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Shkurtesat

SKV – Sëmundjet kardiovaskulare
CHD- Sëmundjet koronare
CI- Interval të konfidencës
HTA- Hipertensioni arterial
KV -Kardiovaskular
DASH – Metoda dietike për të ndalur hipertensionin
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ABSTRAKTI
Ushqimi i shëndetshëm dhe mënyra e të ushqyerit është shumë e rëndësishme, si për
personat e shëndoshë ashtu edhe për të sëmurët. Numri i të sëmurëve me sëmundje
kardiovaskulare, ka shënuar rritje të vazhdueshme në mbarë boten duke u bërë ndër
sëmundjet me shkallë më të lartë të morbiditetit dhe mortalitetit. Në këtë rritje ka
ndikuar edhe mënyra e të ushqyerit, andaj duke u nisur nga keto fakte konsideruam se
është me rëndësi të hulumtohet një temë e tillë. Qëllimi i këtij punimi ishte njohja me
mënyren e të ushqyerit te të semurët me sëmundje kardiovaskulare si dhe niveli i
njohurive të tyre për ushqyerjen. Për këtë qëllim hartuam një pyetësor të
vetëadministrueshem me pyetje për ushqimin e të sëmurëve me sëmundje
kardiovaskulare, aktivitetin fizik dhe sëmundje tjera kronike. U anketuan 20 të sëmurë
me sëmundje KVS, mostra u zgjodh rastësisht.
Gjithashtu për realizimin e këtij punimi është rishikuar literaturë e bollshme lidhur më
këtë temë, literature është marrë në biblioteken e fakultetit të mjekësisë “Fehmi Agani’’
bibliotekën e qytetit dhe literaturë shkëncore nga interneti.
Fjalët kyqe: Sëmundje Kardiovaskulare, Ushqim, Rrisk, Njohuri, Mjekim
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1. HYRJE
Ushqimi luan një rol të rëndësishëm në organizmin e njeriut, sidomos në sistemin
kardiovaskular.
Ushqimi duhet konsideruar si një element themelor për shëndetin e një individi. Jo
rastësisht, që nga lashtësia është vënë re prania e një lidhje ndërmjet ushqimit që
konsumohet, gjendjes shëndetsore dhe zhvillimit të sëmundjeve.
Në vitin 400 para erës sonë Hipokrati u thoshte pacientëve të tij “lëre që ushqimi të
bëhet ilaqi yt dhe ilaqi të bëhet ushqimi yt”.
Më të gjitha këshillat që jepen për një ushqyerje sa më efikase, njerëzit janë konfuz në
lidhje me një zgjedhje të duhur ushqimore.
Njëri nga faktorët që shkakton sëmundjet kardiovaskulare është kequshqyerja .
Një dietë e shëndetshme është një faktor kryesor në reduktimin e rrezikut për sëmundjet
e zemrës dhe stili i jetesës mund ta zvogëlojë rrezikun për SKV.
Faktorët e jetesës, duke përfshirë ushqimin, luajnë një rol të rëndësishëm në etiologjinë
e sëmundjeve kardiovaskulare (CVD). Informacioni ushqimor ndahet në tre seksione
kryesore: modelet ushqimore, artikujt individual të ushqimit dhe shtesat ushqimore.
Modelet dietike të shqyrtuara përfshijnë dietën e ulët të karbohidrateve, dietën me
yndyrë të ulët, dietën mesdhetare dhe dietën DASH. Ushqimet në seksionin e dytë
përfshijnë: drithërat dhe fibrat dietetike, perimet dhe pemët, arra, soje, produktet e
qumështit, pije alkoolike, kafe dhe kafeinë, çaj, çokollatë, hudhër dhe vezë. Shtesat e
rishikuara në seksionin e tretë përfshijnë kripën dhe natriumin, omega-3 dhe vajin e
peshkut, fitosterolet, antioksidantët, vitaminën D, magnezin, agjentët reduktues
homocisteinë dhe koenzim Q10.1

1

Hooper L., Summerbell C.D., Thompson R., Sills D., Roberts F.G., Moore H.J., Davey Smith G.
Reduced or modified dietary fat for preventing cardiovascular disease. Cochrane Database Syst. Rev.
2012
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2. QËLLIMI DHE OBJEKTIVAT

Qëllimi i këtij punimi është njohja me ushqimin e te të sëmurëve me sëmundje
Kardiovaskulare si dhe me nivelin e njohurive të këtyre të sëmurëve për ushqim të
shëndetshëm.
Objektivat:


Njohja me rëndësin e ushqimit te të sëmurët me SKV



Mënyra dhe llojet e të ushqyerit të shëndetshme



Niiveli i njohurive te personat e sëmurë me sëmundje kardiovaskulare për
ushqimin.

3. METODOLOGJIA

Metotodologjia e përdorur për punimin e kësaj diplome është rishikimi i literatures.
Është shfrytzuar literaturë e bollshme nga biblioteka e fakultetit të mjekësisë “Fehmi
Agani”, biblioteka e qytetit dhe literature shkencore nga internet. Gjithashtu është bërë
anketimi i 20 të sëmurëve me sëmundje Kardiovaskulare, përmes një pyetësori të
vetëadministrueshem lidhur me njohurit e të sëmurëve për ushqimin. Mostra e të
sëmurëve është zgjedhur rastësisht, në studim janë përfshirë 20 pacientë (11 meshkuj
dhe 9 femra). Rezultatet janë të paraqitura përmes grafikoneve.
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4. SISTEMI KARDIOVASKULAR

Anatomia e SKV, komponentët esencial të sistemit kardiovaskular të njeriut janë zemra,
gjaku dhe enët e gjakut. Sistemi vaskular i gjakut është një rreth i mbyllur, në të cilin,
gjaku qarkullon në një drejtim të caktuar. Në qendrën e këtij sistemi është zemra e cila
duke u tkurrur në mënyrë ritmike e shtynë gjakun në arterie. Këto bashkohen me venat,
të cilat duke dalë nga organet dhe duke shkuar në drejtim të zemrës bashkohen dhe
formojnë vena më të mëdha që e sjellin gjakun në zemër. Lidhja ndërmjet arterieve dhe
venave bëhet nëpërmjet një rrjeti enësh mikroskopike të quajtura enë kapilarësh.
Zemra (cor) është një organ muskulor i vendosur në qendër të aparatit kardiovaskular të
gjakut. Gjendet në krahëror në mediastinumin e përparëm ndërmjet dy mushkërive,
sipër diafragmës. Zemra është një organ me të vërtetë i veçantë, duke rrahur më shumë
se 40 milion herë në vit.
Sistemi kardiovaskular është sistemi i parë i cili fillon të bëhet plotësisht funksional në
uterus (rreth javës së tetë të shtatëzanisë).
Në të vërtetë, sëmundjet kardiovaskulare mbeten kontribuesit kryesorë të vdekshmërisë
në mbarë botën. Rreth 40% e të gjitha vdekjeve në SHBA, ndodhin nga dështimi i
sistemit kardiovaskular, përafërsisht 1 vdekje çdo 30 sekonda ose 750.000 vdekje çdo
vit (50% vdekshmëria më e madhe se sa format e kancerit të kombinuara së bashku). 2

