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1. ABSTRAKT
Ky punim është realizuar me qëllim të zgjerimit të njohurive për të gjitha nënat e reja në lidhje
me ushqyerjen natyrale për foshnjet e tyre dhe të zgjidhet një pozicion i rahatshëm për nënën
dhe foshnjën, si dhe rolin e mamisë në ketë rast.
Të gjithë lexuesit mund ta shërbejnë këtë punim si informatë në lidhje me gjidhënjën dhe
rëndësin e pozicioneve gjatë gjidhënjes.
Punimi im është rishikim literature dhe përfshinë informacione në lidhje anatomin dhe
fiziologjinë e gjidhënjës, rëndësinë e gjidhënjës, përparsitë e ushqyerjës natyrale, pozicionet
gjatë gjidhënjes, informimin dhe këshillimin nga mamia.
Hartimi i kësaj teme është bërë në Universitetin publik të Gjakovës ‘’Fehmi Agani’’ Fakulteti i
Mjekësisë, Programi – Mami.

Mentori im është: Prof. Ass. Dr. Haxhi Kamberi
Punimi përfshinë : 36 faqe, 4 tabela , 13 figura
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2. HYRJE
Përzgjedhja dhe parashtrimi i temës.
Ushqyerja me gji është e shëndetshme, natyrale, e përshtatshme dhe pa kosto ekonomike. Kjo
është gjithashtu mënyra natyrale dhe më e mirë për lidhjen e nënës me fëmijën e saj. Pothuajse
të gjitha nënat mund të japin gji, me kusht që të kenë informacion të saktë dhe mbështetje të
familjes së tyre, sistemit të kujdesit shëndetësor dhe shoqërisë në përgjithësi.
Kolostrum, qumështi i gjirit i verdhë dhe i ngjeshur i prodhuar në fund të shtatzënisë,
rekomandohet nga OBSH si ushqim i përsosur për të porsalindurin dhe ushqimi duhet të fillojë
brenda orës së parë pas lindjes.
Ushqyerja ekskluzive me gji rekomandohet deri në moshën 6 muajsh, me ushqyerjen e
vazhdueshme me gji së bashku me ushqimet plotësuese deri në dy vjet ose më shumë.
Ushqimi me qumësht gjiri është një nga format më të mira të ushqyerjës së fëmijës të
porsalindur .
Në detyrat kryesore të prindërve dhe të profesionistëve shëndetsorë është ushqyerja më e mirë
e fëmijës.
Ushqyerja me qumështë gjiri ka përparsitë e veta, prandaj përzgjedhja e kësaj teme do të ju
pasuronte sado pak me njohuri rreth gjidhënjes përparsitë e sajë, gjithashtu pozicionimi gjatë
gjidhënjes luan rol të rëndësishëm në një gjidhënjë sa më efektive.
Duke pretenduar drejtë të mundurës supuzojmë se ky punim, do të sjell dritë apo disa informata
që ende nuk i kanë të njohura shumë gra apo nëna të reja rreth kësaj fushe.
Besojë se rrezultatet e këtij punimi do të vëjnë në pah të gjitha mundësitë e informimit të nënave
të reja dhe ti këshillojmë të gjitha nënat e reja për ushqyrje natyrale apo ushqim me qumësht gjiri
në të gjitha rastet (në përjashtim të kundërindikacioneve të ndryshme mjekësore ).
Arsyeja kryesore për të përzgjedhur këtë temë ka qenë edhe dëshira ime për të eksploruar në
lidhje me gjidhënjen për përparsitë e gjidhënjes, dhe pozicionimin e foshnjës gjatë gjidhënjës
dhe këshillimi i të gjitha grave për benefitet e ushqyerjës natyrale si për nënën ashtu edhe për
foshnjen e tyre. 1

1

http://www.who.int World Health Organization
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3. Qëllimi dhe Objektivat
Qëllimi i kësaj teme është zgjerimi i njohurive rreth gjidhënjes, dhe pozicionet e gjidhënjes le të
shërbejë si informim për nënat e reja duke perfshirë : Ushqyerja natyrale me qumështë gjiri,
përparsitë e ushqyerjës natyrale, dhe pozicionet gjatë gjidhënjes.

4. Metodologjia
Për realizimin e këtij punimi është përdorur metoda e rishikim literature. Është shfrytëzuar
literaturë e mjaftushme duke përfshirë edhe literaturë nga bibloteka e Universitetit si dhe
burime të ndryshme shkencore nga interneti dhe literatura të ndryshme në lidhje me temën.
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KAPITULLI 1
1.1 Glandula mammae ( Gjëndrrat e gjirit)
Glandula mammae janë dy gjëndrra të cilat prodhojnë qumësht dhe futen në gjëndrat e
lekurës, bëjnë pjesë në grupin e organeve gjenitale sekondare tek femrat pasi tek meshkujt janë
organe rudimentale.
Funksionin e tyre ato e fillojnë pas lindjes në përiudhen e laktacionit. Gjendet në pjesën e
përparme të gjoksit

mbi muskulin pektoralis major dhe pjesërishtë mbi muskulin seratus

anterior ndërmjet brinjës së 3-4 nganjëherë edhe deri tek brinja e 8-të.
Në sipërfaqen e përparme të gjëndrrës në mesin e saj gjindet një ngritje e vogël e quajtur
papilla mammae.
Kjo rrethohet nga nje sektor i hollë lëkure i quajtur areola mammae. Pigmentacioni është më i
theksuar gjatë periudhës së gravidencës.
Gjëndrat e qumështit tek gratë karakterizohen nga një lëkurë e hollë e lëmuar me zhvillim të
madhë të indit adipoz i cili i jep gjëndrrës një formë rrumbullake karakteristike. Duhet shtuar që
në formën dhe strukturën e gjëndrrës mamare ndikon së tepërmi gravidanca dhe ushqyerja e
femijës.2

Fig 1.1 Anatomia e gjinjëve

2

Anatomia normale e njeriut . Prof .Ass Dr Drita Totozani

Prof .Ass .Dr. Sofika Qamili.
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1.2 USHQYERJA NATYRALE E LATANTIT
Ushqyerja e latantit me qumështë të nënës ( qumështë gjiri ) pa ushqyerje me qumësht të lopës
ose me formula të qumështit quhet ushqyerje natyrale.
Qumështi i nënës është qumështi më ideal për latantët në gjashtë muajt e parë të jetës sepse i
siguron latantit marrjen optimale të të gjitha materieve energjetike, ndërtuese, mbrojtëse dhe e
mbron atë prej çrregullimeve të shumta që ekspozohen në periudhën postpartale.
Rekomandimi dhe propagandimi i ushqyerjës natyrale në përiudhen e latantit është obligim i
punonjësve shëndetsorë të cilët merren me mbrojtjen shëndetsore të nënave dhe fëmijëve.

