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Abstrakti
Ky është një punim diplome qëllimi i të cilit është që të shpjegohen dhe zgjerohen
njohuritë lidhur me sëmundjen e pneumotoraksit, llojet e tij, shkaktarët e kësaj sëmundjeje,
faktorët e rrezikut, shenjat dhe simptomat, diagnostikimin si edhe mjekimin.Metodologjia e cila
është përdorur për këtë punim është rishikimi i literaturës dhe hulumtimi retrospektiv në Spitalin
Regjional të Pejës, përkatësisht në repartin e pulmologjisë. Hulumtimi është bërë për periudhën
kohore janar-gusht 2017. Nga ky hulumtim rezulton se sëmundja e pneumotoraksit në Rajonin e
Pejës është e rrallë, meshkujt janë të prekur më shumë sesa femrat dhe pneumotoraksi më i
përhapur është ai spontan dhe traumatik. Ky punim është i rëndëishëm, sepse jep informata për
sëmundjen e pneumotoraksit dhe përhapjen e saj në Rajonin e Pejës, e sidomos për rolin që ka
infermieri/infermierja në trajtimin e kësaj sëmundjeje.

Abstract
This is a diploma work whose purpose is to explain and expand knowledge about
pneumothorax disease, its types, causes of this disease, risk factors, signs and symptoms,
diagnosis and treatment. The methodology used for This paper is a review of literature and
retrospective research at the Regional Hospital of Peja, respectively in the pulmology
department. The survey was conducted for the period January-August 2017. From this research
results pneumothorax disease in the Peja region is rare, men are more affected than women, and
the most common pneumotor is spontaneous and traumatic. This paper is important because it
provides information on the pneumothorax disease and its spread in the Peja Region, and
especially the role that the nurse / nurse has in treating this disease.
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2.Hyrje
2.1. Sistemi i frymëmarrjes
Sistemi i frymëmarrjes apo sistemi respirator shërben per shkëmbimin e gazrave në
mënyrë të vazhdueshme midis organizmit tonë dhe ambientit të jashtëm.
Pra, funksioni parësor i këtij sistemi është të shpërndaj oksigjenin(O2) në qeliza dhe të eliminoj
dioksidin e karbonit (CO2) nga organizmi. 1
Përpos kësaj, sistemi respirator përmbushë edhe një numër të funksioneve tjera të rëndësishme
për organizmin e njeriut si p.sh:
 Rregullimin e ekuilibrit acidobazik nëpërmes të eliminimit të dioksidit të karbonit nga
organizmi.
 Filtrimin dhe largimin e grimcave të inspiruara për të mbrojtur organizmin nga infeksioni
dhe për të lehtësuar largimin e grimcave të huaja të inhaluara.
 Metabolizmin e substrateve të rëndësishme që janë të domosdoshme për funksionimin
normal të mushkërive.2

Për nga ana anatomike ky sistem është i ndarë në rrugët e sipërme dhe të poshtme të
frymëmarrjes.
Rrugët e sipërme të frymëmarrjes janë:
 Zgavra e hundës ( cavitas nasi)
 Zgavra e gojës ( cavitas ori)
 Fyti (faringu) 3

1

Sejran Abdushi, Ligjërata të autorizuara për studentë, 2017
Mu aty.
3
Alush Gashi, Agim Vela, “ Anatomia e njeriut”, Prishtinë, fq 50
2
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Rrugët e poshtme të frymëmarrjes janë:
 Gurmazi (larynx)
 Skërfyelli ( trachea)
 Bronket (bronch)
 Mushkëritë( pulmones)
Përveq këtyre organeve themelore, ekzistojnë edhe organet ndihmëse si p.sh:
 Pleura-cipa mushkërore
 Diafragma
 Muskujt ndërbrinjor4

Fig.1.1. Sistemi i frymëmarrjes

4

Alush Gashi, Agim Vela, “ Anatomia e njeriut”, Prishtinë, fq 50
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3. Anatomia e mushkërive
Mushkëritë janë organe themelore të sistemit respirator, ato janë të vendosura në pjesët
anësore te zgavrës së krahërorit (spatium pleuropulmonale),janë të lidhura për organet e
mediastinumit nëpërmjet të rrënjës mushkërore (radix pulmonis)dhe janë të lëvizshme në
hapësiren pleurale(cavitas pleuralis).
Njeriu ka:
 Mushkërinë e djathtë(pulmo dexter)
 Mushkërinë e majtë(pulmo sinister) 5

