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Abstrakt:
Hyrje: Në dhjetveçarin e fundit, shumë studime kanë vënë në dukje se gjidhënjalaktacioni, i siguron të porsalindurit dhe fëmijës der në 12 muajtë e parë të jetës,
ushqim optimal për rritje dhe zhillim, si dhe një mbrojtje nga shumë sëmundje, duke
ndihmuar edhe maturemin e traktit gastrointenstinal për kryrrjen në protein.
Të dhënat e përgjithëshmë: Parënkimen tajitse të gjirit e përbëjnë 15 gjeri në 20
lobuse, të cilat janë të ndara me ind lidhor. Çdo lobus përmban në vete kanalin tajuës,
i cili para se të derdhet në majën (thithmin) e gjirit, zgjërohet dhe formon sinusin
lactifer dhe i njëjti përfundon në majën e gjirit. Zhvillimi anatomik i gjirit, gjatë
shtatzanisë, në radhë të parë, është nën ndikimin e estrogjenit dhe progesteronit (nga
hipofiza). Estrogjeni ka ndikim në rritjen e sistemit të kanaleve të vogla, ndërsa
progesterone në rritjen e alveoleve.
Përfundim: Sipas të dhënave të UNICEF-it “vetëm gjidhënje” në 6 muajtë e
parë të jetës, në vendet në zhvillim, ndihmon në zvoglimin-uljen e vdekshmërisë deri
në 5 vitet e para të jetës në rreth 13%, si dhe mund të ulë numrin e vdekjeve të
shkatuara më infeksion akut respirator dhe diare, që janë dy nga shkaktarët kyesor të
vdekjeve të fëmijës deri në vitin e parë të jetës, si dhe mbron fëmijën edhe nga
sëmundjet e tjera infiktive.
Fjalët kyqe: Gjidhënja, laktacioni, rregulli i të ushqyerit me gji, vështirsit e
gjidhënjës.
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Abstract:
Introducion: In the last decade many studies have shoën that breastfeedinglactation provides the neëly born and children up to first 12 months, of their lives
optimal nutrition for groëth and development as ëell as protection against diseases by
also, helping the maturity of gastrointestinal tract for protein digestion.
General Information: The parenchondress of the breast is made of 15 to 20 lobes,
ëhich are separated by a connective tissue. Each lobe contains ist oën tajua channel,
ëhich before draining into the breast tip (nipple), expands and forms a sinus lactifer
and the same ends up in the tip of the breast. Anatomical development of the breast
during pregnancy is firsly under the influence of estrogen and progesterone ( by
hypoxia). Estrogen has an impact on the groëth of small channel system, ëhile
progesterone influences the groëth of alveoli.
Conclusion: according to UNICEF ” only breastfeeding” in the first 5 years of life at
around 13% and may also decrease the number of deaths caused by acute respiratory
infections and diarrhea, ëhich are the toë main causes of children deaths until the first
year of life and it can also protect children from other infectious diseases.
Key ëords: Breastfeeding, lactation, breastfeeding order, difficulties of breastfeeding.
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1. Hyrja
Ushqimi me gji është ushqim natyral i një fëmije të lindur në kohë, dhe është qumështi i
përshtatshëm për vitin e parë të jetës. Është gjithmonë i vlefshëm në temperaturën e
duhur e ska nevojë për kohë përgaditje. Është i freskët dhe i pastër nga kontaminimi
bakterial, si rrjedhojë ul shanset për shqetësime gastrointestinale. Në qoftë se ka sado
pak ndryshime në përqindjet e vdekshmëris midis foshnjave të ushqyera me gji dhe
atyre me qumsht artificial, të cilat marrin një kujdes të mirë efektet mbrojtëse të
qumështit të gjirit, dhe kundër patogjeneve enterike apo të tjerë, rezultojnë në
sëmundshmëri më të ulët.
Qumështi i gjirit përmban antitrupa bakteriale dhe virale, duke përfshirë dhe
përqëndrime relativisht të larta të imunoglobulinës A sekretore, që parandalon
mikroorganizmat të aderohen në mukozën intestinale. Ai përmban gjithashtu substanca
pë pengojnë rritjen e shumë viruseve të zakonshëm, po ashtu dhe antitrupa specifikë që
mendohet se sigurojnë imunitet lokal gastrointestinal kundër organizmave që hyjnë
nëpërmjet kësaj rrugë në organizem.
Ushqimi natyral, është më i preferueshmi në periudhën e të porsalindurit por, edhe në
tërë periudhenë foshnjore. Thithja e gjirit, për veç si akt ushqyes paraqet raport
psikologjik të pazëvëndesushëm në mes të nënës dhe fëmijës, gjë që fëmijës i ndihmon
për t’u zhvillar emocionalisht dhe socialisht e gjithashtu është shumë i rëndësishëm
edhe për nënën
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2.

Anatomia e Gjirit

 Glandula mame- Përbëjnë një tipar dallues per të gjithë gjitaret. Gjiri njerzor ka formë
konike dhe shpesh me madhësi jo të njëjtë. Gjiri shtrihet nga niveli brinjës së dytë apo të
tretë, deri në nivelin e brinjës së gjashtë apo të shtatë. Nga këndi sternal deri në lindjen e
përparme aksilare (të sqetullës). ″Bishti″i gjirit zgjerohet në aksillë dhe ka tendencë të
bëhët më i trashë apo i dhjamosur se sa në zonat tjera të gjirit.
 Gjiri normal përbëhët nga- Indi gjëndëror (glandular), duktuset, indi muskular
mbështetës, indi dhjamor, enet e gjakut, nervat dhe enet limfatike. Indi glandular përbëhët
nga 15-25 lobe secili prej tyre drenohet në duktuse te veçantë ekskretorë i cili përfundon
në thith. Çdo duktus zgjerohet me futjen e tij në bazën e thithes për të formuar sinusin
qumështor. Ky shërben si rezervuar i qumështit gjatë laktacionit.
Çdo lob ndahet më tutje në 50-75 lobule, të cilat drenojnë në duktusin që zbrazet
nëkanalin ekskretor të lobit. Thitha dhe areola përbajnë muskulaturë të lëmuar e cila
shërben për të kontraktuar areolen dhe për shtypur thimthen.
 Lëkura e thithes- Është thellëshisht e pigmentuar dhe pa qime. Lëkura e areoles
gjithashtu ka pigmentim të thellë, por ndryshe nga lëkura e thithes, mund të ketë vendevende folika të qimes.
 Ligamentet Cooper-it- Janë zgjatime apo projektsione të indit të gjirit, që fuzionohen
me shtresat e jashtme të faqes sipërfaqsore dhe shërben si struktura mbajtëse
( te suspensionit).
Gjiri ka një rrjëtë të gjerë drenimi venoz dhe limfatik. Pjesa më e madhe e drenimit venoz
zbrazet në noduse aksilare.
 Vaskularizimi- I gjirit sigurohet përmes arterieve dhe venave axillare, interkostale dhe

toracika intern, intervenimi bëhët nga degët e nervave interkostal 4-5-51
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Fig_1 Anatomia e gjirit, prerja sagjitale

2.2.1 Anatomia e gjirit (gjëndrës qumështore)
Zhvillimi anatomik i gjirit, gjatë shtatëzanisë në radhë tëparë është nën ndikimin e
estrogjenit dhe progesteronit (nga hipofiza). Estrogjeni ka ndikim në rritjen e sistemit të
kanaleve të vogla, ndërsa progesteroni në rritjen e alveolave. Përpos këtyre në zhvillimin
e gjirit, kanë ndikim edhe hormone tireotrop, kortikosteroidet, prolaktina, tajimi i së cilës
gjatë shtatëzanisë është i vogël dhe ka veprim sinergjik me estrgjenin. Për përdorimin e
sukseshëm të gjidhënjës,

rëndësi të veçant kanë thithmat (majat) e gjirit, gjatësija

normale e të cilave duhet të jetë 10_12 mm2
Frunizimi kryesor i gjirit me gjak sigurohet nga arteria e brendshme mamare dhe nga
arteria torakale lateriale. Përafrësisht 60% e gjirit, kryesisht pjesët qëndrore dhe mediale,
marrin gjak nga degët anteriore perforante të arteries së brendshme mamare, ndërkohë që
rreth 30% e gjirit, kryesisht kuadrati i sipërm i jashtëm, merr gjak nga arteria torakale
lateriale.3
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2.2.Zhvillimi i gjëndrave të qumështit
Gjëndrat mamare zhvillohen në jetën embrionale nga ectoderma. Në momentin e lindjesë
gjendrat e gjirit janë thjesht një sistem i degëzuar i duktusëve që përfundojnë në papilen
e zhvilluar më së miri. Disa ditë pas lindjes në të dy sekset, vihet re një rritje e lehtë e
funksionit sekretues. Gjokset rudimentare fillojnë të zmadhohen dhe vihet re një
sekrecion qumështi nga papilat. Pas një jave, sekretimi ulet dhe gjokset vazhdojnë kështu
deri në pubertet. Tek femrat në pubertet (10-15 vjeqe) areola zmadhohet dhe pigmentohet
dhe formohet gjiri si një masë diskuide më të. Gjiri zhvillohet pothuajse paralelisht me
kohën e ardhjes së menstruacioneve.
Në gratë e rritura, karakterisrikat e gjiri, plotësia, densideti, nodulariteti varen së pari
nga trupi i individit. Meqense në pjesën më të madhe gjiri përbëhët nga indi dhjamor,
femrat obese zakonisht kanë gji të mëdhenj të plotë dhe të fortë. Faktori i dytë është
nëse gjiri e ka kryer apo jo funksjonin e tij. Gratë që kanë qenë shtatzëna apo kanë
ushqyer me gji kanë gjinjë më të butë dhe më pak nodular. Në menopauzë gjiri
zakonishtë zvogëlohet dhe bëhet më pak densitet. 4