Fig.1.2 Ushqyrja natyrale 3

Arsimimi shëndetsorë dhe përgaditja për ushqyerje natyrale duhet të fillojë në periudhën e
adoleshencës së fëmijës duke vazhduar gjatë shtatzënisë dhe pas lindjes ( në këshillimore për
latantët e shëndoshë ).
Në përgaditjen e nënes për mëkim ( gjidhënjie ) duhet të marrë pjesë ekipi i ekspertëve, i
përbërë nga obstetri, pediatri dhe mamia.

3

Fig 1.2-https://www.unicef.org.uk/babyfriendly/what-is-baby-friendly/the-benefits-of-breastfeeding/
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Për rritjen, shëndetin dhe zhvillimin më të mirë të foshnjës dhe shëndetin më të mirë të
nënës, foshnjat duhet të ushqehen vetëm me qumësht gjiri:


Të ushqyerit vetëm me qumësht gjiri nënkupton që foshnja të pijë vetëm qumështin e
nënës dhe të mos pijë asgjë tjetër apo ujë.



Qumështi i gjirit siguron të gjithë ushqimin dhe ujin për të cilin foshnja ka nevojë gjatë
gjashtë muajve të parë.



Foshnja duhet të nisë të pijë gji brënda orës së parë pas lindjes.



Asgjë tjetër nuk i duhet dhënë foshnjës përpara se të nisë të pijë gji, pasi mund të
shkaktojë alergji ose infeksion dhe nuk është ushqimi që foshnja ka nevojë.



Foshnja duhet të ushqehet në bazë të kërkesës që ka (sa herë dhe aq gjatë sa të dojë
foshnja).



Foshnja nuk ka nevojë për ujë, madje as në një ditë të nxehtë, pasi ujin e nevojshëm e
merr nëpërmjet qumështit të gjirit.



Nëse një foshnjë pi ujë, do të pijë më pak gji dhe do të jetë më pak i mirë ushqyer.



Foshnja duhet të ushqehet në njërin gji deri sa ta ketë zbrazur atë përpara se të ofrohet
gjiri tjetër, në mënyrë që foshnja të marrë qumështin e vonë me kalori më të lartë.



Kur nëna është sëmurë, fëmija nuk duhet të largohet prej saj pasi qumështi i gjiri mbron
foshnjën nga infeksioni.

Nëse është e mundur foshnja nuk duhet të ushqehet artificialisht : Të ushqyerit artificial çon
në një inteligjencë më të ulët, shëndet më të dobët për foshnjën dhe rreziqe shëndetësore për
nënën. Fëmijët duhet të ushqehen me gji deri në dy vjeç e sipër dhe me ushqime shtesë pas 6
muajve. Qumështi i gjirit mund të sigurojë gjysmën ose pjesën më të madhe të nevojave
ushqyese të foshnjës nga 6 deri në 12 muajsh dhe 1/3 ose më shumë të foshnjës nga 12 - 14
muajsh. Të ushqyerit me gji duhet të vazhdojë pasi qumështi i gjirit ndihmon foshnjën të luftojë
sëmundjet. Ai është burimi i vetëm për marrjen e trupëzave mbrojtëse.
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1.

Rregullat për mëkim duhet të jenë në formë të shkruar dhe t’i shërbejnë tërë personelit.

2.

Tërë personeli shëndetsorë duhet mësuar për aplikimin e këtyre rregullave.

3.

Të gjitha shtatzënat duhet informuar për përparsitë e ushqyerjës natyrale dhe tekniken e
mëkimit.

4.

Brenda gjysmë ore pas lindjes së femijës, nënat duhet të fillojnë mëkimin.

5.

Nënave duhet mësuar teknikën e mëkimit, si dhe duhet ruajtur sekretimin e qumështit
nëse janë të ndara prej latantëve të tyre.

6.

Të porsalindurit nuk duhet dhëne kurrfarë ushqimi tjetër ose pije, përveç qumështit të
gjirit të nënës, nëse nuk ekziston indikimi mjekësor.

7.

Të organizohet qëndrimi i përbashkët i nënës dhe fëmijes në të njejtën dhomë 24 orë në
ditë ‘ʽ rominginʼʼ

8.

Nëna duhet të bëjë mëkimin me kërkesën e të porsalindurit.

9.

Fëmijeve nuk duhet dhënë thithën mashtruese.

10.

Të stimulohet formimi i grupeve për mbështëtjen e ushqyerjës në gji të nënës duke ua
rekomanduar nënave gjatë lëshimit nga spitali.

4

4

Pediatria dhe Kujdesi infemieror

-Mehmedali Azemi , Vlora Ismali , Kapitulli 3 Faqe 52 , 53

Manuali Nelson i pediatrisw – Kliegman Behrman

Jenson Stanton
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KAPITULLI 2
2.1 PËRPARSITË E USHQYERJËS NATYRALE NË KRAHASIM ME
USHQYERJEN ARTIFICIALE JANË
Qumështi i nënës thithet drejt për drejt nga gjiri i nënës është paraprakisht steril ndaj mundësia
e infeksioneve të latantit me ushqyerje natyrale është më e vogël.
Qumështi i nënës përmbanë materie mbrojtëse qelizore ( makrofag, neutrofile, limfocite T dhe B
dhe humorale) IgA sekretore, faktorin bifidus, interferonin etj) me veprim kundër bakterieve të
dëmshme që në javët e para pas lindjes e rrisin rezistencën ndaj infeksioneve.
Përbërja biokimike e qumështit të nënës i përshtatet nevojave optimale për rritjen dhe zhvillimi e
latantit.
Përbërja biokimike e qumështit të nënës i përshtatet përmbajtjes së enzimeve të traktit tretës të
latantit, prandaj tretja dhe absorbimi i materieve ushqyese të qumështit të nënës është më i mirë
në krahasim me qumështin e lopës.
Proteinat e qumështit të nënës nuk shkaktojnë sensibilizim alergjik, në krahasim më qumështin
e lopës i cili shkaktonë reaksionin e përmendur më parë.
Ushqyerja natyrale stimulon lidhjet emotive - fizike nënë fëmijë.
Ushqyerja natyrale në aspektin ekonomik është mënyra më e lirë dhe më e lehtë e latantit që
është shumë e rëndesishme sidomos në vendet e pazhvilluara.
5