Mushkëritë janë të ndara me anë të plasave (fissurave)në pjesë më të vogla të cilat quhen
vrigujtë e mushkërisë(lobi pulmonum)
Mushkëria e djathtë ndahet më tri lobe (vrigull):
 Lobus superior (vrigullli i siperm)
 Lobus medius(vrigulli i mesem)
 Lobus inferior(vrigulli i poshtëm)

Mushkëria e majtë ndahet në dy lobe:
 Lobus superior(vrigulli i siperm)
 Lobus inferior(vrigulli i poshtëm)6

5
6

Alush Gashi, Agim Vela, “ Anatomia e njeriut”, Prishtinë, fq 56-61
Mu aty
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Fig e .2.1.Anatomia mushkërive

Mushkëritë mbështillen me një cipë seroze e cila është shumë e hollë e që quhet pleura.
Pleura është e ndërtuar nga indi lidhor i mbuluar me qeliza pllakore, mezoteliale, me një
sipërfaqe mbi 1 m².
Pleura përbëhet nga 2 fleta :
 Fleta viscerale (mbulon lobet e mushkërive)
 Fleta parietale (mbulon anën e brendshme të murit të kafazit të krahërorit,
mediastinin dhe anën e sipërme të diafragmës).Të dy këto fletë bashkohen në
regjionin e rrënjës së mushkërive (hiluseve).
Në mes të këtyre dy fletëve gjendet hapësira e mbyllur e quajtur hapësira interpleurale që
permban 20 ml lëng i cili qarkullon pandërprerë dhe pengon fërkimin gjatë frymëmarrjes.7

7

Tefik Bekteshi e të tjerë, Mjeksia interne me kujdes, Libri shkollor, Prishtinë fq 62
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Fig.2.2. Pleura

Në gjendje të ekuilibrit mushkëritë tentojnë të kolabojnë (prapsja elastike) ndërsa muri i kafazit
të krahërorit ka prapsje të kundërt. Ky bashkëveprim i kundërt i mushkërive dhe murit të kafazit
të krahërorit krijon në hapësirën intrapleurale një presion negativ i cili quhet presion
intrapleural(756 mmHg).
Gjatë inspirimit presioni intrapleural bëhet më negative (më i vogël se presioni negativ) dhe lejon
që ajri të futet brenda mushkërive, kurse gjatë ekspiriumit presioni bëhet më pak negativ (më i
madh se presioni atmosferik) dhe lejon që të del ajri nga mushkëritë .
Kur kaviteti pleural (hapësira interpleurale) dëmtohët dhe presioni intrapleural bëhet i
barabartë ose tejkalon presionin atmosferik, mund të pasojë pneumotoraksi. 8

8

Tefik Bekteshi e të tjerë, Mjeksia interne me kujdes, Libri shkollor, Prishtinë fq 17
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4.Ç’është pneumotoraksi?
Pneumotoraksi është një sëmundje e cila përkufizohet me praninë e ajrit në hapësirën
interpleurale .
Sipas revistës shkencore (The New England Journal of Medicine) statistikat për sëmundjen e
pneumotoraksit janë në mes 7.4-18 raste për 100,000 banorë në vit në mesin e meshkujve dhe
midis 1.2-6 raste për 100,000 banorë në vit tek gratë. Zakonisht ndodh në meshkuj të gjatë dhe të
hollë dhe meshkuj midis moshës 10 dhe 30 vjeç dhe ndodhin rrallë tek personat mbi moshën 4043. Pra sipas këtyre statistikave pneumotoraksi është një sëmundje mjaft e rrallë që më shumë i
prek meshkujt sesa femrat.9

4.1.Etiologjia e sëmundjes
Pneumotoraksi ndodh si rezultat i një traume, një procedure mjekësore që lejon kalimin e ajrit në
zgavrën pleurale, të tilla si torakocenteza, bronkoskopia ose torakoskopia, por mund të ndodhë
edhe papritur pa asnjë dëmtim dhe tek ata persona që nuk janë përballur më parë me ndonjë
sëmundje të mushkërive.10
Pra, një pneumotoraks zakonisht shkaktohet nga një dëmtim (lëndim) i thellë në gjoks, si një
brinjë e thyer ose plagë shpuese.