2.3.Ndryshimet e gjirit të lidhura me ciklin menstrual
Fenomeni i “fryrjes” lidhet ngushtë me ciklin menstrual. “Fryrja” ka disa komponentë,
rritje në madhë- si, densitet, nodularitet si dhe në ndjeshmëri. Shumica e femrave e dinë
që ka shkallë të ndryshme të fryrjes 3-4 ditë para menstruacioneve. Fryrja reduktohet me
ardhjen e menstruacioneve dhe zhduket në fund të tyre. Prandaj ekzaminimi i gjirit nuk
rekomandohet një javë para apo gjatë menstruacioneve. Në disa femra ndryshimet e gjirit
nuk i nënshtrohen ndryshimeve hormonale të ciklit menstrual dhe zgjasin për periudha të
gjata duke quar në vështirësi diagnostike. Këtu rëndësi ka krahasimi i të dy gjinjve për të
parë simetrinë e zonave me nodularitet, e cila shpesh shtrihet në kuadratin lateral superior
të gjinjëve. Por në një pjesë të vogël të pacientëve, nodulariteti i rritur fiziologjik është
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prezent më tepër në një gji se në tjetrin dhe përqëndrohet në një sektor të caktuar të njërit
gji kryesisht në kuadratin lateral superior.
Ajo ç’ka duhet për të qetësuar pacientin në këto raste është ekzaminimi i kujdeshëm
shpjegimi i fiziologjisë së gjirit dhe sigurimi se është një proces fiziologjik. Disa femra e
quajnë këtë sensitivitet dhimbje dhe mundohen ta mbajnë gjirin me recipeta gjatë gjithë
kohës. Pacientet më të rralla e quajnë këtë dhimbje të padurueshme, duke kërkuar ndihmë
nga njëri doktor te tjetri për të qetësuar dhimbjen dhe pasi provojnë kombinime të
ndryshme hormonale dhe medikamente të tjera shpesh pa rezultat përfundojnë dhe në
ndërhyrje kirurgjikale të panevojshme.

Fatkeqësisht, një pjesë e këtyre pacienteve janë të frikësuar ndaj shëndetit dhe të
paqëndrueshme emocionalisht. Fryrja është më e shpeshtë te femrat që nuk kanë lindur
dhe që nuk i kanë ushqyer fëmijet me gji. Është më pak prezente në vitet e mesme të
jetës menstruale. Shpesh fillon të rritet në të 40-at dhe është më e rëndë para
menopauzës. Normalisht zhduket pas menopauzës. 5
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2.4. Fiziologjia e Laktacionit
Fiziologjia Laktacionit përbëhet nga 3 koponent kyqë. Etapat e laktogjenezës,
endokrinologjia e laktogjenezës dhe sjellja apo kujdesi gjatë ushqyerjes/ të qumështit.


Etapat e laktogjenezës_ me qellim që gjiri të arrijë maturimin dhe zhvillimin e plotë
alveolar, duhët të presim që hormonët e shtatzanisë ( progesteroni, prolaktina, dhe
laktogjeni placentar) të përmbushin procesin e plot të zhvillimit të gjirit. Gjatë mesit
të shtatzanisë, glandula është përgjegjëse për sekretimin e kolloshtrës (colesterum),
ndonëse funksonimi i plotë nuk është arritur, përsa kohë që indet nuk janë qliruar nga
frenimi i niveleve të larta të progesteronit në qarkollim. Ky quhet stadi i parë i
laktogjenezës.



Stadi i dytë i laktogjenezës_ ndodhë kur nivelet e progesteronit ulen pas daljes së
placentës gjatë ditës së 2-të deri të 4-të pas lindjes. Stadi i dytë përfshinë një rritje të
fluksit të gjakut në indet mamare dhe të kapjes së oksigjenit dhe glukozës nga gjiri.
Në ditën e 2 deri të 3 pas lindjes, sekrecion i qumështit është në maksimum dhe
“qumështi vjenë”. Ky është moment kur në përgjithësi gjiri mund të fryhet, nëse
gjinjët nuk janë zbrazur nga ushqyerja e vazhdueshme dhe efikase. Përsa kohë faza e
dytë e laktogjenezës është zhvilluar gjinjët sekretojnë kulloshtër. Kulloshtra është
ndryshe nga qumështi i maturuar si në volum dhe në përbërës. Kulloshtra ka më
shumë protein veçanarisht, imunoglubolina sekretore, laktozë dhe përbërës më të ulët
yndyrash, sesa qumësht i maturuar. Prolaktina dhe glukokortikoidet, luajnë një rol të
rëndesishëm promotor në këtë faz të zhvillimit. Pas stadit të 2-të të laktogjenezës (4
deri 6 ditë pas lindjës), laktacioni hyn në një periudhë të përcaktuar të prodhimit të
qumështit e quajtur më parë galaktopizë dhe tashmë e quajtur stadi i tretë i
laktogjenezës.



Stadi i tretë i laktogjenezës.
Kohëzgjatja e këti stadi është në varësi të prodhimit të vazhduëshem të gjirit dhe të
transferimit efikas të qumështit të gjirit drejt foshnjës. Prolaktina duket se është
hormon më i rëndesishëm galaktopoietik, pasi frenimi selektiv i sekeretimit të
prolaktinës nga bromokriptina frenon laktogjenezës. Okstitocina dukët që është
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hormon më i rëndësishëm galaktokinetik. Stimulimi i thithave dhe areolës ose
pozicioni i caktuar, shkaktojnë një kontraktim të pavetëdishëm nxerrjen e qumështit
nga gjiri.


Sradi i fundit_i zhvillimit është invulocion dhe ndërprerja e usheqyerjes me gji. Kur
shpeshtësia e ushqyerjes më gji është reduktuar në më pakë se 6 herë gjatë 24 orëve
dhe kur volumi i qumështit ulet deri në më pak se 400 ml/24 orë, nivelet e prolaktinës
bijën dhe një sistem ciklik përfundon me ndërprerje e plotë të prodhimit të
qumështit.6