Manuali Nelson i pediatrisw – Kliegman Behrman Jenson Stanton.
American Academy of Pediatrics : Dietary recommendations for children and adolescents : A guide for
practitioners , Pediatrics 2006 , 117: 544-559 American Academy of Pediatrics Policy Statement :
Breastfeeding and use of human milk .Pediatrics 2001 ; 107:1210-1213
5
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2.3 Vlerësimi i ushqyerjës me gji
Personeli i kujdesit shëndetsorë

pediatrik

duhet të ndjehet i qehtë gjatë vëzhgimit dhe

ndihmesës së grave që ushqejnë me gji foshnjet e tyre, në mënyrë të veçantë gjatë periudhës
neonatale, ekzaminimit të kontrollit të parë, si dhe kur lindin probleme të tilla si shtim i vogël
në peshë ose ushqyerje e dhimbëshme. Një vlerësim i plotë përfshinë një

historik, një

ekzaminim të gjinjeve të nënës, vrojtim të kapjes së gjirit nga foshnja, pozicionimin dhe
vlerësim të lëvizjës së qumështit. Një pjesë e kujdesit shëndetsorë mund ta kenë më të lehtë
të kryejnë ekzaminimin e gjirit të nënës me një kaperon, siq veprohet me ekzaminimin e
organeve gjenitale.
Historiku - duhet të jetë i duhur për vizitën. Në vizitën e neonatëve dhe vizitën e parë pas
lindjes duhet të përfshihet historiku i shtatëzanisë dhe i lindjes, frekuenca, zgjatja dhe lloji i
ushqyerjës, frekuenca e të dalave jashtë, frekuenca dhe tipi i feqëve, ndryshimet në peshë ikteri,
dhimbjet gjatë ushqyerjës dhe shqetësimet e nënës.
Egzaminimi i gjirit - Nëse një grua ka vështërsi në kapjen e gjirit nga foshnja gjatë periudhës
neonatale ose nëse ajo ankohet për dhimbje në çdo kohë, gjinjet e saj duhet të egzaminohen.
Për sa i përket problemeve të kapjes së gjirit nga foshnja, është e rëndësishme të përcaktohet
nëse gruaja ka thithë të sheshtë apo të kthyer. Thitha normalisht është e kthyer nëse del përpara
gjatë shtrëngimit të areolës, e përmbysur kur tërhiqet në drejtim të gjirit kur areola shtypet dhe
e sheshët kur as nuk del përpara as tërhiqet. Megjithatë thithat e sheshta ose të kthyera mund të
vështirsojnë kapjen e gjirit nga foshnjat sidomos ditët e para, gratë që kanë thimth të tillë nuk
duhet të dekurajohen rreth ushqyerjës me gji sepse në pjesën më të madhe të rasteve kur
thithat janë të sheshta ose të kthyer bebet e kapin gjirin pavështërsi. Sidoqoftë nëse foshnja
paraqet vështërsi në kapjen e gjirit është e nëvojshme të shqyrtohet dyshja foshnje - nënë
brenda ditëve të para të lindjes .6

6

American Academy of Pediatrics , Work Group on breastfreeding : Breastfreeding and the use of
human milk .Pediatrics 100: 1035-1039 1997
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2.4 Dhjetë hapat për ushqyerje të suksesëshme me gji sipas OBSH-së
Organizata botërore e shëndetësisë për të siguruar suksesin e ushqyerjës me gji ka zhvilluar 10
parimet për gjidhënje :
Këto parime janë mbështetur dhe kryhen pothuajse në të gjitha spitalet tona.

-Parimi i parë i ushqyrjës me gji të suksesshëm: Përmbajtja në mënyrë rigoroze e rregullave
të përcaktuara për ushqyerje me gji dhe të sjellë ato rregulla në vëmendjen e grave shtatëzëna
dhe kujdestarëve. Ky rregullë është menduar kryesisht për puntorët e kujdesit shëndetsorë.
Në qoftë se spitali juaj apo klinikë - fëmijë themelojnë rregulla të tilla, atëherë ajo është caktuar
si ‘’Baby –Friendly Hospital’’.
-Parimi i dytë i ushqyrjës me gji të suksesshëm: Trajnimi i personelit mjekësorë me aftësitë e
nevojshme për ushqyerje me gji. Kjo do të thotë që kur gratë të kërkojnë ndihmë nga mjeku
apo infermierët lidhur me gjidhënje duhet të marrin përgjigjie të saktë në lidhje me ushqyerjen
me gji, për krijimin e një pocesi të mirë të ushqerjës me gji.
-Parimi i tretë i ushqyrjës me gji të suksesshëm: Informimi i grave shtatzëna në lidhje me
përfitimet- përparsitë dhe teknikat e ushqerjës me gji.
-Parimi i katër i ushqyrjës me gji të suksesshëm: Ndihmoni nënat e reja në vendosjen e
ushqyerjës me gji brenda orës së parë pas lindjes ( gjysmë ore pas lindje ).
-Parimi i pestë i ushqyrjës me gji të suksesshëm: Mësimin e nënave se si duhet të ushqejnë
fëmijën me gji dhe si duhet ruajtur prodhimin e qumështit.
-Parimi i gjashtë i ushqyrjës me gji të suksesshëm: Mos i jepni të porsalindurit ushqim apo
pije tjetër përveq ushqimit me gji vetëm në raste të indikacioneve mjeksore .
-Parimi i shtatë i ushqyrjës me gji të sukseshëm: Vendoseni nënën dhe fëmijën në të njejtën
hapsirë dhomë ( rommingin ). Kur nëna dhe foshnja janë së bashku të dyjat janë më të qehta,
më shpejtë përshtaten njëra me tjetrën dhe mësojnë për të kuptuar kërkesat dhe dëshirat e njëra
tjetrës.
-Parimi i tetë i ushqyrjës me gji të suksesshëm: Nxitëni nënën për të ushqyrë foshnjën në bazë
të kërkesës së fëmijës dhe jo në një orar të caktuar.