9 Steven A. Sahn, Spontaneous Pneumothorax, N Engl J Med 2000
10 Mayo Clinic Staff, Symptoms and causes
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Sëmundjet e mushkërive gjithashtu kontribuojnë në paraqitjen e pneumotoraksit si p.sh.
sëmundjet kronike obstruktive pulmonare (COPD), fibroza cistike, pneumonitë, abcesi
pulmonar, astma, tuberkulozi etj. 11
Një lloj i rëndë pneumotoraksi mund të ndodhë tek njerëzit që kanë nevojë për ndihmë mekanike
për të marrë frymë. Ventilatori mundë të krijojë një çekuilibër të presionit të ajrit brenda gjoksit
dhe mushkëria mund të kolabojë .12

Janë edhe disa faktorë të rrezikut të cilët ndikojnë në shfaqjen e kësaj sëmundjeje:
 Gjinia: (meshkujtë janë më të prirur sesa fëmrat për të pasur një pneumotoraks);
 Pirja e duhanit: (rreziku rritet me kohëzgjatjen dhe numrin e cigareve të tymosura);
 Mosha: (më së shumti preken personat e moshës 20-40 vjeç).
 Faktori gjenetik:(disa lloje të pneumotoraksit mendohet të jenë trashëguesë);
 Pneumotoraks të mëparshëm:(kushdo që ka pasur një pneumotoraks është në rrezik të
shtuar për një tjetër brenda vitit).13

4.2.Klasifikimi i pneumotoraksit
Në bazë të mënyrës se si ka ardhur deri te depërtimi i ajrit në hapësirën interpleurale,
pneumotoraksi ndahet në: pneumotoraks spontan, traumatik dhe artificial.

11

Mayo Clinic Staff, Symptoms and causes
Mu aty
13
Mu aty
12

13

1.Pneumotoraksi spontan: shkaktohet kur depërton ajri në hapësirën intrapleurale në mënyrë
spontane ose pas një mbingarkese fizike e cila qon deri tek pëlcitja e pleurës viscerale.14 Ka dy
lloje të pneumotoraksit spontan:
a). Pneumotoraksi primar spontan: zhvillohet pa arsye të dukshme tek ata njerëz të cilët nuk
kanë sëmundje të njohur të mushkërive.15
b). Pneumotoraksi dytësor spontan: mund të ndodhë tek pacientët me sëmundje themelore të
mushkërive, si p.sh: sëmundja kronike obstruktive e mushkërive, fibroza cistike, pneumonia,
astma, abcesi pulmonar etj… Një formë e rrallë e këtij pneumotoraksi është pneumotoraksi
catamenial i cili ndodhë brenda 48 orëve të para të menstruacioneve te gratë premenopauzale dhe
nganjëherë tek gratë postmenopauzale që marrin estrogjen. 16

2.Pneumotoraksi traumatik: shfaqet në kuadër të lëndimeve të kafazit të krahërorit, qoftë në
kuadër të lëndimeve penentrante apo thyerjes së brinjëve, lëndimit të diafragmës, bronkut e
ezofagut.17

3. Pneumotoraksi artificial: ndodhë kur ajri qëllimisht futet në hapësirën interpleurale që të
shkaktohet kolapsi i një pjese të mushkërive (kolapsoterapia). Kjo metodë sot pothuajse nuk
përdoret sepse më shpesh futja e ajrit në këtë hapësirë është aksidentale si komplikim gjatë
punksionit të pleurës, biopsisë së mushkërive, mëlqisë dhe pleurës. 18

14

Tefik Beteshi e të tjerë, Mjekësia interne me kujdes, Libri Shkollor, Prishtinë, fq 65