2.5. Ndryshimi i qumështit te nënës gjatë laktacionit
 Colostrum- Përmban më shumë proteina (antitrupat), dhe më pak yndyrë dhe
karbohidrate. Ngjyra e verdhë transparente është për shkakë të sasisë së madhe të
carotenit, vitaminave dhe vitaminës- A, përmbanë krip. Imunoglubolinat, ndimojnë
në zbrazjën e zorrëvë shkarkimin e parë te mekoniumit. Roli më i rëndësishëm është
për të mbrojtur organizmin.
 Qumështi kalimtarë- Rritet përbërja me yndyrë dhe karbohidrate dhe bie përbërja e
proteinave dhe imunoglobulinat, si dhe vitaminave liposolubile.
 Qumështi i pjekur- Në fund të muajit të parë të jetës, makroskopikisht duket si
qumështi i lopës, me shije të ëmbël, me vlera bruto kalorifike 68 kcal/100 ml. Në
fillim të ushqyerit përmbanë më shumë ujë dhe më pak yndyrë. Për këtë arsye është e
nevojshme që fëmija ta zbraz gjiri në mënyrë që ti mer qumështin e pasur me yndyrë
të ashtuquajturin “qumështin e fshehur 7
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2.6. Ndryshimet e gjirit si pasojë e shtatzanisë dhe laktacionit
Funksionimi i gjëndrave të qumështit, rregullohet përmes stemit endokrin si përgjigjie
ndaj ndryshimeve hormonale të lidhura me lindjet .Rregullimi bëhet përmes stimujve që
vijnë nga gl. Pituitary prolaktin që ndodhet në hipofizë dhe fillon nga hipotalamus.
Prolaktina stimulon gl, mamre për prodhimin e qumështit. Rritja e koncentrimit të
prolaktines në gjak gjatë shtatzanisë qonë në zmadhimin e gjendres se gjirit dhe
përgaditjen e tij per prodhimin e qumështit.
Brenda pak javësh nga konceptimi i shtatzanisë efekti tek gjiri janë evidente. Areola
bëhet më e errët dhe glandulat e lëkurës së areolës bëhën më të mëdha gjoksi dhe papilla
rritet dhe bëhet më e dalë pas lindjes në qoftëse bebi nuk vendoset për të pirë ne 24 orët e
para e mira është të vendoset në 24 orët e para do të duhen 3-5 ditë për të ardhur
qumështi. Gjatë këti intervali gjiri bëhet shumë i tensionuar i distenuar, i madh si dhe
shumë i dhimbshëm.
Me fillimi të ushqyerjës me gji këto shenja stabilizohen. Pas laktacionit gjiri kthehet
zakonisht në madhësinë dhe bëhet kontrollimi e gjirit para lindjes.8
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3 Gjidhënja
Qumështi i gjirit është ushqim optimal për pothuajse të gjitha foshnjat në vitin e parë të
jetës.
Qushmështi i gjirit është kompleks nga ana biologjike, specifike në varësi të species dhe
shërben dhe si burim ushqimi, dhe si mbështetës imunologjik për zhvëllimin e foshnjës.
Ai përmban me qindra substance bioaktive që përfshinë të gjitha qelizat e bardha te
gjakut p.sh (makrofagë qelizat T, qelizat B dhe neotrofilet), proteinat të tilla si
imunoglobulinat ( IgA, D, G,M) dhe faktorët imuno-rregullues ( për shëmbull laktoferina,
laktoperoksidaza lisozomike) hormonet ( që lëshojnë tirotropinë, tiroksinë, koritisolë,
faktori i rritjes 1 insulina-like):
Qumështi i gjirit ndryshon gjatë ushqyrjeës dhe me kalimin e kohës, në mënyrë që të
përmbushë nevojat për të ushqyrë dhe nevojat imunologjike të foshnjës që janë gjithmonë
në rritje. Qumështi i gjirit siguron përfitime të mënjëhershëm dhe afatgjata te foshnjet.
Foshnjat që janë ushqyer me qumësht gjirit, kanë një rrezik më të vogel për gastroenterit,
për infeksione të traktit respirator, infeksionet të traktit urinar dhe për infeksione serjoze
bakteriale .
Të dhënat sugjerojnë se ushqyrja me gji zvogëlon gjithashtu rrezikun e sëmundjeve në
fëmijëri, edhe pas prerjes së ushqyrejs me gji ku përfshihet tipi 1 i diabetit të sheqerit,
sëmundjes Crohn, artritit reumatoid juvenile, limfoma, alergjia dhe të tjera.
Edhe nënat gjithashtu përfitojnë nga ushqyrja me gji e foshnjave. Gratë që ushqejnë me
gji kanë më pak gjakosje pas lindjes, kanë involucion më të shpejtë të uterusit të
shtatzënisë, kanë një kthim më të hershëm në formën e tyre para shtatzënisë, dhe kanë
mundësi të ulin rrezikun e kancerit të vezoreve, kancerit të gjirit dhe osteoporozës.9
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Fig_2: Ushqyerja e fëmijës me qumësht gjiri

3.1. Efektet anësore të Gjidhënjes: Inflamacioni i Gjirit_Iflamacioni i gjirit jashtë
periudhës së dhënjës gji është dukuri më e rrallë. Proceset inflamatore mund të kaplojnë
indin e gjirit (mastitis) ose vetëm thimthin (thelithis). Shkaktarët më të shpeshtë janë:
bakteret gram positive, si streptokokët dhe stafilokokët, që karakterizohën për shenja
karakteristike të procesëve. Edhe nëse shfaqet inflamacioni, ai është random i kufizuar në
një pjesë më të vogël të gjirit, kryesisht në pjesën përrreth areolës. Manifestohet me ënjte,
më skuqje të kufizuar mirë, me dhëmbje në atë regjion, jo rrall, më rrjedhje të qelbit nga
thimthi. Rritja e temperaturës trupore nuk është domosdo shënje e mastitit.
Në faza fillestare përshkruhet trajtim me antibiotikë me aplikim të njëkosishëm të fashave
me acid burik apo alkool. Në raste të paraqitjes së zbutjës, më së shpeshti në pjesën
qëndrore të procesit inflamator, që tregon edhe prani të qelbit. Nëse mastitis shfaqet disa
herë, gjë që ndodhë shpesh, këshillohët rëndom trajtimi kirogjik, i cili nënkupton
largimin e regjionit në të cilën përseritet inflamacioni. Me gjith trajtimin e tillë. Futja
brenda e thimthit në rastin e mastitit të kufizuar, veçanarisht kur zhvillohet në rrethinë
apo nën areolë, është rast i shpeshtë, por duhet dalluar nga futja brenda e thimthit që
shkaktohët nga tumori. 10
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Figura_3 Efektet anësore të Gjidhënjes (mastitis)

3.1.2 Ënjtja e Gjirit - Ënjta është një dhimbje që përfshinë gjithë gjirin që shkaktohet
nga një kongjestioni vaskular, edema, ose nga grumbullimi i qumshtit ne indin e gjirit.
Ky lloj rasti mund të jetë nga më i lehti deri te më i rëndi dhe ndhodh me shpesh 2 deri
në 7 ditë pas lindjes. Ënjtja e gjirit mund të parandalohet më shumë raste duke inkuarjuar
ushqyrjene e vazhdushme. Pavarsisht këtyre projektve parandaluese, ënjtja e gjirit mund
të vazhdoj ende dhe mjeku duhët ti dalloj shenjat dhe simptomat. Shënjat janë: gjinjët e
fortë, ndonjëher me gunga dhe të butë, me një vaskularizim të theksuar dhe me ndjesin e
fryerjes deri në dinskonfort. Nëse nuk hiqet, enjtja e gjirit mund të vështirësojë kapjen e
tij nga bebja, që rezulton në, paksimin të prodhimit të qumshtit dhe kontribuan në
zhvillimin e mastitit. Trajtimi ka të bëjë më zbrazje të vazhdushme dhe qumështi duhet të
shtrydhet më mënyrë manual ose me anën e një pompe. Mbajtja e kompresave të ngrohta
për të zbutut indin e gjirit dhe shtrydhja manual e qumështit përpara së të vëndosët bebja
në gji mund ta lehtësoj kapjen siç duhet të gjirit nga bebja. Mbajtja e komperesave të
forta mund të ndihmojnë në uljen e konogjestionit vaskular11
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4.Ushqimi i të posalindurit
4.1.Ushqimi natyral -Ushqyrja me qumësht gjiri është më i përferushmi në periudhën e
të posalindurit, por edhe në tërë periudhën foshnjore. Qumështi i nënës është më i mir
( më i volitshmi),

sepse i ka të gjitha kualitetet energjetike për zhvillimin e të

posalindurit. Arsyet më të shpeshta pse qumshti i nënës është i pa zëvëndesushëm për të
posalindurin janë: Qumështi i nënës, i thithur nga gjinjët praktikisht është steril si dhe ka
në përbërje faktorë të shumtë imunologjikë më të cilët fëmija mbrohet nga infeksionet.
Përbërja është e atillë që u përgjigjet nevojave për rritje dhe zhvillim, si dhe specifikave
të organeve të tretjes të të posalindurit. Qumështi i nënës nuk shkakton sensibilizim,
alergji, për dallim nga qumështi i lopës, i cili për këtë periudhë të zhvillimit, mund të jet
alergjik. Thithja e gjirit përveq si akt ushqyes, paraqet raport psikologjik të
pazëvëndesushëm në mes të nënës dhe fëmijës gjë që fëmijës, gjë që fëmijës i ndihmon
për t’u zhvilluar emocionalisht dhe socialisht, e gjithashtu është shumë i rëndësishëm
edhe për nënën.

Siptomat (shenjat) se nëna ka qumësht të bollshëm
 Këto shenja janë:
 Rrjedhja e qumështit vjen me e shpejt,
 Mendesha ka rritje të madhësis së gjinjeve,
 Gjinjët janë të ndieshme për palpim,
 Gjinjët kanë konzistencë të fortë ,
 Rrjeti venoz i gjinjeve është shumë i theksuar,
 Areolat janë të pigmentuara,
 Gjinjët në prekje, jan të ngrohta, jo të rrafshtëta,
 Mendesha djerësitet shumë.