14

-Parimi i nëntë i ushqyrjës me gji të suksesshëm: Mos i jepni biberona foshnjës së porsalindur
dhe qehtësues. Nëse një fëmijë është keq dhe tregon shqetësim ofrimi në gjoksin e nënës së
tijë ndikon që foshnja të qehtësohet. Përdorimi i biberonave mund të ndikoj negativisht në
ushqyerjen me gji, apo të shërbej edhe si një refuzim i gjrit.
-Parimi i dhjetë i ushqyrjës me gji të

suksesshëm: Inkurajimi dhe organizimi i grupeve

mbështetëse për gjidhënje të cilat drejtohen prej nënave të reja. Këto grupe mund të japin
përgjigje për çdo pytje mbi organizimin e gjidhënjes.
Prandaj ne si profesionistë shëndetsorë së pari duhet ti përmbahemi këtyre parimeve për një
ushqyerje me gji sa më të sukseshme dhe informimi i nënave të reja për ushqyerjen e fëmijës
së tyre me qumështë gjiri si dhe këshillimi na dërgon drejtë një rruge të suksesshme për të
gjitha ato nëna të reja të cilat ende nuk kane njohuri rreth gjidhënjes. 7

Fig.1.4. Ushqyerja me qumështë gjiri.8

7

8

Pediatria dhe kujdesi infermieror –Mehmedali Azemi , Vlora ismaili –Jaha me bashkëautorë
Fig : https://www.unicef.org.uk/babyfriendly/national-breastfeeding-celebration-week-2017/
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2.5 FIZIOLOGJIA E SEKRETIMIT TË QUMËSHTIT TË NËNËS (LAKTACIONIT )
Qumështi i nënës është produktë i gjëndrrës së qumështit ( gjirit). Gjatë shtatzënisë zhvillimit
anatomik i gjirit bëhët nën veprimin e estrogjenit dhe progresteronit ( Faza e Mamogjenezës).
Ka fundi i shtatzënisë zvogëlohet sekretimi i estrogjenit dhe progresteronit kurse rritet sekretimi
i prolaktinës nën veprimin e faktorit çlirues të prolaktinës në hipotalamus. Ky është fillimi i
sintezës dhe tajimit të qumështit që nisë rreth 12 javë para lindjes dhe zgjatë edhe në javët e
para pas lindjes.
Prolaktina e rrit sintezën e qumështit dhe lëshimin e tijë në alveole (acinuese) të gjëndrres së
qumështit. Akti i thithjes

rrit sintezën e oksitocinës që e rrit kontraksionin e qelizave

mioepiteliale të cilat rrethojnë çdo alveole. Me kontraksionin e tyre, qumështi prej alveoleve
kalon në kanalëzat e gjëndrës së qumështit e pastaj në kanale, në sinusin laktifer dhe mbaron në
vrimën e majës së gjirit ( thimtha ). Kjo arrihet përmes refleksit psikosomatik të tajimit të
qumështit – refleksit të lirimit të qumështit ( ang. Let down reflex ).

9

Fig .1.5 . – Paraqitja sistematike e rregullimit neuroendokrin të laktacionit

9

Fig 1.5 https://www.schwangerschaftsfahrplan.de/geburtshilfe/normales-wochenbett/
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2.6 Faktorët ndikues në refleksin e lëshuarjes – qumështit
Faktorët nxitës

Faktorët frenues

Thithja e fëmijës

Frika

Ngacmimi i majeve të gjirit

Lodhja

Qarja e fëmijës

Shqetësimi

Shiqimi i fëmijës

Rraskapitja

Ngrohja

Të ftoftit

Stabiliteti psiqik

Dhimbja

Vetë besimi

Duhani , Alkoholi

Sa më shumë që fëmija pinë dhe i zbrazë gjinjët aq më shumë tajohet qumështi.
Gjinjët janë organe që prodhojnë prodhim te vetin aq sa fëmija kërkon.

Ndyshimi i qumështit të nënës gjatë laktacionit :
Qumështi i nënës ka këto faza :
a ) Kulloshtrës – Collustrum
b) Qumështi kalimtar
c) Qumështi i pjekur
Colustrum: dita 1-3, përmbanë më shumë proteina (antitrupa dhe më pak yndyrë dhe
karbohidrate).
Ngjyra e verdhë është transparente për shkak të sasisë së madhe të carotenit, vitaminave dhe
vitaminës A, përmbanë kripë.
Imunoglubolinat – ndihmojnë në zbrazjen e zorrërve shkarkimin e parë të mekoniumit, roli
më i rëndesishem është për të mbrojtur organizimin.
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Qumështi kalimtar: dita e 4 -20 rritet përbërja me yndyrë dhe karbohidrate dhe bie përbërja e
proteinave dhe imunoglobulinave si dhe vitaminave liposulobile.

Qumështi i pjekur: 3 - 4 javë pas lindjes, pra në fund të muajit të parë formohet qumështi
kalimtar. Makroskopisht duket sikur qumështi i lopës me shije të ëmbël, me vlera bruto kalorike
68 kcal / 100 ml. Në fillim të ushqyerit me gji përmbanë më shumë ujë dhe më pak yndyrë
për këtë arsyeje është e nevojshme që fëmija të zbrazë gjirin në mënyrë që të marrë qumështin
e pasur me yndyrë të ashtuquajtur ‘’qumështi i fshehur’’.

-Ablaktacioni
Ablaktacioni është ndërprerja e gjidhënjes.
Ndërprerja bëhet spontanisht për rreth 14 ditë nese nuk ka ngacmim të gjinjëve per thithje.

Nga fëmija ndërprerja mund të bëhet :
Shkallë shkallë: kur fëmija kalon në qumështë të fortë apo qumështë lope.
Menjëherë: kur egzistojnë kundërindikacione absolute të gjidhënjës.
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2.7 Përbërsit e ushqimi natyral

Përbërsit kryesorë të ushqimit natyral janë:
Proteinat
Yndyrnat
Hidratet e karbonit
Vitaminat
Mineralet
Oligoelementet
Uji

Proteinat e qumështit të nënës janë:
-Kazeina
-Proteina Hirrë
-Imunoglubolinet dhe glykoproteinat tjera
Qumështi i nënës ka tri herë më pak proteina sesa qumështi i lopës dhe është përshtatur në
mënyrë të përkryer osmozës së veshkeve të fëmijës .

Karbohidratet
Qumështi i pjekur përmban 7 % karbohidrate ndërsa i lopës 5 %.
Karbohidrati kryesor i qumështit të nënës është laktoza qe i jep më shumë ëmbëlsi qumështit.
Mesi acidik nga shpërbërja e laktozës pengon rritjen e E.Coli. Në qumështin e nënës faktori
bifidus, e mundëson zhvillimin e florës specifike në zorrën e trashë (Bifidus Laktobacillus ).
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Yndyrnat
Nga qumështi i nënës treten rreth 90 % e yndyrnave në krahasim me qumështin e lopës që
tretën vëtëm 60 % e yndyrave. Qumështi i gjirit përmban acide yndyrore të pangopura ( oleic
linoleik linolenic etj ). Acidet yndyrore të pangopura janë të rëndesishme për zhvillimin e
myelinës.10

Vitaminat
Vitaminat nuk janë të përfaqësuara sa duhet në qumështin e gjirit dhe çdo fëmijë ka nevoj për
vitaminen D veqanërisht në zonat ku ka pak rreze dielli.