15

Richard Ë.Light, Pneumothorax, Global Medical Knoëledge

16
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Tefik Beteshi e të tjerë, Mjekësia interne me kujdes, Libri Shkollor, Prishtinë, fq 65
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Në bazë të shtypjes intrapleurale që shkaktohet pas pneumotoraksit, në krahasim me shtypjen
atmosferike pneumotoraksi ndahet në: pneumotorask të mbyllur dhe të tipit ventilues
(kompresiv).
a). Pneumotoraksi i mbyllur: shtypja intrapleurale është më e vogël se shtypja atmosferike dhe
me kohë ajri resorbohet.19
b). Pneumotoraksi kompresiv: shtypja intrapleurale është më e madhe se ajo atmosferike.Si
pasojë e këtij pneumotoraksi ajri grumbullohet në hapësirën interpleurale, shkakton kolaps të
pulmoneve dhe shtyp zemrën e enët e gjakut të njeriut, andaj kjo sëmundje paraqet rrezik për jetë
nëse nuk intervenohet menjëherë.20

4.3.Shenjat dhe simptomat
Simptomat varen nga madhësia e pneumotoraksit. Në raste të vogla, ju nuk mund të kuptoni që
keni një pneumotoraks. Në raste më të rënda, simptomat do të zhvillohen me shpejtësi dhe mund
të çojnë në tronditje. 21

19

Tefik Beteshi e të tjerë, Mjekësia interne me kujdes, Libri Shkollor, Prishtinë, fq 65

20
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Mayo Clinic Staff, Symptoms and causes of pneumothorax,

21
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Simptomat mund të përfshijnë:
 Vështirësi në frymëmarrje(dyspnea);
 Dhimbje e papritur, e ashpër dhe e mprehtë e gjoksit e cila mund të ndihet në shpatullë,
qafë apo bark;
 Kollë e thatë;
 Hipotension;
 Tahikardi dhe tahipne;
 Cianozë;
 Devijim i trakesë nga ana e shëndoshë;
 Mungesa e zhurmave në anën e dëmtuar;
 Frikë;
 Djersitje;
 Zbehje;22

Global Medical Knowledge, një organizatë e shëndetësisë, tregon për rastet kur simptomat e
sëmundjes fillojnë të zhduken. “ Simptomat zakonisht zhduken kur trupi përshtatet me kolapsin e
mushkërive dhe kur mushkëritë ngadalë fillojnë të zgjerohen përsëri, ndërsa ajri është i
reabsorbuar në zgavrën pleurale”. 23

22

Sejran Abdushi, Ligjërata të autorizuara për studentë,

23

Richard Ë.Light, Pneumothorax, Global Medical Knoëledge
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4.4.Diagnostikimi
Diagnostifikimi bëhet në baze të anamnezës dhe ekzaminimit fizikal, i cili përfshin:
INSPEKSIONIN: konstatohet asimetri në mes të mushkërive;
PALPACIONIN: kërcitje që ndjehet kur ne e prekim gjoksin si pasojë e ajrit që grumbullohet
nën lëkurën e gjoksit;
PERKUSIONIN: tingull timpanik në anën e sëmurë;
AUSKULTACIONIN: nuk dëgjohet frymëmarrja;24
Diagnoza vërtetohet edhe me radiografi të toraksit i cili është i domosdoshëm te dyshimi më i
vogël për pneumotoraks.
Me anë të radiografisë vërehet mushkëria
e kolabuar (pneumotoraksi), dhe trakeja e
cila devijon anash nga ana e shëndoshë si
shenjë e pneumotoraksit.
Gjithashtu edhe një skaner i
kompjuterizuar (CT) mund të jetë i
nevojshëm për të dhënë imazhe më të
hollësishme.25
Fig.3.1.Radiografia e toraksit

24

Tefik Bekteshi e të tjerë, Mjekësia interne me kujdes, Libri Shkollor, Prishtinë, fq 66