Prej hormoneve të tjera, ndikimi në laktacion kanë: Hormoni tiretrop, somatotrop dhe
kortikosterioidët. Tajimi i këtyre hormoneve është nën ndikimin e hipotolamusit. Në
hipotalamus tajohet faktori prolaktin inhibues (FPI) dhe faktori rilizing prolaktin
(FRP). Në laktacion ndikon edhe thithja, e cila në mënyrë reflksive stimulon tajimin e
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prolaktinës dhe okstitocinës. Gjatë aktit të thithjës, inhibohet tajimi i faktorit prolaktin
inhibitor (FPI).
Dhe vjen gjer të rritja e tajimit të prolaktinës dhe okstitocinës. Prolaktina stimolon tajimin
e qumështit, ndersa okstitocina bën kontraktimin e qelizave mioepiteliale, gjë që sjell gjer
të zbrazja (tajimi) e qumështit. Veçanërisht duhet të potenciohet rëndësia e zbrazjës së
shpeshtuar të gjirit, qoftë për mes thithjes, ose në mënyrë manual (me dorë), sepse në
qoftëse mbetët për pa u zbrazur sasia e qumshtit ajo, vepron në mënyrë jostimoluese në
laktacion. Tajimi i qumështit fillon pas lindjes, dhe njihet si kulloshtër, e cila pas 5-10
ditësh, zëvendësohet me të ashtuquajturin qumësht kalimtar, në të cilin gradualisht bjen
koncentrimi i proteinave dhe i mineraleve.
Kah fundi i muajit, pas lindjes tajohet qumështi përfundimtar, sekretimi i të cilit zgjatë
disa muaj apo nganjëherë, disa vite. Në ditët e para, tajimi i kolloshtrës nuk është më i
madh se 50 ml në ditë, e pastaj gradualisht rritet por tajimi i qumështit në sasi të plota
arrihet vetëm në ditën e 10 të apo të 12 të pas lindjes dhe, mesatarisht tajohet rreth 500
ml qumësht. Tajimi i qumështit në ditët e para, zakonisht nuk e kalon sasinë mbi
50ml/ditë në formë të kolloshtrës. Prej ditës së 4 deri në ditën e 14 rritët prej 50-100 e
deri në 500 ml/ditë, ndërsa 2 javë pas thithjës tajohet 800-1000ml/ edhe më shumë.
Andaj, është gabim shumë i madh dhënja e ushqimit plotësuës, para se të zhvillohet
tajimi i mjaftueshëm i qumështit.
Tabela nr:1 Faktorët që ndikojnë në refleksin e tajimit të qumështit

 E’stimulojnë refleksin e tajitjes
 Thithja,

E’inhibojnë refleksin e tajitjes
Frika ,

 Ngacmimi i thithmave ,

Lodhja,

 Të qarët e foshnjës ,

Ankthi,

 Shikimi kah fëmija,

Dyshimi,

 Besimi në vetvete,

Të ftohtit,

 Nxehtësia (ngrohëtesia),

Dhëmbja,

 Stabiliteti psikik,

Alkoholi,

 Orgazmi,

Pirja e duhanit.
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4.2. Rregulli i të ushqyerit në gji
Ditët e para janë më të vështirat dhe më vendimtaret, veçanarisht për nënat që lindin për
herë të parë (primipare). Në mënyrë te veçant në raste të vonesës së tajimit të qumështit,
ose te zbrazjes e pakët e gjirit nëna mund të vendosë pa dretësisht ta heqë fëmijen nga
gjiri. Për ushqim të sukseshëm të të porsalindurit dhe të femijës, vetëm më gji, femra
duhet të parapërgadite, duke filluar nga periudha e vajzëris duke i përhapur, kujtuar
përherë zgjëruar e zhvilluar të vetja e saj, përparësitë që ka mbajtja e fëmijës në gji. Në
periudhën e dytë të shtatzanisë, gjinjët duhen përgaditur për thithje p,sh duke bërë
masazhin e thithmave të tyre. Menjëherë pas lindjes i porsalinduri duhet t’i ipet nënës në
gji e jo të ndahet nga ajo si më parë për 24 orë. Është më rëndesi qe i porsalinduri të mos
ndahët nga e ëma, pasi që është dëshmuar se të qarët e fëmijës ndikon në tajimin e
qumështit nga gjiri. Kjo arrihet kur ekzistoin hapsirat e tilla spitalore, që fëmija dhë nëna
të jenë afër njëri tjetrit.
Kjo mund të arrihet me riorganizmin e reparteve të materniteteve, sipas principit të mos
ndarjes së të posalindurit nga e ëma “rooming in”d.m.th një në dy lehona është e
vendosur së bashku me të porsalindurin, në një dhomë. Ato menjëherë, me ndihmën e
personelit mjekësor, e marrin përsipër përkujdesjen ndaj të porsalindurit të saj, dhe sipas
mundësive atyre u ndihmon edhe babai i fëmijës. Prej orërve të para i porsalinduri
duhët të vendoset në gji, sipas kërkesës së tij pa ndonje orar.
Me të shpejt nëna fillon ta kuptojë të qarët e fëmijës, sepse aj qan vetëm kur është i
uritur, apo kur ka ndonjë hall tjetër që nuk mund ta shprhë ndryshe, prandaj edhe nëna
shton interesimin e saj ndaj tij. Gjatë javëvë të para të jetës, i porsalinduri vetë i krion
orarin e thithjeve, i cili sillet prej 6-8 shujtave në ditë, varësisht nga kapaciteti i lukthit të
tij dhe nga shpejtësija e zbrazjes së gjirit.
Për t’i dhënë gji fëmijës, nëna duhet të zgjedhë pozitë të praktikes, si dhe vendi të qetë në
shtëpinë e saj. Më parë, zakonisht fëmijaduhet të zhvishet. Para se ta vendosë fëmijën në
gji, nëna duhet t’i lajë duart mirë me sapun dhe me ujë ngrohtë, ndërsa thithmat (majat) e
gjinjeve vetëm më ujë të ngrohtë dhe t’i mbulojë me fashë. I porsalinduri, në gji duhet të
mbahet 15-20 min, edhe pse shumica e fëmijeve, gjat 5 minutave të para, e thithin
shumicën e nevojshme të shuajtës. Mbajtja e fëmijës në gji, më gjatë se 20 min, pa nevojë
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shkakton jrepjen (macerimin) e thithmave të gjinjëve që më vonë, qon gjeri te plasaritja
dhe mastitisi. Edhe në mes të shuajteve, gjinjët duhen të mbahen të terur, si dhe duhet të
eliminohen pikat e gjiritë, që vazhdojnë të pikojnë në mes të thithjeve. Nëse i
porsalinduri, gjatë thithjes së gjirit, fle, duhet të zgjohet me kujdes, duke ia nxjerrë majën
e gjirit nga goja, duke ia ndërruar pozitën, duke e kthyer në krahëror etj.
Në ditët e para të laktacionit, i ipet gji nga të dy gjinjët, ndërsa më vonë kur të shtohet
laktacioni, për një shuajtë i ipet një gji, ndërsa për shuajtjen tjetër gjiri tjetër. Lehona
duhet të jetë e duruëshme, në 10-14 ditët e para pas lindjes, pasi që nuk mundë të
vlersojë a ka mjaftë qumëshët, apo jo pasi që deri në atë kohë ende, nuk është zhvilluar
mirë taitja e tij, andaj ajo nuk mund të thotë “nuk kam qumësht” fëmija duhet të vendosët
shpesh në gji, në mënyrë që me thithje të stimolohet sekrecioni i prolaktinës. Por nëse
fëmija nuk mund t’i zbrazë gjinjët me thithje, gjinjët duhet të zbrazen më dorë, apo me
anë të pompës përkatëse.
Nëse nëna, edhe pas 10 ditëve, nuk është e sigurtë për tajimin e qumështit, duhet së paku
një herë për 24orë ta masë sasinë e qumështit që thithë. I porsalinduri, ashtu që atë duhet
ta masë para dhe pas thithjes, pas çdo shujte të thithjes gjatë 24 orëve. Sasinë e
tërsishëme, duhet ta krahasojë me sasinë e mjaftushme të tajimit të qumështit.

4.3.Rëndësia e ushqimit të foshnjës me gji
Në konferencën ndërkombëtare për stimulmi të gjidhënjes, të mbajtur në Ankara më 2728 Shtator 1991 OBSH/UNICEF-1, programin e vet për programimin e gjidhënjes, e ka
kompletuar me programin “Spitali mik i foshnjës”. Me atë program propagues, në
menyr poblike prezentohen (lavderohen) ato maternitete, të cilat realizojnë dhe përkrahin
10 hapat e parë deri te gjidhënja e sukëseshme. çdo instutucjon që është për mbrojtjën e
shëndetit të nënës dhë të fëmijës duhet t’i përkrahë dhe realizojë masat e duhura për
stimulimin e gjidhënjes.
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Tabela nr 2. Dhjetë hapat deri të gjidhënja e sukseshme

 .T’i ketë të shkruara rregullat për aplikim të suksesshëm të gjidhënies.
 Ta edukojë të gjithë personelin shëndetsor për mënyrën e përdorimit të
rregullave të gjidhënjes.
 T’i informojë të gjitha lehonat për përparësitë e ushqimit të foshnjës në gji.
 .T’i edokojë nënat, që gjidhënjen ta fillojnë pas një gjysmë ore pas lindjes .
 T’u tregojë nënave në q’mënyrë t’i jepet gji foshnjës, dhe , mënyrën sesi nënat
ta ruajnë trajimin e mjaftushëm të qumështit , e , edhe në situate kur janë të
ndara nga foshnjat e tyre.
 Që të porsalindurve të mos u jepet kurrfar ushqimi tjetër, apo lëngje , për pos
qumështit të nënës, përveq , rasteve kur kjo kushtëzohet për shkaqe
shëndetësore.
 .Të mundëstohet , që nëna dhe I porsalinduri të vendosen së bashku, në një
hapsirë (rooming), gjatë 24 orëve.
 Të njoftohen nënat, që fëmijës duhet t’i jepet gji në qdo kohë, sipas kërkesës së
tij.
 .Që foshnjave të mos u jepen thitha (mema) mashtruese.
 .Të përkrahet formimi i grupeve për stimuli të nënave , që foshnajt e tyre t’i
ushqejnë me gji, edhe pas lëshimit të tyre prej spitalit.