2

Anatomia normale e njeriut Papadhopulli.P Kapitulli IX fq219-220
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4. 1 SËMUNDJET KARDIOVASKULARE
Është një term i gjerë dhe përfshinë një sërë sëmundjesh që ndikojnë në zemër dhe në
enët e gjakut. Një atak në zemër ose goditje në tru mund të jetë paralajmërimi i parë i
një sëmundje kryesore. Ka shumë lloje të ndryshme të sëmundjeve që mund të japin ose
goditje në zemër ose goditje në tru dhe për lehtësi i ndajmë këto sëmundje në tre grupe
të mëdha: në sëmundje që ndikojnë drejtpërdrejtë në zemër, në tru dhe në sistemin
periferik të qarkullimit të gjakut, prej të cilave marrin edhe emrin. Sëmundjet
kardiovaskulare janë shqetësim për shëndetin publik në të gjithë botën, veçanërisht
sëmundjet koronare ose ishemike të zemrës (CHD), sëmundjet hipertensive të zemrës
dhe sëmundjet reumatike të zemrës. CHD-ja mbetet një ndër shkaqet kryesore të
vdekjeve te të rriturit në shoqëritë e industrializuara, megjithëse rastet ndryshojnë shumë
nga njëra tjetra dhe vdekshmëria nga kjo lloj sëmundje po ndryshon në mënyrën
drastike.3.
Sëmundjet kardiovaskulare përfshijnë çrregullimet më të shpeshta serioze në vendet e
industrializuara dhe janë një problem që po rritet me shpejtësi në vendet në zhvillim.
Megjithëse nivelet e vdekjeve të rregulluara sipas moshës për sëmundjet koronare të
zemrës janë ulur me dy të tretat në katër dekadat e kaluara. Në SHBA sëmundjet
kardiovaskulare mbeten shkaqet më të zakonshme të vdekjeve, përgjegjëse për 40% të
të gjitha vdekjeve, pothuajse 1 milion vdekje në çdo 1 vit.
Afërsisht ¼ e këtyre vdekjeve janë të papritura. Përhapja në rritje e obizitetit, diabetin
mellitus të tipit 2 dhe sindromën metabolike, të cilët janë faktorë të rëndësishëm,
rreziku për aterosklerozën, tashmë kërcënon të kthejë përparimin që është bërë në
pakësimin e rregulluar sipas moshës së vdekshmërisë nga sëmundja koronare e zemrës.
Për shumë vjet, sëmundja koronare e zemrës ishte konsideruar si më e shpeshtë tek
meshkujt, sesa tek femrat, në fakt përqindja e të gjitha vdekjeve dytësore nga sëmundja
kardiovaskulare është më e lartë midis femrave (43%), sesa midis meshkujve (37%).
Veç kësaj , ndërsa numri absolut i vdekjeve si pasojë e sëmundjeve kardiovaskulare
është ulur gjatë dekadës së kaluar tek meshkujt, ky numër tashmë është rritur tek
femrat.4

3

Shëndeti Publik dhe Mjekësi Parandaluese, Robert B.Ëallace, kapitulli 62, fq.1071.
Parimet e Mjekësisë interne Harrison Faauci Braunëald Kasper Hauser Longo Jameson
LoscalzoKapitulli 219 fq 1379
4
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4.2 SHKAKTARËT E SKV

Sëmundjet kardiovaskulare shkaktohen në përgjithësi nga kombinimi i një sërë shkaqesh
të përbashkëta e të shumta, duke filluar me karakteristikat sociale-biologjike, si presioni
i lartë i gjakut, kolesteroli i lartë, obeziteti, diabeti, apo faktorët e mënyrës së jetesës, si
dieta jo e shëndetshme, duhanpirja, mungesa e aktivitetit fizik, konsum i shtuar i
alkoolit, të cilat rrisin probabilitetin për të pësuar një problem të enëve koronare apo
aksidenteve cerebrovaskulare, që njihen ndryshe edhe si goditjet në tru.
Pjesa më e madhe e sëmundjeve kardiovaskulare shkaktohet nga faktorët shoqëror,
kulturor dhe ekonomik, jeta sedentare, jo aktiviteti i moderuar fizik. Nëse pini duhan,
alkool, jeni të ekspozuar në nivelin e lartë të përditshëm të stresit, flini më pak,
ushqeheni joshëndetshëm, qëndroni ulur dhe nuk merreni me aktivitete fizike, bëni pjesë
në grupin e rrezikuar që të sëmureni nga ndonjë prej sëmundjeve kardiovaskulare. Është
mirë të identifikoni cilat janë ato simptoma që tregojnë problemet me zemrën.5

5

https://telegrafi.com/semundjet-kardiovaskulare-jane-vrasesi-numer-nje-ne-bote-keto-janesimptomat-te-cilat-duhet-ti-identifikoni
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4.3 FAKTORËT E RISKUT DHE PARANDALIMI
Sëmundjet kardiovaskulare mund të parandalohen duke pasur në menaxhim faktorët e
rrezikut që i stimulojnë ato. Faktorët e rrezikut për t’u prekur nga sëmundjet
kardiovaskulare janë të ndryshëm. Ata kategorizohen në faktorë të pamodifikueshëm
dhe në faktorë të modifikueshëm.
Te faktorët e pamodifikueshëm bëjnë pjesë:
o Mosha-Meshkujt mbi 45 vjeç dhe femrat mbi 55 vjeç kanë rrezik për të zhvilluar
sëmundje kardiovaskulare.
o Gjina–Meshkujt janë më të rrezikuar se femrat për të zhvilluar sëmundje
arterosklerotike, pra të enëve të gjakut. Te femrat ky rrezik shtohet me fillimin e
menopauzës.
o Trashëgimia-Personat që kanë në pemën familjare një mashkull që ka pësuar një atak
kardiovaskular para moshës 55 vjeç ose një femër që ka pësuar një atak kardiovaskular
para moshës 65 vjeç, quhen që kanë trashëgimi për të zhvilluar sëmundje
kardiovaskulare.

Faktorët e modifikueshëm, të rrezikut janë:
• Diabeti-personat diabetikë janë dyfish më të rrezikuar për të zhvilluar sëmundje
artereosklerotike të enëve të gjakut kundrejt jo diabetikëve. Kemi dy tipe, diabeti tip I që
zakonisht është me origjinë virale, pra, kemi të bëjmë me shkatërrim të qelizave të
pankreasit që prodhojnë insulinën dhe nuk prodhohet më insulinë dhe diabeti tip II që
mund të shfaqet nga mbipesha, mungesa e aktiviteti fizik, nga mënyra e ushqyerjes me
shumë kalori, tek të cilët prodhohet insulinë por ajo nuk vepron në qeliza.
• Hipertensioni-Te një person me vlera të larta të tensionit arterial, enët e gjakut janë në
një presion më të lartë i cili çon në prishje të shtresës së brendshme të enëve të gjakut që
quhet endotel dhe prishja e tij qon në formimin e pllakës artereosklerotike, deri në
mbyllje të enës së gjakut nga trombi.
• Dislipidemitë-Yndyrnat përfshijnë kolesterolin dhe trigliceridet. Dy komponentët
kryesor të kolesterolit janë: LDL kolesteroli, që është komponenti i dëmshëm si dhe
komponenti i mirë i quajtur HDL kolesterol, ku ky i fundit pastron gjakun nga sasia e
14

