lupusit në
tërsi si rast studimi, të plotësuar sipas nevojës nga opinioni i ekspertëve të ndryshëm
botëror si dhe aftësis të bazës se dokumentacionit apo të dhënave të marra nga sherbimi i
klinikës tonë.
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