Sipas: Pediatries textbook, Nelson 2004.
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4.3.1 Vlersësimi i ushqyeshmërisë së sukseshme të foshnjës dhe nënës
Rritja e dëshiruar në peshë, kompensimi i humbjes fizjologjike të saj, deri në ditën e 14
pas lindjes, arrihet duke e shtuar masën trupore për 25 gr, në ditë, në javë rreth 175gr,
për një muaj rreth 750 gr. Jashtëqitjet normale janë të verdha, ngjyrë ari, të rregullta
(2-6 herë në ditë), me volum të mjaftuëshëm, që edhe i porsalinduri të jetë i kënaqur, si
dhe urinimi i shpeshtë, janë tregues të mjaftueshëm se nëna ka mjaft gji.
Shpesh, nënat e reja frikësohen se kanë “qumështin e lig”. Frikën, zakonisht, e shkakton
ndryshimi i ngjyrës dhe konsistencës, pas ndërprerjes së tajimit të kulloshtrës, e cila është
më e trashë, e verdhë, si krema në qumësht të zier, i cili jep përshtypjen se është tepër i
hollë dhe i tejdukshëm. Nënave, duhet t’u shpjegohen me durim arsyet e ndryshimit të
qumështit, si dhe arsyja tjetër se nëna e shendetëshme nuk mund të ketë qumësht të lig.
Nëna që mban fëmijën në gji, duhet të ushqehet me vlerë kalorike, të rritur prej 16755020kl/ditë, sepse ajo prej tyre, për tajimin e qumështit i “hargjon” 400-1200 keal për 24
orë. Ushqimi duhet të jetë kualitative dhe i shumëllojshëm e ajo nuk duhet të konsumoië
kafe, alkool, duhan, qajra të ndryshme, në sasi të mëdha. Nëse përdorë barna, së pari,
duhet të këshillohet me mjekun, pasi që shumica e medikamenteve tajohen me qumësht.

4.3.2. Vlerat ushqyese të qumështit të nënës- Vlerat e nevoishme ushqyese për të
porsalindurin, në gji të llugaritura për kg/peshë, për 24 orë, jan:2-5gr, protein 12 gr,
karbohidrate, 5-7 gr. Lipide, nga 1mmol/kg/për 24 orë,Na, K, Ca, si dhe 2 mmol klorure.
Nevojat energjenitike, gjatë javës së parë, janë: 520 Kj, ndërsa, ka fundi i periudhës
neonatal, janë: prej 420-474 Kj. Qumështi i nënës, këto nevoja ushqyese i plotëson gjer
në muajin e katërt.

4.3.3. Vështirësitë e gjidhënjes-Janë pasojë e pengesave për thithje. Ato, mund të jenë
pasojë e pengesave nga ana e nënës, ose, nga ana e fëmijes.
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4.3.4. Pengesat nga ana e nënës -Këto pengesa janë pasojë e papërshtatshmërisë së
majave (thithmave) të gjirit, nëse ato janë të futura, të rrafshta, të vogla, ose tepër të
mëdha, pastaj plasaritjet (ragadat), inflamacioni i gjinjeve (mastitisi). Ndryshimet e
përmendura në thithmat e gjinjeve, gjegjësisht, në gji, mund të jenë shkaktarë të zbrazjes
jo të plotë të tyre, të cilët në fillim, shkaktojnë hipogalaksion (tajohet më pak qumësht)
e, më vonë edhe agalaksion (nuk tajohet fare qumësht).

4.3.5. Pengesat për thithje të gjirit nga ana e të porsalindurit: Nga pengesat më të
shpeshta janë infeksionet e rrugëve të sipërme respiratore (rinitsi), si dhe infeksionet e
kavitetit të gojës (moniliasisi). Pengesat për thithje, nga ana e fëmijës, janë edhe
keqformimet e avitetit të gojës, siç janë plasaritjet (të qarat) e lindura të buzëve, palatinës,
qiellzës, (cheilo-genatho-palatoschisis), sepse ato pengojnë mbyllien hermetike të
kavitetit të gojës, gjë që është parakusht për aktin e thithjes. Pengesë për thithje është,
edhe kur i porsalinduri e ka gjuhën e madhe (makroglosia), si dhe kur ka atrezion të
hoanave, ose (mikroglosi).
Pengesat për thithje, janë evidente edhe te fëmijët me forma të ndryshme të sëmundjeve
të sistemit nervor qendror, të cilat janë pasojë e anoksisë ose e gjakdherdhjeve
intrakraniale, si dhe te të lindurit para kohe, me masë trupore në lindjen nën 1500gr.
Pasojë e pengesave për thithje është grumbullimi (retencioni) i qumështit dhe
hipogalaksioni, nëse nuk zbrazet qumështi, qoftë edhe me dorë.
 Hipogalaksioni- Është dukuri e mostajimit të duhur të qumështit. Sipas etiologjisë,
shkaqet mund të janë: primare , në raste më të rralla, edhe sekondare, që janë raste të
shpeshta në praktikë.
 Hipogalaksioni primar- është pasojë e mos zhvillimit anatomik të parenkimës
qendrore të gjirit, ose ndodhë për shkak të qrregullimeve hormonale.
 Hipogalaksioni sekondar- zhvillohet një kohë pas hipogalaksionit primar. Shkatar i
këti hipogalaksionit është moszbrazja e mjaftueshme e gjinjeve. Përpos kësaj, ndikim
të dukëshme kan edhe traumat e ndryshme psikike, pastaj, gjendjet e ndryshme
febrile, të cilat mund të jenë pasojë, për një kohë të shkurtër e zvogëlimit të tajimit të
qumështit. Te një numër i lehonave, nuk mund të gjëndet shkaku. Hipogaleksioni
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mund të shkaktohet edhe te nënat, në gji, të cilat tajojnë qumësht më tepër sesa që
janë nevojat e foshnjës, nëse pas thithjes, nuk mjelet sasia e qumështit të mbetur në
gji. Për hipogalaksion dyshojnë, në rradhë të parë, nëse vërehen shenjat e urisë te i
porsalinduri. Fëmija, i cili, më parë, kishte ritëm të përshtatshëm të zgjurjes, fillon të
zgjohet para kohe, është i shqetësuar dhe pi lëngje me ëndje.
Në fillim të hipogalaksionit, fëmija stagnon në rritje të masës trupore e më vonë, vjen
edhe te rënja e saj, jashtqtjet pakësohen në përmbajtje dhe volum, dhe janë me ngjyrë
të gjelbërt (jashtqitjët e urisë).

 Parandalimi i hipogalaksionit: Hipogaleksioni, shpesh, është paralajmërim i
mostajimit të plotë të qumështit. Masat dhe veprimetqë ndërmerren, vetën mund ta
parandalojnë avansimin e ngecjes së të porsalindurit në rritje. Gjeri më tash, nuk dihet
se cilët faktorë mund të ndikojnë në rritjen e sekretimit të qumështit .Ndër masat që
mund të ndikojnë në mbajtjen dhe rritjen e laktacionit, në radhë të parë, duhet
përmendur zbrazjen e rregullit të gjinjeve, gjë që në mesin shtepijak arrihet në
mënyrë manual (më dorë) ose, me pompë përkatëse. Në të njëjten kohë , duhet të
trajtohen në menyrë adekuate infeksionet e gjinjeve apo rakadat. Nënat që e kanë
fëmijën në gji, duhet kursyer nga ngarkesat psikofezike, dhe nëse është e mundur,
me qdo kusht, duhet të mbrohët nga infeksioni. Ajo, duhet të konsumojë lëngje të
mjaftushme si dhe ushqimi hiperkalorik.12
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5.Pozicionet e ushqyerjës me gji
5.1. Kapja e gjirit- Elementi kyq i një ushqyerje të sukseshme me gji është kapja e
përshtatshme e gjirit sepse ndikon si në ushqyerje me qumësht, ashtu edhe në rahatin e
bebës. Kur një bebe kap gjirin si duhet, goja e bebes është plotësisht e hapur, me këndet e
buzës së sipërme dhe asajë të poshrme të mbyllura në të paktën 90 gradë dhe deri në 180
gradë. Buzët e poshtëme dhe të sipërmë të bebes duhet të kthehën mbrapsht sa ma shumë
të jetë e mundur në areolë dhe thith në pjesën e pasme të gojës së bebes. Për shkakë të
ndryshushmëris së madhësisë në gojën e bebës dhe thithit e areolë së nënës, pjesa e
areolës që duhet gjatë kapjës së mirë të gjirit nga bebja është në një varacion të lartë. Kur
kapja nuk është e përshtatshme nëna mund të mos jetë në gjëndje të zbrazë gjinin në
mënyrë të efektshme dhe të frytshme.