tepërt e kolesterolit. Personat që kanë një profil të dëmshëm lipidik kanë rritje të
kolesterolit të keq dhe ulje të kolesterolit të mirë.
• Duhanpirja-Kjo është pjesë e stilit të jetesës dhe është një nga armiqt kryesor të enëve
të gjakut. Me ndërprerjen e duhanit, ka mundësi që të zhduken edhe efektet e tij të
dëmshme. Nuk është kurrë vonë për të ndaluar duhanin. Është shumë e rëndësishme për
të mos zhvilluar sëmundje kardiovaskulare, pasi vazhdimi i pirjes së duhanit pas
diagnostikimit me sëmundje të zemrës mund të konsiderohet “vetëvrasës”.
• Mënyra e të ushqyerit-Shumë e rëndësishme është ushqyerja me një dietë të
shëndetshme; konsumimi i vajit të ullirit, frutave dhe perimeve dhe konsumimi i
kontrolluar i yndyrnave shtazore.
• Aktiviteti fizik- Ne futemi tek popujt sedentar, që nuk kryejnë aktivitet. Pra hamë keq
dhe nuk lëvizim. Duhet të bëhet aktivitet fizik i moderuar deri në të fuqishëm, të paktën
2 orë e 30 min/javë. Nëse aktiviteti që zhvillohet është aerobik i fuqishëm, mjafton edhe
1 orë e gjysmë/javë. Kush nuk ka kohë për aktivitet ushtrimor, mund edhe vetëm të ecë
deri në 30 minuta/ditë. Aktiviteti fizik luan një rol shumë të rëndësishëm në rritjen e
kolesterolit të mirë në organizëm.
• Stresi-Nuk është një faktor i mirëfilltë rreziku, por, ai nxit shfaqjen e sëmundjes
arterosklerotike. Stresi nxit shpërthimin e hormoneve-katekolaminave, të cilat janë
vazokonstruktor dhe bëjnë ngushtimin e enëve të gjakut të zemrës, të cilat nëse janë
edhe të shtresëzuara nga pllakat arterosklerotike, mund të çojnë në mbylljen totale të
enës së gjakut, duke shkaktuar iskeminë tani infarktin.6

6

https://shendeti.com.al/semundjet-kardiovaskulare-faktoret-e-rrezikut-dhe-masatparandaluese/
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4. 4 USHQIMI

Ushqimi është njëri ndër elementet e nevojshme biologjike për organizimin e njeriut.
Ushqimi normal dhe i llojllojshëm e ndihmon shëndetin cilësor. Ushqimi i njeriut
varet prej shumë faktorëve, nga pozita gjeografike, klima, raca, zakonet, shprehitë,
edukata shëndetësore, kultura si dhe zhvillimi ekonomik i vendit ku jeton.

Ushqimi normal ka shumë role në organizëm si: ndihmon zhvillimin normal të
organizmit, pengon shfaqjen e sëmundjeve – rrit forcat imunologjike të organizmit,
shpejton procesin e mjekimit dhe pengon paraqitjen e ndërlikimeve, pengon pasojat e
Ç

rregullimeve metabolike si adipozitetin dhe malnutricionin.

Shkenca e cila merret me ushqimin e të sëmurit quhet dietetika.
Të ushqyerit normal, me rregull dhe marrja e ushqimit përkatës ka një rol të
shumëfishtë pasi që: pengon shfaqjen e sëmundjes, ndihmon shërimin e shpejtë dhe
lehtëson pasojat e marrjes së ushqimit të tepërt, çrregullimin e metabolizmit, përmirëson
gjendjen e përgjithshme shëndetësore të shkaktuar si pasojë e marrjes së ushqimit të
pamjaftueshëm, është pjesë përbërëse e mjekimit të të sëmurit.
Ushqimi adekuat mundëson sigurimin e të gjitha materieve ushqyese me vlerë, si në sasi
dhe cilësi e cila konsiston me marrjen e materieve ushqyese me vlera të larta energjetike
si të: yndyrave, karbohidrateve, marrjen e materieve ndërtuese: proteinave, marrjen e
materieve mbrojtëse: vitaminave dhe materiet minerale.7

7

Bazat themelore të infermierisë, Lenjani B, Pacarada M, Karemani N, Brataj S, Pallaska K, Muca S
Kapitulli XXV faqe 534.
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4.5 MATERIET USHQYESE

Ushqimi përmban materie në sasi të mëdha dhe të vogla, ndaj është e nevojshme të
sigurohet sasia optimale e këtyre materieve, të cilat do të plotësonin nevojat energjetike
ndërtuese të organizmit dhe përtëritjen e qelizave të shkatërruara.
Organizmi ka nevojë për albumina, meqë prej tyre krijohen aminoacide që janë të
nevojshme për jetën dhe zhvillimin e qelizave. Bilancin energjik e japin albuminat 30%,
yndyrat 4%, hidratet e karbonit 6%.

Nevojat energjetike të organizmit i sigurojnë karbohidratet, yndyrat, por pjesërisht edhe
albuminat, mineralet, vitaminat dhe uji. Lëndët ushqyese që i japin trupit energji janë:
karbohidratet, proteinat dhe yndyrat dhe lëndët që e ndihmojnë trupin që të funksionojë
më mirë janë vitaminat dhe mineralet.

Materiet minerale
Materiet minerale

kalciumi (Ca), kaliumi (K), fosfori (P), magnezi (Mg) dhe

Natriumi (Na) gjenden në artikuj ushqimor me origjinë shtazore si dhe në ujin për pije.
Mineralet hyjnë në përbërjen e të gjitha indeve dhe organeve të organizmit para së
gjithash në disa organe gjenden të deponuara në sasi të mëdha se në organe tjera.
Mineralet janë të nevojshme për kryerjen e funksioneve jetësore (për mbajtjen e
presionit osmotik, të statusit acidobazik, të sistemit përçues të zemrës, të funksionit
neuromuskular dhe të sistemit nervor qendror)8.

8

Bazat themelore të infermierisë, Lenjani B, Pacarada M, Karemani N, Brataj S, Pallaska K, Muca S
Kapitulli XXV faqe 537-538
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Hidratet e karbonit

Janë mjaft të përhapura në botën bimore dhe shtazore: bimët i prodhojnë me fotosintezë,
ndërsa në qelizat shtazore janë burim i energjisë së domosdoshme për aktivitete vitale
dhe konstituent i rëndësishëm ndërtues dhe 1gr karbohidrate = 4 kalori.
Karbohidratet ndodhen në artikujt ushqimor me origjinë bimore. Drithërat (buka)
sigurojnë 50% të nevojave ditore energjike të organizmit. Me hidrate të karbonit janë të
pasura drithërat: gruri, misri, mielli, patatja, orizi, fasulja, bizelja, sheqeri dhe mjalti.
Nevojat ditore për hidrate të karbonit për njeriun e rritur të shëndoshë mund të sillen
rreth 200-400 gr, përkatësisht 4-5 gr në kg/pt.