Fig. 1.6. Vitamina D

10

Philipp Bl , Merewood A : The baby friendly way : The best breastfeeding start.Pediat Clin N Am
2004;51:761
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KAPITULLI 3

3.1 Pozicionimi i foshnjës ne gji
Ushqyerja me gji është një eksperiencë e mrekullueshme mes nënës dhe fëmijës. Është diçka
gjatë së cilës nënat duhet të ndjehen në mënyrë sa më të rehatshme. Çdo ushqyerje në secilin gji
zgjat të paktën 10 minuta, prandaj është e rëndësishme të zgjidhet një pozicion i cili do ta bëjë
ushqyerjen sa më të lehtë si për foshnjёn, ashtu edhe për nënën.

Gjidhënja është një aftësi natyrore me të cilen është pajisur femra :


Ushqyerja me gji është mjaft e rëndësishme



Është një eksperiencë e bukur në mes të nënës dhe fëmijës prandaj nëna duhet të
përgatitet para dhe menjëherë pas lindjes.



Çdo ushqyerje në secilin gji duhet të zgjatë 10- 15 min prandaj është e rëndësishme të
zgjidhet një pozicion për nënën dhe fëmijën në të cilin do bëhët ushqyerja e fëmijës.



Si dhe të njihen me mënyren e marrjes së gjirit dhe perfundimin e gjidhënjes. 11

3.2 Pozicionet e ushqyerjës me gji
Janë katër pozicione më të mira për ushqyerjen e fëmijës me qumështë gjiri :

11



Pozicioni i përqafimit



Pozicioni i kryqëzuar i përqafimit



Pozicioni i kapjes së topit ( futbollistit )



Pozicioni i shtrirë

Pediatria dhe Kujdesi infemieror

-Mehmedali Azemi , Vlora Ismali kapitulli 3 faqe 64.
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Pozicioni i përqafimit
Është pozicion klasik dhe më i përdorur.
Duhet që koka e foshnjës të arrijë deri tek gropa e krahut të nënës dhe shtrihet në parakrah.
Këmbët duhet të jenë të mbështetura në një stol në mënyrë qe të mos lejohet rrëshqitja e
bebës. Foshnja vendoset direkt mbi prehër ( ose mbi një jastek mbi prehër ) dhe fëtyra e tijë
është paralel me të nënës. Pelviku i fëmijës duhet të vendoset mbi stomakun e nënës ndërsa
hunda duhet të vendoset mbi thithin e gjirit. Nëse foshnja ushqehet në gjirin e djathtë, koka e
fëmijës vendoset në gropen e krahut të djathtë. Shtrihet parakrahu dhe dora e nënës përgjatë
kurrizit të foshnjës për ta mbajtur kokën e tijë. Vendosen gjunjёt e tijё pёrreth trupit tё nёnёs
ose nёn gjirin e majtё. Nё kёtё mёnyrё mund tё pozicionohet foshnja horizontalisht ose me njё
kёnd tё vogёl, pozicion qё ia lehtёson gjimarrjen foshnjёs. Ky pozicion ёshtё i pёrshtatshёm pёr
foshnjёt e lindura nё kohё dhe nё rrugё natyrale (vaginale). Disa nёna e gjejnё kёtё pozicion tё
vёshtirё, pasi e kanё tё vёshtirё tё drejtojnё gojёn e foshnjёs drejt thimthit, pёrshkak tё dobёsisё
fiziologjike qё kanё muskujt e qafёs sё tё porsalindurit. Ky pozicion ёshtё i pёrshtatshёm pas
muajt tё parё tё jetёs sё foshnjёs, kur kёta muskuj tonizohen.

Fig . 1.7. Pozicioni i përqafimit 12

12

Burimi : http://botaebebave.com/pozicionet-korrekte-te-te-dhenit-gji/
Pediatria dhe Kujdesi infemieror -Mehmedali Azemi , Vlora Ismali me bashkëautorë
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Pozicioni përqafues i kryqëzuar
Ky pozicion ndryshon nga i pari pasi në këtë pozicion ju nuk e mbështetni kokën e bebit në
gropen e krahut. Më saktë këmbët tuaja këmbejnë rolet. Nese e ushqeni bebën me gjirin e
djathtë përdorni doren dhe krahun e majtë për ta mbajtur beben. Rrotullohet trupi i bebës drejtë
nënës kështu që gjoksi dhe barku i tijë janë të pozicionuar drejt nënës.
Me gishtin e madh dhe gishtat tjerë pas kokës dhe poshtë veshit, nëna e drejton gojen e foshnjes
drejt gjirit të vet.

Kur është i përshtatshëm ky pozcion :
Kur foshnjet janë me peshë të vogel dhe fëmijët të cilët kanë vështërsi gjatë ushqyerjës me
gji, pra që nuk janë përshatur mirë me gjirin.

Fig 1.8 . Pozicioni përqafues i kryqëzuar 13

13

Pediatria dhe Kujdesi infemieror

-Mehmedali Azemi , Vlora Ismali me bashkëautorë

Basil J. Zitelli, Holly W. Davis: ‘’Atlasi i diagnozës së egzaminimit pediatrik”, Fq: 59
http://botaebebave.com/pozicionet-korrekte-te-te-dhenit-gji/
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Pozicioni i futbollistit
Në këtë pozicion foshnja futet poshtë krahëve të nënës ( në të njëjtën anë në të cilën kryhet
ushqyerja ) si topi i ragbit, fillimisht beba pozicionohet anash nënës poshtë krahut të sajë.
Ai duhet të jetë përballë nënës me hunden në nivelin e thimthit të gjirit dhe këmbët rreth trupit
të nënës drejt shpinës së sajë.
Mbështetet krahu mbi një jastek të vendosur mbi prehër të nënës ose anash saj dhe mbahen
shpatullat, koka dhe qafa në krahun dhe dorën e nënës.
Duhet përdorur një kapje si – C- për gjirin me anën e dorës tjetër drejtohet foshnja drejt thimthit
të gjirit fillimisht mjekrra. Prakrahu përdoret për ta mbajtur shpatullat e foshnjës.