Fig_4: Poziconi e ushqyerjes me gji _kapja e gjirit
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5.1.2. Pozicioni i përqafimit
Ky është pozicion klasik dhe më i përdorur. Duhet që koka e të voglit të arrijë deri tek
gropa e krahut dhe të shtrihët në parakrahun tuaj. Mbështetëni këmbën tuaj mbi një stol
në mënyrë që të mos lejoni rreshqitjën e bebës. Vendosni bebën direkt mbi prehrin tuaj
ose mbi një jastek mbiprehrin tuaj, dhe fetyra e tij është parale me ju anash. Baqini i tij
duhët të vëndosët mbi stomakun tuaj, ndërsa hunda e tij duhët të vëndoset mbi thithën e
gjirit. Kalojeni krahun e tij poshtë tuajin.

Kur është i përshtatshëm ky pozicion:
Është i përshtatshëm për bebët e lindura në kohë dhe në
mënyrë natyrale (vaginale). Disa nëna e gjejnë këtë
pozicion të vështirë, kan të vështirë të drejtojnë gojën
drejt thithit për shkakë të dobesisë fiziologjike që kanë
muskujt e qafës së të porsalindurit. Ky pozicion nuk
pëlqehët nga gratë të cilat janë nënshtruar një prerje
cezariane, pasi bebja ushtron mjaftë perisjon mbi
abdomen.

Fig_5:Pozicioni i përqafimit
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5.1.3.Pozicioni për gjatë trupit: Ky pozicion është i lehtë për t’u përdorur kur bebja ka
pak të zhvilluar kontrollin e kokës, por mund të përdoret gjithashtu nëse, nëna ndjehet
rahat. Në pozicionin për gjatë trupit, koka e bebës vendoset në këndin që formohet nga
përthyerja e krahut në të njejtën anë me gjirin nga i cili do të pijë beba. Umbelikusi dhe
gjunjët e bebës duhet të jenë me fetyren nga barku i nënës. Nëna mund të përdor dorën
tjetër për të mbajtur gjirin në pjesën pas areolës dhe ta drejtojë atë në gojën e bebes.

Fig_6: Pozicioni për gjatë trupit
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5.1.4 Pozicioni Futbollistik: Është i mir veqanarisht për gratë me gjokës të madh, për
gratë që janë nënshtruar një prerje cezariane dhe për nënat e reja, sepse lejon një
fushëpamje të mirë të kapjes dhe një kontrollë të mirë të kokës. Gjithashtu ky pozicion
është i përshtatshëm edhe për binjakët.
Ky pozicion ёshtё i pёrshtatshёm nёse nёna i ёshtё nёnshtruar njё prerje cezariane, pёr tё
mos vendosur beben mbi barkё, sepse vendosja do tё shkaktonte dhimbje. Rekomandohet
edhe nёse foshnja ka peshё tё vogёl, apo hasni vёshtёrsi pёr ta vendosuar atё nё gji.
Pozicioni i futbollistit ёshtё i pёrshtatshёm, kur keni thimtha gjiri tё sheshtë. Po ashtu
nënat mund ta zgjedhin kёtё pozicion nёse kanë binjakё, qё ata tё ushqehen nё mёnyrё tё
njёhershme.

Fig_7:Pozicioni Futbollistik

Fig_8:Pozicioni Futbollistik me binjak
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5.1.5. Pozicioni Shtrirë: Për të ushqyer të voglin në këtë pozicion (shtrirë në anë
nënshtruar), vendosni disa jastëk për të mbështëtur shpinën. Ju mund të vendosni një
jastëk poshtë kokës dhe shpatullave. Qëllimisht është e vëndosur shpinën dhe krahët në
një kënd të lëhtë. Bebja vendoset përball jush, mjaft pranë duke e shtyerë me dorë kokën
e tij drejt gjirit. Nëse nuk ndjeheni rahat, dorën mund ta vendosni edhe poshtë kokës suaj.
Nëse duhet që bebja të vëndosët pak më lartë apo afër jush pasi nuk e arrin dot gjirin
atëherë vendosni një jastek të vogël ose batanije të palosur poshtë kokës së tij. Koka e
bebes duhet të jetë parael me gjirin dhe jo poshtë tij. 13

Fig_9: Pozicioni shtrirë
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6. Ndikimi i barërave dhe mbartja e infeksioneve përmes gjidhënjes
Gjatë ushqimit të të porsalindurit me qumësht të nënës, shpesh neonatologu, pediatri,
apo mjeku familjar, vjen në situata kur duhet vendosur për gjidhënje, nëse ka të dhëna që
mendesha është e detyruar për të vepruar ashtu, apo nëse mer barëra në mënyrë
aksidentale, ose nëse ajo është e sëmur. Prandaj, duhet pasur njohuri bazë për ndikimin
dhe mënyrën e veprimit të atyre barërave, apo agjensive infektive, në shëndetin e të
porsalindurit.
Në rekomandimet për mënyrën e përdorimit të barërave, ka të dhëna edhe për
kundërindikacionet e tyre të mundëshme, sesi t’u jepen ato mendeshave, si dhe shpjegime
shtesë se ciat sëmundje barten në mënyrë feto-placentar, apo përmes qumështit, gjatë
gjidhënjes. Disa njohuri bazë janë dhën në tabelat vijuese. 14
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Tabela nr 3 Gjidhënja dhe barërat

Të kontraindikuara

Shmangje ose të jepet me kujdes

Amifetamin,
Citostatikët,
Bromocriptine,
Chloramfenicol,
Cimetidine,
Clemastine,
Cocaine,
Colosporine,
Ergotamine,
Heroin,
Imunosupresivet,
Jodidet,
Lithium,
Meprobamate,
Nicotine,
Radiofarmaceutikët,
Tetraciklinët,
Thiouracila,
Dietilbestrol,
Fenindion,
Kriprat e arit.

Amidarone,
Kontraceptivët,
Laksativët,
Aspirina,
Atropina,
Bromidët,
Calciferol,
Estrogjenët,
Ethanol,
Methronidazol,
Narkotikët,
Phenobarbitali,
Primidone,
Respirina,
Sulfasalazine.

Gjidhënja me gjasë, është e
sigurt, port ë jepet me kujdes
Acetaminofen,
Aciklovir,
Aldomet,
Anestetiket,
Antibiotikët (jotetracikl),
Antiepiliptikët,
Antihipertenzivet,
Antitrioid (jomethimasole),
Chlorpromazina,
Codeine,
Digocina,
Phenitoina,
Dioretikët,
Hidroalazine,
Indomethacine (josteriod),
Fursomide,
Hydrolazina,
Relaksanëtët muskularë,
Prendisone,
Propanol,
Propylithiouracil,
Kinolonët,
SedativëtTeophyline,
Varferine(vitam).

Sipas: Pediatratries textobook, Nelson 2004
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Tabela nr:4 Disa nga agjensët infektive, të përcaktuar në qumështin e mendeshës dhe mbartëja e
tyre te tëporsalindurit, përmes qumështit të saj

Agjensi
infekstiv
Bakteriet

Gjëndët në
qumështin e nënës
Po

Gjidhënja si shkas i
sëmundjes të të
porasalindurve.
Jo

Mastitis
(stafilokokus aurous)
Po

Po sepse, përhapet me
ajër
Jo

Jo
Jo

PRD+ Rtgpulmo
(negative)

Streptokoku gr. B
Listeria
monocitogenes
Cocella burneti

Virusët
HIV
Citomegalovirusët
Hepatitis B,
Hepatitis C,
Hepatitis E,
Herpes simplex,
Rubolla,
Varicella zoster
Epstein- Barr virus

Parazitët

kunderindikacione
për gjidhënjes
Jo, vetëm nëse është I
pranishëm abcesi

Jo

M, tuberculosis
Sëmundje active

E. coli

Infeksionet e
nënës, si

Po ka raste
Po
Po
Po

Po ka raste
Po
Po
Po

Po
Po
Po, Ag sipërf.
Po
Po
Po
Po
Po
Po

Po
Po
Jo
Jo
Jo
Jo?, Po
Po , rrallë
Jo

Po

Po në disa raste

Jo
Jo
Jo
Jo

Po në vëndet e
zhillara
Jo
Jo
Jo
Jo
Jo veq në cista të
gjirit
Jo
Jo nëse lezionet active
mbulojnë hjirin
Jo

.