Yndyrat
Përbëjnë grupin e substancave organike, të cilat në ujë janë të pa tretshme, kurse treten
mirë në tretës organik–alkool, eter, benzol. Kanë rol të rëndësishëm biologjik, sepse
marrin pjesë në përbërjen e indit dhe të lëngut të organizmit të njeriut.
1gr yndyre = 9 kalori.
Hidrolizohen në zorrë me anë të enzimës lipazë

dhe duke u zbërthyer në acide

yndyrore, thithen përmes mukozës së zorrës së hollë dhe shndërrohen në yndyra
neutrale të cilat me anë të rrugëve limfatike, depërtojnë në inde të organeve të
organizmit. Yndyrat në organizëm shërbejnë si burim i energjisë dhe mund të jenë me
prejardhje bimore dhe shtazore. Gjenden në të gjithë artikujt ushqimor, që përmbajnë
albumina.
Yndyrat me origjinë shtazore janë yndyra e derrit, vaji i peshkut, etj kurse me origjinë
bimore janë vaji i ullirit, vaji i drithërave, i lule diellit, i kungullit etj. Nevojat ditore për
organizmin e shëndoshë të rritur varen nga shprehitë e krijuara, gjinia, mosha, klima dhe
faktorë të tjerë. Nevojat ditore sillen prej 1-2gr në 1kg p/t, 50-120 gr në ditë.
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Vitaminat
Janë grup heterogjen i substancave organike, me përbërje të ndryshme kimike, të cilat
nuk janë pjesë përbërëse të organizmit dhe nuk mund të krijohen, por ato merren me
ushqim.
Sipas tretshmërisë vitaminat mund t’i ndajmë në dy grupe: vitamina liposolubile (të
tretshme në yndyra) vitamin A, D,E, K dhe vitamina hidrosolubile (të tretshme në ujë)
kompleksi i vitaminave B dhe vitamina C (acidi askorbik).
Vitaminat janë biokatalizatorë që e ndihmojnë zhvillimin e shumë proceseve jetësore
dhe mbajtjen e funksioneve në organizmin e shëndoshë. Në deficit të vitaminave në
ushqim mund të shkaktohen çrregullime të thella në procesin e metabolizmit të
substancave të ndryshme në organizëm9.

Uji (H2O)

Eshtë pjesa më e rëndësishme e organizmit të gjallë. Në të janë të tretura substancat
kimike që nevojiten për organizmin e gjallë. Uji hynë në përbërjen e të gjitha qelizave,
indeve dhe lëngjeve brendaqelizore. Rreth 2/3 e peshës trupore (70%) te të rriturit
përbëhen nga uji. Përbërja e ujit në indet dhe organet e ndryshme është: dentini i
dhëmbëve 8-10%, muskujt 70-80%, indi lidhor 60-65%, indi yndyror 10-20%, eshtrat
25%, indi nervor 70-85%, eritrocitet 60% dhe lëngu cerebrospinal 90%.10

9

Bazat themelore të infermierisë, Lenjani B, Pacarada M, Karemani N, Brataj S, Pallaska K, Muca S
Kapitulli XXV faqe 537-538
10

Bazat themelore të infermierisë, Lenjani B, Pacarada M, Karemani N, Brataj S, Pallaska K, Muca S
Kapitulli XXV faqe 537 dhe 539
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5. USHQIMI TE SËMUNDJET KARDIOVASKULARE
I sëmuri mund të marrë ushqim me rrugë natyrore (ushqim natyror) i cili mund të jetë
aktiv dhe pasiv, ushqim natyror aktiv që nënkupton kur i sëmuri është i lëvizshëm.
Ushqim natyror pasiv i të sëmurëve nënkupton marrjen e ushqimit me rrugë natyrore
por pa mundësi që vetë të ushqehet.
Përbërja e racionit ditor është ë shënuar në diagramin që vijon:

15%
35%
15%
10%

10% 15%

Buka dhe të gjitha produktet e drithërave

Qumështi dhe prodhimet e tij

Mishi I peshkut, vezët

Hidratet e karbonit: ëmbëlsirat, sheqeri, receli

Yndyrnat

Pemet dhe perimet

Grafikoni 1. Paraqitja e racionit ditor. 11

Ushqimi të të sëmurit me sëmundje të SKV: Të dhënat nga provat eksperimentale,
epidemiologjike dhe klinike ofrojnë fakte bindëse për rolin e faktorëve nutricional
në etiologjinë e sëmundjes koronare të zemrës dhe në potencialin për modifikimin e
dietës, me qëllim reduktimin e sëmundshmërisë dhe të vdekshmërisë nga shkaqet
kardiake tek e gjithë popullata , tek individët

me risk të lartë dhe tek ata

që

ndërkohë kanë kaluar një ngjarje kardiovaksulare.
Studimet prospektive sugjerojnë për një sërë ushqimesh dhe lëndësh

ushqyese, të

cilat mund të jenë shkaktarë të këtyre sëmundjeve.

11

Bazat themelore të infermierisë, Lenjani B, Pacarada M, Karemani N, Brataj S, Pallaska K, Muca S
Kapitulli XXV faqe 537 - 540
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5. 1 USHQIMET DHE LËNDET USHQYESE TË CILËT MUND
TË NXISIN SËMUNDJET KORONARE TË ZEMRËS OSE TË
MBROJNË PREJ TYRE

 USHQIMET NXITËSE

1. Produktet bulmetore të pasura me yndyra
2. Mishi me yndyrë
3. Vezët
4. Margarina
 LËNDET USHQYESE
1. Acide yndyrore të saturuara
2. Acide yndyrore trans të pasaturuara
3. Kolesteroli nga dieta

 USHQIMET MBROJTËSE
1. Frutat
2. Perimet
3. Drithërat
4. Peshku me vaj
5. Arrat
 LËNDET USHQYESE
1. Fibra nga dieta (polisakaride pa amindon)
2. Acidi linoleik
3. Lëndët ushqyese antioksidante, veçanërisht vitamin E dhe
flavonoidet
4. Folate
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5.2 USHQIMET QË ULIN RREZIKUN E SËMUNDJEVE
KARDIOVASKULARE
Ushqimet që rrisin rrezikun e sëmundjes

koronare të zemrës, kur konsumohen

në

sasi të mëdha, ndoshta e bëjnë këtë për shkak se janë të pasura me acide yndyrore të
saturuara ose trans të pasaturuara dhe me përmbajtje kolesteroli që merret nga dieta.
Ushqimet “mbrojtëse” përmbajnë disa lënde ushqyese të ndryshme, të cilat mund të
reduktojnë riskun

kardiovaskular. Vaji i peshkut është shumë i pasur me acide

yndyrore me zinxhir shumë të gjatë dhe poli të pasturuara.
Frutat dhe perimet janë burime të mira të lendëve ushqyese antioksidante, të folateve
dhe substancave të tjera që janë aktive nga pikëpamja biologjike. Arrat përmbajnë
disa acide yndyrore mjaft “mbrojtëse” (acide oleike dhe linoleike) si dhe vitamin E.
Të gjitha drithërat janë burime të mira të fibrave që merret nga dieta , si dhe të disa
vajrave të pasaturuara.
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Risku relativ
Ushqimi me përbërje
drithërash