Fig 1.9 Pozicioni i futbollistit

Fig 2.0 Pozicioni i futbollistit tek bineqet

Kur është i përshtashëm ky pozicion
Ky pozicion është i përshtatshëm kur nëna i është nënshtruar operacionit cezarian, për të mos e
vendosur foshnjën mbi bark pasi që kjo vendosje mbi bark shkaktonë dhimbje tek nëna.
Ky pozicion mund të rekomandohet nëse foshnja ka peshë të vogël apo hasë në vështërsi për
ta vendosur atë në gji.
Ky pozicion është i volitshëm nese nëna ka gji të mëdhenjë apo thimtha gjiri të sheshta. Po
ashtu ky pozicion mund të zgjidhet nese nëna ka binjak per ti ushqyer dytë në të njejtën kohë. 14

14

Manuali Nelson i pediatrisë – Kliegman

Behrman

Jenson Stanton
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Pozicioni shtrirë
Për ta ushqyer foshnjen në këtë pozicion vendosen disa jastek për ta mbështetur shpinën e
nënës. Nëna mund të vendos një jastek poshtë kokës dhe shpatullave. Qëllimi është që shpina
dhe krahët të vendosen në një kënd të lëhtë. Foshnja vendoset përballë nënës, mjaftë pranë
duke e shtyer me dorë kokën e tijë drejt gjirit. Nëse foshnja duhet të vendoset pak më lartë
ose afër nënës pasi nuk e arrinë dotë gjirin, atëherë vendoset një jastek i vogël ose batanije
poshtë kokës se foshnjës. Koka e foshnjës duhet të jetë paralel me gjirin e jo më poshtë tijë.

Fig 2.1 Pozicioni shtrirë

15

Kur është i përshtatshëm ky pozicion
Nëse është kryer një lindje e vështirë përmes rrugëve normale, traumatike ose me epiziotomi
Orët e para pas prerjes cezariane,
Kur qendrimi ulur është i parahatshëm për nënën,
Ky pozicion mund të përdoret nese duam ti japim gji foshnjës shtrirë gjatë natës.16

15

http://botaebebave.com/pozicionet-korrekte-te-te-dhenit-gji/

16

Unicef, Who: “Këshillimi mbi të ushqyerit me gji”.
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3.3 Mbajtja e gjirit nga nëna
Gjatë laktacionit gjinjët zmadhohen tendosen dhe rëndohen.
Mbajtja e gjirit në formën e shkronjës C : deri sa të ushqehet foshnja duhet të përdoret dora e
lirë për ta mbajtur gjirin me një kapje në formë të C- ( katër gishta poshtë gjirit dhe gishti i
madh në drejtim të orës 9 –të ) ashtu që formojnë shkronjën C.

Fig 2.3 Mbajtja e gjirit në formë të shkronjës C

Mbajtja e gjirit ne formën e shkronjës U
Fillon ashtu që nëna vendos katër gishtrinjë nën gji ndërsa gishti i madhë mbi gji. Kjo mbajtje
është e përshtatshme për pozicionin e kryqëzuar.

Fig 2.4 Mbajtja e gjirit në formen e shkronjës U 17

17

Pediatria dhe Kujdesi infemieror

-Mehmedali Azemi , Vlora Ismali me bashkëautorë
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Kapja e gjirit nga foshnja
Për të ushqyer me sukses foshnja duhet :


Të vendosë tërë thimthin në gojë



Të kapë sa më shumë pjesë të areolës.

Nese beba ka marrë pjesë më të madhe të areoles dhe thimthit hunda dhe mjekrra ngacmojnë
gjirin. 18

Fig 2.5 – Kapja e gjirit

18

Pediatria dhe Kujdesi infemieror -Mehmedali Azemi , Vlora Ismali me bashkëautorë
Manuali Nelson i pediatrisë – Kliegman Behrman Jenson Stanton
Fig 2.5- https://www.usaid.gov/
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3.4 Këshilla për çdo pozicion gjatë ushqyerjës
Mbështetje trupin tuaj.
Zgjidhni një karrige të rehatshme, dhe përdorni jastëkë për të dhënë një mbështetje shtesë
mbrapa dhe krahëve. (Shumica e kolltukëve nuk janë mjaft të rahatshëm për nënën gjatë
gjidhënjës , nuk ofrojnë mbështetje adekuate ).
Cilido pozicion ushëqyes që përdorni, sigurohuni që të sjellni fëmijën tuaj në gji,dhe të ndiheni
të rahatshëm gjatë gjidhënjes si nëna ashtu edhe fëmija.
Gjatë ushqyerjës, përdorni dorën tuaj të lirë për të mbështetur gjoksin tuaj me një mbajtje C
(katër gishta poshtë gjirit dhe gishti i madh në drejtim të orës 9 –të ) ashtu që formojnë
shkronjën C ose një mbajtje ne formë të shkronjës U- Fillon ashtu që nëna vendos katër
gishtrinjë nën gji ndërsa gishti i madhë mbi gji .
Është e rëndësishme që gishtat të mbahen të paktën 2 centimetra mbrapa thithit dhe areolës në
mënyrë që fëmija juaj të kapë thithin dhe pjesën më të madhe të areolës.

Mbështeteni fëmijën tuaj.
Ndjenja e rehatshme dhe e sigurt do të ndihmojë fëmijën tuaj për një ushqyerje të mirë dhe me
efikasitet. Përdorni krahun dhe dorën tuaj, plus jastëkët ose një batanije të palosur, për të
mbështetur kokën, qafën, shpinën e fëmijës suaj dhe mbani ato në vijë të drejtë. Ju mund ti
mbani krahët pranë saj për të bërë më të lehtë ushqyerjen.

Ndryshoni rutinën tuaj.
Eksperimentoni për të gjetur një pozicion ushqyes më të rehatshëm. Shumë gra mendojnë se
mënyra më e mirë për të shmangur bllokimin e kanaleve të qumështit është që rregullisht të
ndryshojnë mbajtjen e gjirit. Për shkak se çdo mbajtëse vë presion në një pjesë tjetër të thithit
tuaj, ju mund të shmangni edhe bllokimin e tyre.
Një tjetër këshillë: Nëse ju alternoni në të dy gjinjët gjatë ushqyerjes me gji, ju do të rritni
prodhimin e qumështit.

28

Relax, pastaj ushqyerjes .
Merrni pak frymë thellë, mbyllni sytë dhe mendoni për qetësi, qendroni larg stresit . Mbani një
gotë të freskët me ujë, qumësht ose lëng për të pirë gjatë kohës që ushqeni me gji . Qëndroni të
hidratuar sepse ndihmon në prodhimin e qumështit.

Koha për të ndaluar ushqyerjen ?
Në rastin ideal, fëmija juaj do të vendosë se ai kur ta ndaloj ushqyerjen, pra kur të ndihet i
ngopur .Mos e largoni fëmijën nga gjinjët pa kërkuar vetë foshnja pasi qe kur të ndihet e ngopur
ajo vetë do të terhiqet. Ushqeni fëmijen tuaj sa herë të kërkojë, jo me orar.19

Ngopja e Foshnjes
Si vlerësohet ngopja e fëmijës për gjidhënje ?
Shtimi në peshë;
Nëse foshnja flenë mirë;
Nëse foshnja lagë pelenat 5-6/ 24 orë.