Toxoplasmosis

Jo

Sipas: Pediatries texbool, Nelson 2004
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6.1. Cilat ushqime duhet ti shmangur?
Por nuk duhet ngrënë më shumë se 2 porcione të peshkut vajor në javë. Peshku vajor
përfshin tunën e freskët (jo tunën e konservuar – e cila nuk merret si peshk vajor),
sardina, trofta
Ndonjëherë disa lloje të ushqimit që i merr nëna mund të shkaktojnë mundim, kolika
(ngërçe) apo çrregullim të defekimit të fëmijës, si psh. disa erëza, si hudhra, qepa, lakra,
fasulja, domatja, brokoli, kajsitë, dardha, çokolada dhe nëse mendoni se ndonjë ushqim
që ngrënia e peshkut është shumë e rëndësishme për shëndetin dhe zhvillimin e fëmijës
tuaj, ju ngrëni po i shkakton probleme të tilla fëmijës tuaj, mos ndaloni ta ngrëni pa e
konsultuar mjekun. Sepse, duhet ta dini, është normale për fëmijët në gji që të kenë
pengesa të tilla për shkak të sasisë së ajrit që disa fëmijë e thithin njëkohësisht gjatë
thithjes së gjirit, sidomos në tre muajt e parë të jetës. Poashtu, nënat e fëmijëve me histori
familjare me alergji serioze nga ushqimi, duhet t’iu shmangen ushqimeve të tilla.
Mendoni se ndonjëri nga ushqimet ka shkaktuar alergji tek fëmija juaj, për shembull
ndryshime lëkurore, atëherë provoni t’iu shmangeni atij lloji të ushqimit për ta vërtetuar
këtë dyshim. Pirja e duhanit gjatë kohës së gjidhëniës duhet të ndalohet. Gratë që pinë
duhan, prodhojnë më pak qumësht dhe më herët e ndalin gjidhënien, kurse tek ushqimet
që më së shpeshti shkaktojnë alergjinë janë, kikirikët, qumështi, vetë, peshku. Nëse ju
tek fëmijët e tyre mund të lajmërohet mundim, vjellje, dhembje në bark dhe barkqitje si
dhe pasoja të tjera të cilat janë në hulumtim e sipër. Fëmija duhet të largohet nga
ambienti ku ka tym, pasiqë pirja pasive e duhanit, siç është e njohur, ndikon në shëndetin
e fëmijës tuaj negativisht, infeksionet respiratore si dhe vdekjet e papritura të foshnjave
janë më të shpeshta.
Problem edhe më të madh paraqet kur nëna është e varur nga droga. Nëse motivi i nënës
nuk e shtyn atë të heq dorë nga marrja e drogës, atëherë ajo nuk duhet t’i jap fëmijës gji,
sepse të gjitha drogat kalojnë në qumësht dhe tek fëmija mund të shkaktojnë helmim.
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Për gjidhënie të suksesshme nuk është asgjë më me rëndësi se sa ndjenja e gëzimit,
kënaqësisë dhe sigurisë së nënës. Gjidhënësja duhet maksimalisht t’i ikë lodhjes së tepërt,
të jetë e qetë dhe në disponim të mirë. Faktorët që ndikojnë negativisht në gjidhënie dhe
në sasinë e pakët të qumështit janë: frika, lodhja, brengosja, të ftohtit, dhembja, pirja e
duhanit dhe alkoolit. Kurse si faktor që ndikojnë pozitivisht janë thithja e fëmijës,
ngacmimi i thimthave, shikimi i fëmijës gjatë gjidhënies, pushimi, të nxehtit, stabiliteti
psikik, orgazma.

6.2.Humbja e peshës
Nuk është ide e mirë që të provohet të humbet peshë derisa ju keni fëmijën në gji, sepse,
ju nevojitet energji e mjaftueshme për përkujdesje si dhe mund t’iu shmangeni materieve
ushqyese që janë të nevojshme për të, e poashtu toksinat e liruara nga aktiviteti i tepërt
fizik mund të kalojnë përmes qumështit te fëmija. Ju duhet të dini se yndyra e tepërt që e
keni fituar gjatë shtatzënisë, tani shfrytëzohet për prodhim të qumështit, kështu që vet
gjidhënia do t’iu ndihmoj të humbni peshë dhe të ktheheni më shpejt në peshën që e keni
pasur. Nëse ju hani ushqim të balancuar, kufizoni sasinë e yndyrave, sheqerit dhe jeni
fizikisht aktivë, gjidhënia do t’iu ndihmoj që të humbni peshën e tepërt.
Sa i përket jetës seksuale gjidhënia nuk paraqet kurrfarë pengese dhe anasjelltas, jeta
seksuale mund të vazhdohet zakonisht 6 javë pas lindjes, kur zakonisht ndodh pastrimi
dhe pasi është kryer kontrolli gjinekologjik, 6 javë pas lindjes 15

6.1.2.Percaktimi i sasisë së duhur të qumështit ushqyes- Në qoftë se foshnja është e
knaqur pas çdo periudhe ushqyerje, fle 2-4 orë midis vakteve dhe shton në peshë aq sa
duhet, sasia e qumështit të dhën është e mjaftushmë. Foshnjat qe ″flenë ditën ″zakonishtë
kërkojnë kontakt të konsidurushëm trupor me nënën gjatë muajve të parë të jetës. Si
pasojë nuk duhët sopuzuar automatikisht që nënat e këtyre foshnjëvë skanë qumësht të
mjaftushëm. Nga ana tjetër, nësë foshnja ushqehet më zellë dhe i zbrazë tërsishtë të dy
gjinjët, por më pasë dahët e pa knaqur (nuk shkonë të flejë pas ushqyerjes apo fle me
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hope dhe zgjohet pas 1-2 orësh) dhe nuk shtonë në peshë kënaqëshëm, sasia e qumështit
të marrë mbase është e pa përshtatshme. Aleanca leche, e cila vendos mardhënje të
ngushta midis nënavë të sukseshmë në dhënjen e gjirit, është shpeshë e dobishme në të
tilla situata.
Në përgjithësi, peshimi i foshnjës para dhe pas çdo ushqyerje me gji për të përcaktuar
sasinë e duhur të qumështit,

nuk është as i nevojshëm as i deshirushëm. Sasia e

qumështit të marr në një ushqyerje të vetme varion nga 1 në disa oz për gjatë një periudhe
24 orësh dhe si rrjedhim, zakonisht është e përditshme lidhur me marrjen ditore. Shtesat e
vogla në peshë e shqetësojnë nënë dhe kjo mund të qojë në paknaqësimin e qumështit që
ajo ofron. Për të shtuar, të jepë foshnjës së saj një shishe për të siguruar veten e saj se
foshnja po merr mjaftushëm për të ngrën dhe rezultati më i mirë me ″ testin e shishës″
mund ta shkruajë dhënjen e gjirit, madje edhe nëse ajo mund ta furnizojë me qumësht sa
duhët.
Tri mundësit duhen përjashtuar përpara se të pretendohet se nëna nuk mund të prodhoj
qumësht mjaftushëm 1. gabimet në teknikat e ushqyerjes 2. faktorët të korrigjueshëm të
lidhur me dieten e nënës, pushimin, apo shqetësime emocionale 3. shqetësime fizike të
foshnjës që ndërhyjnë në ushqyerje apo shtimin në peshë. Rëndom foshnjat që duket se
ushqehën mirë mund të mos kenë progres për shkak të sasive të pakta të marra të
qumështit. Në të tilla raste, mund të indikohen ushqyerje më të shpeshta. Megjithatë,
ushqyerjet më të shpeshta se çdo 2 orë mund të frenojnë sekretimin e prolaktinës dhe ma
tej të pakësojnë prodhimin e qumështit.
Kjo zakonisht nuk përbën në ushqyerjet në intërvale kohore çdo 2 orë. Ndihimesa të tjera
përfshijnë stimulimin e sekretimim të prolaktinës me doza të vogla kolorpromazine për
disa ditë dhe përdorimin e paisjeve ushqyese me tuba të ngjitura me thithin, të tilla si Lact
Aid, i cili shton marrjen e foshnjës.
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6.1.3.Ndërprerja e ushqimit me gji -Midis moshës 6 deri 12 vjeç, pasi ata mësohen me
ushqime të forta dhe të lëngëta me shishe ose gotë, shumica e foshnjave zvogëlojnë
sasinë dhe frekuencën e ushqyerejve me gji.
Ndërsa foshnja kërkon më pakë qumësht, qumështi i nënës gradualisht pakësohet pa
shkaktuar pa rehati nga tejmbushja. Zvjerdhja mund të niset kur deshirohet si nga nëna
ashtu edhe nga foshnja, duke zëvendesuar pjeserisht me qumësht artificial me shishe apo
filgjan dhe rrjedhimisht gjithë ushqyrjen me gji. Ushqyrja me gji zëvndësohet
përfundimisht më qumështin artificial spo foshnjes i hiqet gjiri tërsisht.
Kur ndalimi i gjirit është i nevojshem në moshë të vogël, mund të ndihmojë përdorimi i
një lidhëseje të shtrënguar për gjirin dhe aplikimi i borsave me akull në pakësimin e
prodhimit të qumështit. Në pakësimin e prodhimit të qumështit mund të ndihmojë edhe
kufizimin e marrjeve të lëngjeve me dietë i nënës dhe doza të vogla estrogjeni për 1 ose 2
ditë.16
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7.Ushëqyerja artificiale e foshnjës
7.1.Ushqimi artificial :
Ushqimi artificial, plotësisht përdorët nëse nëna nuk ka gji fare. Për ushqim përdoret
qumështi i lopës, në formë të preparateve industriale, sikurse edhe te ushqimi i përziër.
Rezultatet e përdorimit të ushqimit artificial, janë në varshmëri me rrethin ku përdoret ai.
Në meset e zhvilluara industrialisht, nuk vërehen ndryshime në rezultate, në mes të
dhënjes së ushqimit natyral apo artificjal. Në vëndet e pa zhvilluara sa duhët, sikurse
edhe te ne, femija që ushqehet artificialisht, shpesh sëmuret apo edhe vdes, nga
infeksionet e traktit intesinal, andaj, këtu edhe i ka përparësit e veta ushqimi natyral.