>1
vaktë/ditë

Pothuajse
asnjëherë

<1 vaktë/javë

2-4 vakte/javë

5-6 vakte/javë

Sipas
rastit

Drithëra për mëngjes
1.00

0.89(0.72,1.10)

0.72(0.56,0.92)

0.82(0.66,1.02)

0.76(0.57,1.00)

0.007

1.00

0.92(0.79,1.08)

0.70(0.49,0.98)

1.41(0.75,2.66)

1.10(0.45,2.68)

0.68

1.00

0.86(0.72,1.02)

0.77(0.45,1.32)

0.45(0.06,3.2)

Risku relative (95% Cl)

Qull i gatuar me miell
tërsherë (vakte/ditë)

Risku relative (95% Cl)
Oriz i parafinuar (vakte/ditë)
0.04

Risku relative (95% Cl)

0.41(0.15,1.1)

Grurë (vakte/ditë)

Risku relative (95% Cl)

0.55(0.37, 0.81)

1.11(0.64,1.93)

0.76(0.59,0.98)

0.68(0.44,1.03)

0.01

1.00

Krunde (vakte/ditë)
1.00

0.63(0.42,0.95)

Risku relative (95% Cl)

Një shembull i të dhënave në një studim epidemiologjik jepet në tabelen që vijon më poshtë:
Tabela 1. Risku relative dhe 95% e intervaleve të konfidencës (CI) të sëmundjes koronare të zemrës
sipas një konsumi të specifikuar të ushqimeve me përbërjë drithërash në Studimin e Shëndetit të
Infermierëve (75.521 gra të moshës 38-63 vjeçare në fillim), risku relative multivariat i përshtatur për
faktorët e tjerë të riskut kardiovaskular. 12

Secila prej lëndëve ushqyese që përmendet ka një efekt mjaft të favorshëm ose të
padëshirueshëm në një ose më shumë prej faktorëve të riskut kasdiovaskular.
12

Traktati I Oksfordit për Mjekësinë, Ëarrell .D, Cox.T, Firth.J, Benz.E

Kapitulli X.I – faqe 1028-1029.

12
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0.001

DISA EFEKTE TË LËNDEVE USHQYESE, TË CILAT NXISIN OSE TË
MBROJNË PREJ SËMUNDJEVE KORONARE TË ZEMRËS NË FAKTORËT E
RISKUT KARDIOVAKSULAR
Lënda ushqyese

Efekti

Nxitëse
↑ kolesteroli total dhe

Acidet yndyrore të saturuara

LDL
↑trombogjeneza
↓ ndjeshmëria ndaj
insulinës
↑ kolesteroli total dhe

Acidet yndyrore trans të pasaturuara

LDL
Kolesterol nga dieta(kur merret ne sasi te mëdha)

↑ kolesteroli total dhe
LDL
Mbrojtëse
↓ kolesteroli total dhe

Fibra në dietë

LDL
↓ ndjeshmëria ndaj
insulinës
↓ homocisteina

Acidi folik

↓ oksidimi i LDL

Lëndët ushqyese antioksidante

↓ trombogjeneza

Acidet yndyrore të pasaturuara

Fakti që disa studime prospektive tregojnë një efekt mbrojtës të antioksidantëve të
marrë nga ushqimet, ndërkohë që të tjerët kanë zbuluar një dobi të veçantë nga
suplementet ushqimor antioksidante, përfaqson mospërputhshmërinë e vetme në një
sërë të dhënash .
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Provat klinike kanë treguar se kur dieta modifikohet për të lehtësuar ndryshimet e
duhura

të lëndëve ushqyese të përmendura më sipër, nivelet e faktorëve të riskut

alterohen në një drejtim të favorshëm dhe ngjarjet kardiovaskukare reduktohen , edhe
kur ndërhyrja ndërmerret në moshën e mesme me sëmundje kardiovaskulare që është
ndërkohë e pranishme.
Eksperimentet e ndryshme kanë përfshirë ndërhyrje të ndryshme në dietë, kështu që
meta analiza formale është e papërshtashme edhe pse është e mundur të nxirren disa
përfundime

të përgjithshme

në lidhje me dobinë e mundshme nga ndryshimet e

ndryshme të dietës.
Shumica e tyre kanë pasur si qëllim reduktimin e kolesterolit në gjak me anë të
manipulimit të dietës
Për çdo 1 % reduktim të nivelit te kolesterolit në gjak, ndodh një reduktim prej 2 deri
3% në ngjarjet kardiovaskulare.
Prandaj, një reduktim prej 8 deri në 10 % në nivelin e kolesterolit i cili mund të
arrihet duke modifikuar natyrën e marrjes së yndyrave nga dieta do të rezultojë në një
përftim të vlerësueshëm.
Konsumin e peshkut me yndyrë dy ose tri herë në javë, ose e një sasie të vogël vaji
peshku i marrë shtesë, është treguar se redukton vdekjen nga shkaqet kardiovaskulare te
individët me sëmundje para-ekzistuese të arteries koronare. Ndërkohë që rritja e sasisë
së konsumimit të perimeve dhe frutave mund të japë

një efekt mbrojtës kardiak,

aktualisht nga provat klinike nuk ekzistojnë të dhëna bindëse të dobisë që shoqërohet
me përdorimin e shtesave të lëndëve ushqyese antioksidante.
Qëllimi kryesor i rekomandimeve të tilla është të reduktojnë riskun e morbiditetit dhe
mortalitetit nga sëmundja koronare e zemres tek individët që janë në stadet e para të
jetës.
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5.3 DIETA TE SËMUNDJET KARDIOVASKULARE
Marrja e shtuar e mineraleve, si kaliumi dhe sigurisht magnezi dhe kalciumi, mund ta
ulin rrezikun nga presioni i lartë i gjakut, si dhe ta zvogëlojnë presionin tek personat me
hipertension.
Përveç kësaj, marrja e shtuar e mineraleve të përmendura, e ulë rrezikun e sëmundjeve
të zemrës dhe infarktit.
Shkencëtarët mendojnë se prezenca me bollëk e pemëve dhe perimeve tek ushqimi
vegjetarian, është arsye se pse ata shumë rrallë vuajnë nga sëmundjet e zemrës dhe të
enëve të gjakut.
Në fakt, pemët dhe perimet në përgjithësi përmbajnë kalium, ndërsa edhe një sasi të
vogël të natriumit. Për krahasim, në vendet e zhvilluara ku gjasat për presion të lartë të
gjakut janë më të mëdha, njerëzit konsumojnë ushqim mjaft të proceduar dhe sasi
afërsisht dyfish më të madhe të natriumit nga e preferuara, derisa marrja e kaliumit është
shumë e reduktuar.
Ushqimi dietal
Paraqet përshtatjen e ushqimit si pjesë përbërëse e shërimit të sëmundjeve të ndryshme.
Me vlera kalorike të kufizuara plotësohen edhe nevojat nutritive të të sëmurit dhe
arrihet qëllimi përkatës terapeutik. Ushqimi dietal ka veçoritë e tija si në përbërje, sasi,
konsistencë dhe tretshmëri. Ushqimi dietal është pjesë përbërëse e shërimit të
sëmundjes.
Dieta e përgjithshme është unike për të gjithë të sëmurët dhe përmban albumina,
hidrate të karbonit, yndyra me origjinë bimore, në shumicë pemë dhe perime. Sasia e
ushqimit dhe e lëngut shpërndahet në tri shujta (mëngjes, drekë, darkë).13