19

Burime https://www.babycenter.com/0_positions-and-tips-for-making-breastfeeding-work_8784.bc
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3.5 Qëllimet e mamisë:
-Këshillimi
-Informimi
-Motivimi
-Vlerësimi i thimthave të gjirit
-Ndihma dhe përkujdesi gjatë gjidhënjes

Informimi i nënave të reja për ushqyerje natyrale ndikon shumë në vendimarrjen e ushqyerjës
së latantit. Gjatë shtatzënisë të gjitha nënat e reja duhet te ju ofrohet këshillim dhe informata për
gjidhënje natyrale në mënyrë qe pas lindjes së foshnjës të jenë të vendosuar për ushqyerje
natyrale.
Mamia luan njё rol thelbёsor gjatё periudhёs sё ushqyerjës me qumësht gjiri, pasiqё ёshtё
personi i parё qё takohet me foshnjёn dhe ajo fillon me hapat qё dёrgoin drejtë njё ushqyerje tё
suksesshme me qumёshtin e gjirit. Mamia duhet që ta mbёshtesё dhe inkurajoj nёnёn pёr
ushqyerjen e foshnjёs me qumёsht gjiri. Tё ndihmoj nёnёn tё fitoj vetbesim pёr fillimin e
gjidhёnjes, tё nxitё nёnёn ta mbaj foshnjёn sa mё shumё nё kontakt lёkurё me lёkurё dhe tё nis
dhёnien e gjirit brenda orёs sё parё tё lindjes. Tё i’a mёsojё nёnёs pozicionet dhe teknikat e
ushqyerjës me gji, prodhimin dhe nxjerrjen e qumёshtit, shpeshtёsin dhe faktorin ushqyes,
marrjen e qumёshtit nёse nevojitet, dhe vlersimin e gjendjes ushqyese tё foshnjёs.
Tё jetё e gatshme tё dёgjojё shqetёsimet e nёnёs dhe ta ndihmoj atё pёr ҫdo vёshtёrsi.
Duhet ti tregohet nënës që fëmijën ta ushqejë me gji sa her të kërkojë dhe jo me orarë.20

20

Unicef, WHO : “ Këshillim mbi të ushqyerit me gji”
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KAPITULLI 4
4.1Diskutimi
Ushqimi me qumësht gjiri është ushqimi më i përshtatshëm për foshnjën gjatë vitit të parë
jetës, i cili i plotëson të gjitha nevojat nutritive të fëmijës.
Pozicionimi i foshnjës në gji ka rëndësi të madhe si për nënën ashtu edhe foshnjën për një
gjidhënje të suksesshme. Prandaj gjatë gjidhënjës duhet të gjitha nënat të pozicionohen sa më
rehatshëm pa marrë parasysh cilin pozicion e praktikojnë.
Ushqimi natyral duhet këshilluar çdo nëne të re e cila ende nuk posedon informata adekuate
për ushqyerje natyrale dhe ta informojmë se asnjë qumësht nuk i plotëson nevojat nutritive të
fëmijës dhe asnjë qumësht nuk i afrohet qumështit të nënës. Ushqyerja me gji është një nga
mënyrat më efektive për të siguruar shëndetin e fëmijëve dhe mbijetesën. Një nga përparsitë
kryesore të ushqyerjës natyrale është se qumështi i nënës thithet drejt për drejt nga gjiri i nënës
është paraprakisht steril ndaj mundësia e infeksioneve të latantit me ushqyerje natyrale është
më e vogël.
Vënia e fëmijës në një pozicion sa më të rehatshëm dhe komod si për nënën dhe fëmijën na
dërgon drejt një ushqyerje natyrale të suksesshmë. Rekomandohen të gjitha nënat e reja që të
zgjidhin një pozicion komod dhe kohë pas kohe të ndërrojnë pozicionin për të pënguar bllokimin
e kanale të gjirit .Nga diskutimet e një studimin në një spital të Libisë tregon se një shumicë e
nënave (75 %) e tyre kishin një pozitë dhe një gjidhënje të sukseshme, gjë që mund të ishte
rrezultat i përvojës së tyre , gjithashtu në Brazil raportuan femrat , që foshnjat e të cilave ishin të
pozicionuara gabimisht, janë 1.94 herë në rrezik të zhvillimit të traumave në krahasim me
gratë, foshnjat e të cilave ishin pozicionuar saktë.
OBSH-ja në mënyrë aktive promovon ushqyerjen me gji si burimi më i mirë i ushqimit për
foshnjat dhe fëmijët e vegjël. Ky faktor shqyrton shumë përfitime të praktikës, dhe se sa
mbështetje e fortë për nënat mund të rrisin ushqyerjen me gji në mbarë botën.
Akademia e Mjekësisë së Ushqyerjës me gji është një organizatë mbarëbotërore e mjekëve të
dedikuar për promovimin, mbrojtjen dhe mbështetjen të ushqyerjes me gji dhe të laktacionit.
Misioni i tyre është që të bashkohen në një anëtar të shoqatës me këtë qëllim të përbashkët.
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Kjo akademi përcakton "ushqyerjen me gji"si akt i transferimit të qumështit nënën - foshnjë , dhe
tregon rëndësin e ushqyerjes natyrale për të gjitha foshnjët 6 muajt e parë të jetës. Bashkë të
gjithë për një ushqyerje të shëndetshme.