25

Mayo Clinic Staff, Pneumothorax
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4.5.Mjekimi
Terapia varet nga gjendja klinike e pacientit dhe nga lloji i pneumotoraksit.26
Trajtimi kërkon qe ajri të absorbohet plotësisht në mënyrë qe mushkëritë të kthehen në gjendjen
e mëparshme. Ndërkaq, oksigjeni është ai i cili përshpejton absorbimin e ajrit, jipet me anë të
maskës nazale ose me maskë të fytyrës. 27
Sipas një studimi të organizatë shëndetësore Global Medical Knowledge , thithja e plotë e ajrit
në një pneumotoraks më të madh mund të zgjasë 2-4 javë.
“Nëse pneumatoraksi është mjaft i madh aq sa për të bërë të vështirë frymëmarrjen, ajri i tepërt
mund të hiqet me një gjilpërë ose nje katetër plastik (tub) të futur në gjoks . Kateteri mund të
hiqet ose të mbyllet, pastaj të lihet në vend për një periudhë kohore që do të lejojë heqjen e çdo
ajri të ri-akumuluar. Gjilpëra ose kateteri plastik futet midis brinjëve në hapësirën e mbushur me
ajër që po bën presion në mushkëri. Me gjilpërë, një shiringë është e bashkangjitur në mënyrë që
mjeku të tërheqë ajrin e tepërt - ashtu siç një shiringë përdoret për të nxjerrë gjak nga një venë.
Ndonjëherë përdoret kirurgjia, shpesh duke futur një torakoskop në zgavrën pleurale përmes
murit të gjoksit.”28
Për trajtimin e pneumotoraksit jepen analgjetikë, antitusikë dhe sedativë. Ndërkaq, antibiotikët
intravenozë përfshihen në trajtimin e një pneumotoraksi që zhvillohet si pasojë e pneumonisë
stafilokokale. Përveç kësaj, studimet sugjerojnë se administrimi i antibiotikëve profilaktikë gjatë
futjes së tubit të gjoksit mund të zvogëlojë incidencën e komplikimeve të tilla si emfizema. Është
e qartë se përdorimi i analgjetikëve mund të sjellë rehati të pacientit derisa të hiqet tubi i
torakostomisë. 29

26

Tefik Bekteshi e të tjerë, Mjekësia interne me kujdes, Libri Shkollor, Prishtinë, fq 66.

27

Richard Ë.Light, Pneumothorax, Global Medical Knowledge

28
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Brian J.Daley, Pneumothorax treatment and management, Medscape, 2016
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5. Kujdesi infermieror tek pacientët me pneumotoraks
Infermieri/infermierja luan një rol mjaft të rëndësishëm sa i përket përkujdesjes së pacientëve me
pneuomotoraks. Detyrë kryesore e tij/saj është që të ketë njohuri dhe aftësi profesionale të
mjaftueshme lidhur me shenjat klinike, diagnostikimin dhe mjekimin e kësaj sëmundjeje.
Ai/ajo gjithmonë duhet të tregojë gatishmëri që ti del ne ballë nevojave të pacientit, të ofrojë
kujdes dhe ndihmë, për të ruajtur dhe për të përmirësuar shëndetin e mirëqenien e pacientit.

5.1.Vlerësimi fillestar
Infermieri/ infermierja së pari vlerëson gjendjen fizike të pacientit dhe grumbullon të dhënat e
nevojshme për zbatimin e ndërhyrjeve infermierore të metutjeshme.
Të dhënat themelore për pacientin që duhet një infermiere ti grumbullojë janë : emri, mbiemri,
mosha, gjinia e pacientit, pastaj vjen anamneza e sëmundjes, anamneza familjare, shenjat dhe
simptomat të cilat janë objektive (shenja të cilat mund ti shohim dhe ti vrejmë te pacienti).
Hapi tjetër që e ndërmerr infermieri/infermierja në raport me të sëmurin me pneumotoraks është
monitorimi i shenjave vitale . Aty bëjnë pjesë: pulsi ,frymëmarrja, saturimi (SpO2<90%) dhe
shtypja e gjakut. Nga ana tjetër, duhet të kontrollohet edhe niveli i vetëdijes, ngjyra e lëkurës si
dhe gjëndja emocionale dhe psiqike e pacientit.
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Fig.4.1.Dhimbja e pneumotoraksit
5.2. Diagnoza infermierore
Diagoza infermierore te pneumotoraksi përfshinë :
 Vështirësi në frymëmarrje
 Dhimbje therëse në gjoks
 Kollë e thatë
 Shqetësim dhe ankth
 Djersitje 30
5.3. Planifikimi infermieror
 Përmirësimi i frymëmarrjes
 Reduktimi i dhimbjes
 Reduktimi i ankthit dhe frikës
 Reduktimi i rrezikut nga infeksionet
 Dhënia e oksigjenit sipas nevojës
 Përgatit pacientin për çdo intervenim mjekësor 31