13

Bazat themelore të infermierisë, Lenjani B, Paçarada M, Karemani N, Brataj S, Pallaska K, Muça S
Kapitulli XXV faqe 540 - 542
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Dieta te sëmundjet e zemrës

Të sëmurët që vuajnë nga sëmundjet e zemrës duhet të marrin sasi të vogla lëngjesh në
organizëm (birrë, lëngje, ujë mineral), ushqimi patjetër duhet të përmbajë: karbohidrate
dhe albumina por pa yndyra dhe kripë.
Dieta te infarkti i miokardit – është dietë e reduktuar, e pasur me shumë proteina
(albumina), vitamina dhe magnez.
Ndërkaq, ndalohet dhënia e yndyrave me origjinë shtazore, kripërat dhe sheqeri i
përqendruar, kurse lëngjet duhet të merren në sasi të vogla. Pacienti brenda 24 orëve
merr pesë shujta racione ushqimore të përcaktuara sipas udhëzimeve të mjekut dhe
dietetikut, kuzhina mund të shfrytëzohet vetëm me lejen e kardiologut.
Prej pemëve lejohet të merren mollë të pjekura ose të ziera komposto, banana të pjekura,
çaj e lëng pak të ëmbëlsuar. Ushqimi dhe lëngjet nuk bënë të shkaktojnë fryerjen e
barkut, shpejt mënjanohen përmes traktit digjestiv. Poashtu ndalohen pijet alkoolike dhe
kafja. Rekomandohet ushqimi me qumësht, jogurt (3x 100gr në ditë). 14

14

Kujdesi shëndetësor Botimi 3 Shala.M Lenjani.B Kapitulli VIII fq 237
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5.4 MËNYRA E SHËNDETSHME E STILIT TË JETËS
Konsiston në heqjen dorë nga sjelljet e dëmshme për shëndetin siç janë: heqja dorë nga
duhanpirja, përdorimi i ushqimeve me përmbajtje të lartë yndyre të pasaturuar ose me
acide trans–yndyrore, heqja dorë nga përdorimi i tepruar i kripës, nga marrja e tepruar e
kalorive, nga teprimi me alkool, nga mosaktiviteti fizik etj. Ndërsa në dobi të
shëndetësimit të stilit të jetesës janë përdorimi i mjaftueshëm i frutave dhe zarzavateve,
përdorimi kryesisht i yndyrave të shumë josaturuara dhe saturuara në sasi të arsyeshme,
aktivizimi fizik i rregullt, tolerancë në përdorimin e sheqerit etj.

Shëndetësimi i stilit të jetës është qasja bazë për mënjanimin ose minimizimin e
faktorëve madhorë të rrezikut KV: duhanpirjes, pirjes së tepruar të alkoolit, obezitetit,
hipertensionit, diabetit të sheqerit, dislipidemisë, sindromit metabolik dhe sedentarisë.
Rrjedhimisht kjo është qasja bazë e parandalimit të SKV, e ndërlikimeve të saj dhe e
përsëritjes së tyre. Mospërfillja e kësaj qasjeje është kryekëput e pajustifikueshme dhe
me kosto të lartë si për individin ashtu edhe për komunitetin e qeverinë. Ndryshimet në
përcaktuesit e stilit të jetesës nuk janë të lehta. Ato kërkojnë një informacion adekuat
nga mjeku praktikues klinik në mënyrë që ai të jetë bindës dhe i pranueshëm për
udhëzimet që i jep pacientit. Ato kërkojnë domosdoshmërisht edhe mirëkuptimin,
vullnetin dhe mundësitë reale të pacientit për t’i zbatuar ato. Pikësynimi i kësaj qasjeje
është që te pacienti të arrijë që:
 Të mos pijë duhan (të mos e fillojë atë, ose të heqë dorë nëse pi duhan);
 Të ushqehet shëndetshëm;
 Të mos abuzojë me alkoolin;
 Të mos jetë obez;
 Të jetë fizikisht aktiv.

28

5.5 QASJA E USHQYERJES SË SHËNDETSHME
Ushqyerja e njerëzve është tejet e larmishme. Shumë njerëz në botë nuk kanë ç’të hanë
dhe vuajnë nga sëmundjet me prejardhje nga kequshqyerja. Të tjerë ushqehen në
mënyrë modeste dhe ushtrohen fizikisht dhe prapë rrezikohen nga mungesa e të gjithë
elementeve të nevojshëm ushqyes. Të tjerë, ende kanë ç’të hanë me bollëk dhe nuk
ushtrohen fizikisht. Këta rrezikojnë mbushjen e trupit të tyre me dhjamë dhe
mundësojnë prishjen e elementeve të ndryshme të homeostazës si dhe ato që lidhen me
metabolizmin e yndyrave dhe të glukozës. Edhe këta rrezikojnë të vdesin para kohe. Por
ka edhe një kategori tjetër njerëzish, të mirë informuar për rreziqet që vijnë nga
kequshqyerja dhe jeta sedentare, të cilët edhe pse kanë të hanë gjithçka dinë të zgjedhin
ushqyerjen e shëndetshme, dinë të planifikojnë kohën për të vënë në punë muskujt dhe
jetojnë më gjatë e më mirë. Statistikat dhe studime të shumta e kanë provuar këtë.
Ushqyerja e shëndetshme është një nga mënyrat kryesore për minimizimin e faktorëve
madhorë të rrezikut KV, dislipidemisë, HTA-së, diabetit, sindromit metabolik dhe
obezitetit. Studime të shumta kanë provuar dobinë e ushqyerjes së shëndetshme në
mënjanimin e këtyre faktorëve përcaktues biologjikë të rrezikut dhe parandalimin e
SKV ose të ndërlikimeve të saj.
Pikësynimet e kësaj qasjeje janë që pacienti nën kujdes të arrijë:


Të pakësojë marrjen e tepruar të kalorive në pajtim me masën e tij trupore që
synohet dhe aktivitetin që kryen duke u përpjekur të mbajë një TMT midis 25
dhe 28;



Të përpiqet të marrë gjatë ditës rreth 5 porcione zarzavatesh e frutash;



Të përdorë mish jo të dhjamosur të alternuar me peshk dhe pulë;



Të minimizojë marrjen e kripës së gjellës, (deri në 6 g/d, nëse është hipertonik);



Të minimizojë marrjen e sheqerit nëse ka probleme me trigliceridet dhe ta
eleminojë atë nëse ka probleme me çrregullimet e glukozës ose ta përfshijë atë
në masën e kalorive ditore të përcaktuara për t’u marrë nga karbohidratet;



Të kufizojë marrjen ditore të kalorive nga yndyrat në masën më pak se 30% të
tërë sasisë së kalorive prej të cilave jo më shumë se 10 % yndyrë (më pak se 7%
yndyrë të saturuar nëse ka hiperkolesterolemi SKV ose diabet);