21

21

The Academy of Breastfeeding Medicine Protocol Committee. 2010. ABM Clinical Protocol #7: Model
Breastfeeding Policy (Revision 2010)ABM Clinical Protocol #7: Model Breastfeeding Policy (Revision 2010).
Breastfeeding Medicine 5:4, 173-177
Breastfeeding practices: Positioning, attachment (latch-on) and effective suckling – A hospital-based study in Libya
Ram C. Goyal, Ashish S. Banginwar,1 Fatima Ziyo,2 and Ahmed A. Toweir2
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3159232/
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4.2 Përfundimi
Njëri nga veprimet e para për çdo nënë të re apo nënën të cilën është në pritje të fëmijës është
nësë foshnja do të ushqehet me qumështë natyral apo artificial, do të ishte më mirë të vendoset
disa kohë para se foshnja të lindë. Gjidhënja është gjëja më e natyrshme në botë. Megjithatë
është një aftësi të cilën çdo nënë duhet ta mësojë. Nëse keni probleme dhe nuk dini më çfarë të
bëni, kërkoni këshillimin e një personi profesionist. Çdo nënë ka të drejtën e këshillimit sidomos
nënave të reja duhet te ju ofrohet shumë përkrahje si nga familja ashtu edhe nga shoqëria dhe
ekipi shëndetsorë.
Gjidhënja përkrah marrëdhëniet e ngushta midis nënës dhe fëmijës dhe për fëmijën nënkupton
interesim, afërsi dhe ngrohtësi. Fëmijët të cilët kanë pirë gji, janë më pak të rrezikuar nga
mbipesha. Përveç kësaj, gjidhënia ul rrezikun për sëmundjet e qarkullimit të gjakut, për tensionin
e lartë dhe alergjitë, edhe në moshën e mëvonshme fëmijërore, dhe ka një ndikim pozitiv në
zhvillimin optimal të muskulaturës së fytyrës dhe të gojës si dhe të nofullave.
Ushqimi me gji ka përparsitë praktike dhe psikologjike si rrjedhojë gjitha nënat duhet nxitur të
ushqejnë me gji të gjitha foshnjat e tyre por nuk duhet te detyrohen ta bëjnë këtë. Është i feskët
dhe i pastër nga kontaminimi bakterial, si rrjedhojë ul shancet për shqetësime gastrointenstinale.
Qumështi i gjirit përmban antitrupa bakteriale dhe virale, duke përfshirë dhe përqendrimet
realativisht të larta të imunoglobulinës A sekretore, që parandalon mikroorganizmat të aderohen
në mukozën intestinale. Gjatë ushqyerjes me gji foshnja zhvillon një marrëdhënie të ngushtë dhe
rahati fizike me nënën. Përbërja biokimike e qumështit të nënës i përshtatet përmbajtjes së
enzimeve të traktit tretës të latantit, prandaj tretja dhe absorbimi i materieve ushqyese të
qumështit të nënës është më i mirë në krahasim me qumështin e lopës. Ushqyerja natyrale në
aspektin ekonomik është mënyra më e lirë

dhe më e lehtë e latantit që është shumë e

rëndesishme sidomos në vendet e pazhvilluara. Prapë se prapë vendimi i takon nënës, por ne
duhet si staf shëndetsorë ta informojmë, ta këshillojmë për një ushqyerje sa më të shëndetshmë,
ushqyerje natyrale dhe arritjen e një pozicioni sa me komod dhe të rahatshëm për nënën dhe
fëmijën.
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4.3 Rekomandimet
Duke u bazuar në gjithë literature e shfletuar lidhur me rëndësin e gjidhenjs dhe pozicionet e për
gjidhënje rekomandojmë:
 Edukimi i nënave te reja per rëndesin e ushqimit te foshnjeve me qumësht gjiri;
 Inkurajimi i nënave per gjidhenje;
 Edukimi i nënave për pozicionet e gjidhënjes dhe rëndesin e tyre;
 Njoftimi i nënave me dhjetë parimet e ushqyerjes sipas OBSH-së;
 Trajnimi i mamive lidhur me format e ushqyerjes dhe pozicionet e gjidhënjes;
 Ushqimi i shëndetshëm për nënat gjatë gjidhënjes;
 Mos konsumimi i alkoholit dhe duhanit nga nënat gjidhënëse;
 Mos përdorini medikamente nga nënat pa këshillën e mjekut;

Gjidhënia – një fillim i shëndetshëm në jetë !
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5. a. Rezyme
Hyrje- Ushqimi me qumësht gjiri është një nga format më të mira të ushqyerjës së fëmijës të
porsalindur. Ushqyerja me gji është e shëndetshme, natyrale, e përshtatshme dhe pa kosto
ekonomike. Kjo është gjithashtu mënyra natyrale dhe më e mirë për lidhjen e nënës me fëmijën
e saj. Pothuajse të gjitha nënat mund të japin gji, me kusht që të kenë informacion të saktë dhe
mbështetje të familjes së tyre, sistemit të kujdesit shëndetësor dhe shoqërisë në përgjithësi.
Ushqyerja ekskluzive me gji rekomandohet deri në moshën 6 muajsh, me ushqyerjen e
vazhdueshme me gji së bashku me ushqimet plotësuese plotësuese deri në dy vjet ose më gjerë.
.Në detyrat kryesore të prindërve dhe të profesionistëve shëndetsorë është ushqyerja më e mirë
e fëmijës.
Qëllimi i studimit- Qëllimi i kësaj teme është zgjerimi i njohurive rredh gjidhënjes, dhe
pozicionet e gjidhënjes le të shërbejë si informim për nënat e reja duke perfshirë: Ushqyerja
natyrale me qumështë gjiri, përparsitë e ushqyerjës natyrale, dhe pozicionet gjatë gjidhënjes.
Metodologjia - Në realizimin e këtij punimi, është përdorur metoda e rishikimit të literatures.
Përfundimi – Parandalimi i kësaj dukurie për ushqyerje artificiale, inkurajimi i nënave për
ushqyerje natyrale , edukimi i nënave për gjidhënje, dhe pozicionet e gjidhënjes, mbështetje
morale nga profesionitët shëndetsorë , mbështëtje familjare për të gjitha nënat sidomos nënat e
reja për një ushqyerje me gji sa më të suksesshme.

Fjalët kyçe: ( Ushqyerja natyral, Gjidhënja , Pozicionet e gjidhënjes, rishikim literature )
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5. b. SUMMARY :
Introduction- Breastfeeding is one of the best ways to nourish a newborn baby. Breastfeeding is
healthy, natural, convenient and economical. This is also the natural and the best way to connect
a mother to her baby. Almost all mothers can breastfeed, provided they have accurate
information and support of their family, health care system, and society in general. Exclusive
breastfeeding is recommended up to 6 months of age, with continuous breastfeeding along with
complementary supplements for up to two years or more.
In the main tasks of parents and health professionals is the best nutrition of the child.
Purpose of the Study - The purpose of this topic is to expand breastfeeding knowledge, and
breastfeeding positions serve as information for new mothers including: Natural breastfeeding,
breast feeding, and nursing positions during breastfeeding.
Methodology - In the realization of this paper, the method of reviewing the literature was used.
Conclusion - Prevention of this phenomenon for artificial feeding, Encouragement of mothers
for natural nourishment, Nursing mothers' education, and breastfeeding positions, Moral support
from health professions, Family support for all mothers, especially young mothers for
breastfeeding more successful.

Key words: (Natural Nutrition, Breastfeeding, Breastfeeding Positions, Literature Review)
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