7.1.2.Sasia e qumështit artificial : Sasia e qumështit artificialë marrë në një varion në
foshnja të së njejtës moshë dhe midis foshnjave me ushqyerje të ndryshme. Rrallë një
foshnje do të dojë më tepër se 7 apo 8 oz ne një ushqyerje të vetëme. Kërkesa për ushqim
artificial (apo qumësht gjiri) është paksa më e ulët gjatë 2 javëve të para të jetës sesa
gjatë 5 apo 6 muajve pasë. Pas moshës 6 muajshë qumështi artificial (apo i gjirit) rrall
është i vetmi burim i rëndesishëm i shumë ushqyesve (kalciumi). Rrallë është i
nevojshëm që të ushqehët në më shumë se 1 gt (960ml) formul/ditë. Marrja më tepër se
ky vulum nuk ka përparësi dhe mund ta zhvendos marrjen e ushqimit të tjera thëlbesore.
Me kohën, foshnja e merr këtë sasi dhe ushqime të tjera duhën shtuar në ditë.

7.1.3.Nevojat ushqyese e të porsalindurve për ushqim artificial- Me ushqim artificial
duhet të plotësohen nevojat energjetike, dhe ato dukëshëm dallojnë prej atyre të fëmijëve
me ushqim natyral. Kështu nevojat për proteina janë 3,5gr/24 orë, për lipide 3,5 gjer në
5.0g/kg, ndërsa për karbohidrate 9-14 g/kg/24orë. Nevojat tjera për minerale, vitamina,
dhe të tjera, si burim energjie, nuk kanë dallim prej atyre të fëmijëve që ushqehën me
ushqim natyral. Sesa i sukseshëm është ushqimi artificiale, vlersohet në të njëjtën
mënyrë, si te fëmijët që ushqehen me ushqim natyral (nga dukja e jashtme e të
porsalindurit, sjelljet e tij, vlerat e masës trupore dhe të gjatësisë, turgori, tunusi i
muskulaturës, hemoglobina, hekuri në serum, proteinogrami, fosfataza alkaline, etj).
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Nevojat energjetike ditore për foshnjat, në tremujorin e parë, qofshin ata në ushqim
natyral, plotësues, apo artificjal, janë prej 490 deri 450 kiloxhul (KJ) për 1 kg peshë ose
120-110Keal për kg. Të peshës trupore. Ushqimi i balansuar, i mirë, i ofron foshnjës 3040% të vlerave të nevojshme energjetike të karbohidratëve,50% të energjisë nga
yndyrnat, ndërsa, përqindja tjetër u mbetët proteinave. Fëmijët të porsalindur,
pamvarësisht nga mënyra e ushqimit, duhet dhënë vitaminën D.17
7.1.4.Llojet e qumёshtrave pёr ushqyerje artificiale tё foshnjës
Qumёshti i lopёs si qumёshti mё i shpeshtё pёr ushqyerjen artificiale tё foshnjës nё
praktikё mund tё pёrdoret nё tri forma:
1. Qumёshti industrial pёr foshnjën (formulat e qumёshtit),
2. Qumёshti komercial,
3. Qumёshti i freskёt (nativ) i lopes. Nёse foshnja ёshtё nё ushqyerje artificiale me cilin
do llojё tё qumёshtit qё pёrdoret pёr ushqyerje duhet t’i plotёsojё kёto kushte: tё
mundёsoj rritjen dhe zhvillimin e foshnjës, ngjashёm foshnjën nё ushqyerje natyrale.
Pёrbёrёsit biokimik tё qumёshtit pёrafёrsisht duhet tё jenё tё ngjashёm me pёrbёrsit e
qumёshtit tё nёnёs, qumёshtit nuk duhet shtuara drithёra, thartёsira,mjaltё etj. Qumёshti
nuk duhet tё pёrmbajё materie toksike dhe mikroorganizma patogjenё, nuk duhet tё
pёrmbajё aditivё, racioni i qumёshtit i pёrgatitur duhet me qenё izotonik dhe
reaksionetalergjike, tё shkaktuara nga qumёshti, duhet tё jenё minimale.18
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8.Rreziqet e ushqyerjes artificiale
Ushqyerja artificiale mund tё rris rrezikun e kequshqyërjes dhe mangёsis sё vitaminёs A
tek fёmijё. Kequshqyërja ndonjёherё lidhet me faktin qё fёmijёs i ipet njё sasi e caktuar
ushqyerje, qё ёshtё e mjaftueshme vetёm pёr furnizim me enёrgji tё trupit dhe jo e
mjaftueshme pёr rritjen dhe zhvillimin. Formula nuk pёrmban vitaminё A, dhe kjo mund
tё ҫojё nё pamjaftueshmёri.
Nёnat mund tё mbesin shtatzёnё shumë shpejt pas lindjes meqё bie prodhimi i
prolaktinёs dhe nuk frenohet ovulacioni.
Rreziku i zhvillimit tё anemisё, kancereve tё gjirit dhe ovareve ёshtё mё i lartё midis
grave qё nuk ushqejnё foshnjet me gji.
Fёmijёt qё ushqehen artificialisht kanё mё shumё mundёsi tё zhvillojnё:

- Diare
- Infeksione nё frymёmarrje
- Kequshqyërje
- Mungesё nё vitaminё A
- Intolerancё ndaj alergjive dhe qumёshtit
- Disa rreziqe ndaj sёmundjeve kritike
- Obezitet
- Zhvillim mё i ngadaltё mendor
- Mё pak lidhje nёnё-beb
-Nёnat qё nuk japin gji kanё mё shumё mundёsi tё kenё:

- Anemi
- Kancer tё ovareve, tё gjirit
- Njё shtatzёni tё padёshiruar.19
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9 Përfundimi:
Gjatë shqyrtimit të literaturës për temën “Gjidhënja dhe Laktacioni” erdhem në
përfundim se ushqyërja vetëm me qumësht të gjirit në gjashtë muajtë e parë të jetës së
porsalindurit është zgjedhja më e mirë për nënën dhe foshnjën e saj.
Ushqimi natyral, është më i përferushëm në periudhën e parë të porsalindurit, por edhe
në tërë periudhën foshnjore.
Arsyet më të shpeshta, pse qumështi i nënës është i pazëvendësushëm për të
porsalindurin, janë: Qumështi i nënës, i thithur nga gjinjët praktikisht është steril si dhe
ka në përbërje fakturë të shumtë imunologjikë, me të cilët fëmija mbrohet nga
infeksionet.
o Këshillat për nënat që kanë fëmijën në gji:
o Jepni fëmijës sasinë e nevojshme të qumështit.
o Jepni fëmijës qumësht nga të dy gjinjët.
o Të vegjlit duhet të pinë shpesh po pa e tepruar.
o Gjat pirjes krijoni foshnjës mundësi të pushojë nga pak.
o Nëna që ka fëmijën në gji duhet të marrë sa më shumë lëngjë.
o Sa më shumë të pijë fëmija, aq më tepër qumësht prodhon gjiri.
o Fëmijës deri në gjashtë muja nuk i jepen ushqime jo të lëngshme.
o Nëna që ka fëmijën në gji duhet të shmagnë stresin, shqetësimet.
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