Të shtojë përdorimin e drithërave,të përdorë frutat e thata ( si arrat, lajthitë ose
bajamet nëse kolesteroli HDL është i ulet
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5.6 VLERËSIMI INFERMIEROR TË PACIENTET ME SKV
Historia
Infermieria siguron një histori të plotë e cila përfshinë të dhënat demografike, historike
,personale dhe familjare ,dietën , gjendjen social-ekonomike, dhe vlerësimet
funksionale.
Informacioni në lidhje më faktorët rriskues dhe simptomat kardiovaskulare është fokusi
i historisë.
Historia personale dhe familjare

Infermieri dokumenton sëmundjet kryesore si psh diabetin, sëmundjet renale, anemitë,
presionin e lartë të gjakut, sëmundjet hemorragjike, sëmundjet e indeve konjuktivite,
sëmundjet kronike pulmonare, sëmundjet kardiake dhe tromboflebitet.
Këto gjendje mund të influencojnë në gjendjet kardiovaskulare.
Infermieri gjithashtu pyet pacientin nëse ka patur kontakte me sistemet e kujdesit
shëndetësor. Për shembull,hospitalizime të mëparshme të cilat mund të përfshijnë
trajtimet për dëmtimet, ndërhyrje kirugjikale dhe teste diagnostikuese.
Eshtë e rëndësishme të pyetet në mënyrë të veçantë për infeksionet streptokoksike dhe
ethen reumatizmale sepse këto gjendje mund të qojnë në anomali të valvulave të zemrës.
Përveq kësaj infermieri vlerëson për defekte kongjenitale të zemrës. Pyet gjithashtu për
ndonjë reaksion ndaj penicilinës, apo çdo medikamenti që mund të nevojitet në raste
urgjente p.sh lidokain.
Një vlerësim i plotë i të gjitha medikamenteve të përshkurara dhe medikamenteve të
përdorura në mënyrë të shpeshtë nga pacienti është i domosdoshëm.
Infermieri pyet në mënyrë specifike për përdorimin në kohët e fundit të kokainës apo
për çdo medikament i/v sepse ato mund të jenë të shoqëruara me dhimbje të kraharorit
apo endokardit.
Infermieri pyet pacientet femra nëse ato marrin kontraceptiv oral, ka një rritje të
incidencës së infarktit të miokardit dhe aksidenteve cerebrovaskulare në gratë e vjetra të
cilat kanë administruar kontraceptiv oral, por vetëm nëse ato janë konsumuese të
duhanit, kanë diabet apo hipertension.
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Historia familjare përfshinë informacione për moshën dhe gjendjen shëndetsore, si dhe
vdekjet e menjëhershme të pjestarëve të familjes (si prindër, motër, vëlla, burrë dhe
fëmijë). Infermieri mund të regjistrojë këto të dhëna në një linjë të ngushtë ose ai një
diagram me historinë e pacientit.

Dieta
Informacioni për dietën përfshinë marrjet e ushqimeve dhe likideve në 24 orë,
vetkufizimet dhe dietën mjekësore të kufizuar ose suplementare ,sasinë dhe tipin e
alkoolit të konsumuar. Infermierin dhe dietetisti ekzaminon tipin e ushqimit për sasinë e
kripës, sheqerit, kolesterolit dhe yndyrave.
Këto elemente janë shoqëruar me sëmundje të arterieve koronare dhe presion të lartë të
gjakut.
Një histori për dieten gjithashtu përfshinë altitudën e ushqyerjes , njohuritë për nivelin e
elementeve në dietën dhe gatishmërinë për të bërë ndryshime në dietë.
Gjendja sociale ekonomike
Historia sociale përfshinë informacionin për situatën familjare të pacientit, gjendja
martesore, numri i fëmijëve, pjestarët tjerë të familjes, mjedisin në të cilin jetojnë dhe
profesionin.
Eshtë shumë e rëndëshishme për infermierin të eksplorojë mundësitë e pacientit për të
parballuar pagesat e medikamenteve dhe trajtimit.
Infermieri pyet për profesionin e pacientit duke përfshirë tipin e punës dhe kërkesat për
të kryer një punë, p.sh: puna kërkon ngritjen e objekteve të rënda?
Është punë stresuese, emocionale ?
Nëse kërkon puna e tij ose e saj, të qëndrojë jashtë në një kohë të keqe?
Zakonet të cilat janë faktorët rriskues specifik për sëmundjet kardiake përfshijnë pirjen e
duhanit ,jetën sedentare, obezitetin.
Këta faktorë konsiderohen të modifikueshme ose faktorë të kontrolluar.
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Pirja e duhanit-është faktori kryesor për SKV dhe sëmundjet periferike vaskulare.
Pyetët për numrin e cigareve në ditë, kohëzgjatjen e pirjes së duhanit, moshën kur ka
filluar për herë te parë pirjen e duahnit..
Jeta sedentare-është konsideruar një faktor rriskues i rëndësishëm, në zhvillimin e
sëmundjeve të zemrës. Një aktivitet i rregullt fizik ndikon pozitivisht në sistemin
kardiovaskular dhe prodhon ndryshime te dobishme në presionin e gjakut dhe nivelin ne
lipideve në gjak .
Infermieri pyet për tipin e ushtrimeve, kohëzgjatjen e ushtrimit, frekuencën dhe
intensitetin e ushtrimeve.
Obeziteti–është nje faktor rrezikues sepse shoqërohet me hypertension, hiperlipidemi
dhe diabet, të gjitha këto njihen si kontribues të sëmundjeve kardiovaskulare.
Pacientët me obezitet abdominal janë më të predispozuar për zhvillimin e sëmundjeve
kardiovaskulare sesa pacientët me dhjamra të vendosura në vithe, legen dhe kofshe.15

15
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5.7 EDUKIMI I PACINTËVE ME SKV
Infermieri ndihmon pacientin për të hartuar një plan për të arritur nivelin optimal të
kryerjes së aktiviteteve brenda limiteve të funksioneve kardiake.
Planet e aktiviteteve gjatë gjithë fazave të insuficincës kardiake janë individuale për të
siguruar një pacient pa simptoma ose sa më pak të jetë e mundur.
Infermieri indentifikon nevojat e pacientit dhe familjarëve për të mësuar për planin e
kujdesjeve, dhe harton një plan që përfshinë:


Të mësuarit për anatominë normale të zemrës;



Faktorët rrezikues;



Protokollet për aktivitet dhe ushtrimet.

Infermieri ndihmon në hartimin e planit rreth ushqyerjes ditore dhe javore, ndihmon në
ndalimin e keqyshqyerjes dhe ofrimin e informatave rreth ushqimit të shëndetshëm,
rrezikun ndaj ushqimit jo të shëndetshëm.16

16
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6. REZULTATET E ANKETIMIT ME TË SËMURË ME
SËMUNDJE KARDIOVASKULARE LIDHUR ME USHQIMIN

Në anketim kanë marrë pjesë 20 pesona të sëmurë 11 meshkuj dhe 9 femra.
Mostra është përzgjedhur rastësisht, ndersa të sëmurët me vullnetin e tyre të plotë
janë përgjigjur në pytsorë. Rezultatet e hulumtimit janë paraqitur me anë të
grafikoneve.
Grafikoni 1. Shpërndarja sipas gjinise e të anketuarve.
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20%
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Meshkuj

Nga 20 persona gjithsej të përfshirë në studim, 45% apo 9 prej tyre të përfshirë në
studim i përkisnin gjinisë femërore, ndërsa 55% apo 11 prej tyre i përkisnin gjinisë
mashkullore.
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Grafikoni 2. Shpërndarja sipas moshës e të anketuarve.