30

Suena Ajasllari, Trauma torakale dhe kujdesi infermieror, Durrës 2014, fq18

31

Mu aty
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5.4. Zbatimi infermieror
Kjo është faza e fundit e kujdesit infermieror ku infermieri/infermierja i zbaton në përpikmëri të
gjitha detyrat e tij/saj, pas vlerësimit të detajizuar të pacientit nga ana e saj dhe e mjekut.
Së pari pacientit i kryhen të gjitha analizat laboratorike, radiogrami dhe CT-ja e toraksit, të gjitha
sipas përshkrimit të doktorit.
Aplikohet terapia e ordinuar nga mjeku dhe gjatë çdo intervenimi mjekësor si p.sh te vendosja e
drenit apo kateterve plastik infermierja duhet t’i asistojë atij.
Një rëndësi mjaft të madhe ka edhe edukimi shëndetësor i pacientit për mospirjen e duhanit dhe
ndryshimin e mënyrës së të ushqyerit, sepse këta janë dy faktorët kyç që ndikojnë në shfaqjen e
pneumotoraksit.

21

6. Hulumtimi
Për këtë punim diplome është hulumtuar në Spitalin Regjional të Pejës, përkatësisht në repartin e
pulmologjisë dhe të kirurgjisë. Ky hulumtim është retrospektiv dhe përmban të dhënat për
periudhën janar-gusht 2017. Evidentimi i rasteve me pneumotoraks është marrë nga regjistri i
pacientëve (nr.serik-1), ku është përcaktuar diagnoza e tyre, lloji i pneumotoraksit dhe historiku
i sëmundjes. Përveç të dhënave të marra nga regjistri, hulumtimi përfshin edhe përvojën e shefit
të repartit të pulmologjisë dhe të kryeinfermieres së kirurgjisë, për rastet me pneumotoraks.

6.1. Qëllimi i hulumtimit
Qëllimi i këtij hulumtimi është të kuptojmë përhapjen e sëmundjes së pneumotoraksit në Rajonin
e Pejës, bazuar në të dhënat që gjinden në Spitalin Regjional të Pejës. E rëndësishme është të
dihet se sa është kjo sëmundje e shpërndarë sipas gjinisë, grup-moshave dhe cilat lloje të
pneumotoraksit janë më të frekuentuara.

6.2.Metodologjia
Për realizimin e këtij punimi është përdorur metoda e rishikimit të literaturës. Hulumtimi është
retrospektiv, të dhënat janë marrë nga Spitali Regjional i Pejës- Reparti i Pulmologjisë.
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7.Rezultatet
Nga hulumtimi i bërë rezulton se sëmundja e pneumotoraksit është e rrallë në Rajonin e Pejës.
Nga të dhënat e tetë muajve të parë të këtij viti, në Spitalin Regjional të Pejës janë evidentuar
gjithsej nëntë raste me pneumotoraks.
Prej këtyre nëntë rasteve del se pneumotoraksi është më i përhapur te meshkujt sesa tek femrat.
Në Spitalin e Pejës janë të diagnostikuar me pneumotoraks shtatë meshkuj dhe dy femra.
Grafikoni 1. Rastet me pneumotoraks sipas gjinisë:

Gjinia

22%
Femra
Meshkuj
78%

Nga grafikoni del se 78 % e të sëmurëve janë meshkuj, kurse 22% prej tyre janë femra.
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Grafikoni 2. Shpërndarja e sëmundjes sipas grup-moshave
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Siç shihet nga grafikoni mosha më e prekur nga pneumotoraksi është mosha prej 40 vjet e tutje,
ndërkaq më pak e prekur është mosha e re. Nga grup-mosha 20-30 vjet ka vetëm një rast me
pneumoraks, nga 31 deri në 40 ka poashtu një rast, nga 41 deri në 50 ka tri raste, nga 51 deri në
60 ka dy raste, 61 deri në 70 ka një rast, nga 71 deri në 80 nuk ka asnjë rast dhe nga mosha 81
deri në 90 vjet ka një rast me pneumotoraks.
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Grafikoni 3. Llojet më të përhapura të pneumotoraksit
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Pneumotoraksi më i përhapur në Rajonin e Pejës është pneumotoraksi spontan me gjithsej tri
raste dhe pneumotoraksi traumatik me tri raste poashtu. Më pak të përhapur janë pneumotoraksi
kontusiv dhe ai i hapur me nga një rast. Nga ana tjetër nuk ka asnjë pacient të evidentuar me
pneumotoraks artificial gjatë vitit 2017.

Nga rezultatet e hulumtimit del se shumica e rasteve me pneumotoraks vijnë si pasojë e
aksidenteve. Kjo ndodhë për shkak të frakturës së brinjëve e cila qon deri tek depërtimi i ajrit në
mushkëri dhe shfaqjen e sëmundjes së pneumotoraksit tek një pacient.
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Ka edhe raste kur pneumotoraksi është recidiv apo i përsëritur brenda një periudhe të afërt
kohore. I tillë është rasti i pacientit G.SH i cili ishte shtruar në spital dy herë brenda tetë muajve
për shkak të përsëritjes së pneumotoraksit.
Dy nga pacientët të cilët ishin konsideruar si raste urgjente janë transferuar nga Spitali i Pejës
për në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës (QKUK), përkatësisht në repartin e kirurgjisë
torakale, për trajtim të mëtutjeshëm.
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8.Përfundimet
Si përfundim i këtij punimi të temes së diplomës del se pneumotoraksi është një sëmundje e
rrallë ,e cila më shumë paraqitet te meshkujt e gjatë dhe të hollë. Ndërkaq, femrat janë më pak të
rrezikuara nga kjo sëmundje.
Në Spitalin Regjional të Pejës, gjatë vitit 2017 ka gjithsej nëntë raste të diagnostikuara me
pneumotoraks. Prej tyre shtatë janë meshkuj dhe dy janë femra.
Moshat më të prekura nga kjo sëmundje janë moshat më të mëdha. Pra, me shtimin e viteve
shtohet edhe rreziku për shfaqjen e pneumotoraksit.
Pneumotoraksi më i përhapur është pneumotoraksi spontan dhe ai traumatik, kurse më pak i
përhapur është pneumotoraksi artificial. Nga rezultatet e hulumtimit del se janë nga tre pacientë
me pneumotoraks spontan dhe tre me atë traumatik. Ndërsa, ka vetëm nga një rast të prekur me
pneumotoraks të hapur dhe kontusiv. Nga ana tjetër, nuk ka asnjë pacient me pneumotoraks
artificial në Rajonin e Pejës.
Detyra e infermierit/infermieres në raport me pacientët me pneumotoraks është që së pari të bëjë
vlerësimin fillestar të gjendjes së tyre, të kujdeset për mirëqenien e pacientit, të asistoj në punën
e mjekut si dhe ta përcjellë vazhdimisht të sëmurin deri në përmirësimin e gjendjes ose shërimin
e tij.
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Në Repartin e Pulmologjisë në Pejë, infermieri/infermierja së bashku me mjekun së pari
diagnostikojnë sëmundjen e pneumotoraksit. Me atë rast marrin hapat e parë për monitorimin e
sëmundjes. Pastaj vendoset se a është rast për hospitalizim apo rast që mund të shërohet në
shtëpi me një terapi të ordinuar nga mjeku.
Roli kryesor i infermierit/infermieres në këtë rast është t’iu sigurojë pacientëve mbështetje
emocionale, të krijoj një besueshmëri me ta dhe sigurisht të kujdeset për ta duke zbatuar
gjithmonë etikën mjekësore.

Fig.8.1 Kujdesi ndaj pacientëve
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