40-50
15%

60-70
50%
50-60
35%

Për sa i përket moshës prej 20 të anketuarve, 3 persona apo 15% i përkisnin moshës
40-50 vjeç, 7 persona apo 35% i përkisinin moshës 50-60 vjeç dhe 10 persona apo
50% të moshës 60-70 vjeçare.

Grafikoni 3. Shperndarja sipas gjendjas ekonomike e personave të anketuar.
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Sipas gjendjes ekonomike nga 20 të anketuar kanë pohuar se: me gjendje të ulët
ekonomike ishin 3 persona apo 15% prej tyre, gjendje e mesme ishin 15 persona apo
75% dhe gjendje e lartë ekonomike ishin 2 persona apo 10% prej tyre.
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Grafikoni 4. Rezultatet lidhur me numrin e racioneve‘’ Sa herë në ditë ushqeheni?’’
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Nga 20 të anketuarit të përfshirë në studim, 40% apo 8 persona prej tyre marrin
ushqim 2 herë gjatë ditës, 50% apo 10 persona prej tyre ushqehen 3 herë, ndërsa
10% apo 2 prej tyre ushqehen 4 herë në ditë. Nga ky rezultat i fituar nga pergjigjet e të
anketuarve nuk

rezulton një përqindje e kënaqshme rreth numrit të shujtave të

konsumuara në ditë.

Grafikoni 5. Rezultatet lidhur me pyetjen: “A përmban ushqimi juaj së paku një shujtë
perime?”
45%
45%

10%

Po
Jo
Ndonjëherë

Nga përgjigjet e të anketuarve vërejmë se perimet janë në sasi të konsiderueshme ne
shujtat e tyre.
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Grafikoni 6. Rezultatet lidhur me njohurit e të anketuarve mbi ndikimin e ushqimit në
sëmundjet e zemrës.
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Nga 20 të anketuar rezulton se 45% prej tyre apo 9 persona pohojnë se kanë njohuri,
30% apo 6 persona nuk kanë njohuri dhe 25% apo 5 persona kanë pak njohuri mbi
ndikimin e ushqimit në sëmundjet e zemrës.
Nga ky rezultat është vërejtur se një përqindje e konsiderueshme janë sado pak të
informuara rreth ndikimit dhe rolit të ushqimit në SKV.
Grafikoni 7. Rezultatet e të anketuarve lidhur me kujdesin rreth të ushqyerit
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Pak

15%
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Prej 20 personave të anketuar 25% apo 5 persona kanë pohuar se kanë kujdes rreth
ushqimit, 60% apo 12 persona mohojnë për kujdesin e tyre rreth ushqimit ndërsa 15%
apo 3 persona i kushtojnë ndonjëherë kujdes ushqimit. Nga kjo rezulton se edhe pse
kanë njohuri përqindja që kujdesen rreth ushqimit është e vogël krahasuar me njohuritë.
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Grafikoni 8. Rezultatet e të anketuarve lidhur me obezitetin.
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Nga inspektimi i personave që kanë marrë pjesë në studim 60 % apo 12 persona prej
tyre ishin obez, ndërsa 40% apo 8 prej tyre nuk ishin obez.
Nga kjo rezultojmë se obeziteti ka ndikim në shfaqjen e sëmundjeve kardiovaskulare.

Grafikoni 9. Rezultatet e të anketuarve lidhur me aktivitetin fizik
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Prej 20 të anketuarve që kanë qenë pjesëmarrës 20% të tyre apo 4 persona merren me
aktivitet fizik, ndërsa 80% apo 16 persona prej tyre nuk merren fare me aktivitet fizik.
Nga kjo është vërejtur se aktiviteti fizik është në nivel të ulët.
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Grafikoni 10. Rezultatet e të anketuarve lidhur me sëmundjet tjera, përveç SKV.
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Nga totali i të anketuarve 85% apo 17 persona pohojnë se përveç sëmundjeve
kardiovaskulare vuajnë edhe nga sëmundjet endokrinologjike si: DM typ 1 dhe 2,
hipertireozë dhe hipotireozë, ndërsa 15% apo 3 persona e mohojnë këtë gjë.
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7. DISKUTIMI
Ushqimi është nevojë bazë fiziologjike dhe një kusht i domosdoshëm për një shëndet të
mirë, andaj rëndësi të veçantë duhet kushtuar edhe pacientëve me SKV për mënyrën e
duhur të ushqyeshmërisë.
Të rriturit që i përmbahen udhëzimeve për një dietë të shëndetshme dhe aktiviteti fizik
(kanë sëmundshmëri dhe vdekshmëri më të ulët sesa ata që nuk e praktikojnë këtë. Të
gjithë personat, pa marrë parasysh statusin e rrezikut për SKV, mund të përfitojnë nga
ushqimi i përmirësuar, sjellja e shëndetshme e të ngrënit dhe rritja e aktivitetit fizik..
Sipas disa të dhënave nga 23% e popullsisë së moshës madhore nuk janë mjaftueshëm
aktivë. Dallimet gjinore janë të dukshme në shumë vende. Në përgjithësi, meshkujt janë
më aktive se gratë (prevalenca e pasivitetit në nivel global prej 20%në meshkuj dhe 27%
në femra). Dallimet rajonale janë gjithashtu të dukshme duke filluar nga 17% në Azinë
Juglindore, në rreth 36% në Amerikë dhe 38% në Mesdheun Lindor (OBSH2014).
Në një meta-analizë të nëntë studimeve të kohortës (duke përfshirë 91,379 burra,
129,701 gra dhe 5007 ngjarje CHD), rreziku i CHD ishte më i ulët për 7% për çdo frut
shtesë që shërbente në ditë.
Prova që perimet dhe frutat janë të lidhura me rrezikun e zvogëluar të CHD bazohet
vetëm në të dhënat epidemiologjike
Shoqata Amerikane e Zemrës (AHA) rekomandon marrjen e së paku 8 perimeve dhe
frutave në ditë.
Nesë i krahasojmë këto të dhëna të lartëpërmendura më rezultatet e hulumtimit tonë
konkludojmë që te diagnostifikuarit me SKV nuk janë të vëmendshëm sa se rol të
rëndësishëm luajnë këta faktor në sistemin kardiovaskular.
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8. PËRFUNDIMET
Mënyra e ushqimit, numri i racioneve, llojet e ushqimeve dhe aktivitetet fizike, të të
sëmurëve me sëmundje të SKV, ka rëndesi të madhe në shëndetin e tyre, kohëzgjatjen e
sëmundjes, kualitetin e jetes dhe në përgjithesi në shëndetin e tyre. Ndërsa nga anketimi
i të semurëve kemi arritur ne këto përfundime:
 Sëmundjet kardiovaskulare janë të pranishme me tepër te personat mbi moshën
50 vjeqare.
 Gjendja ekonomike dhe stili i jetës kanë ndikim të madh në shfaqjen e
sëmundjeve KV, dhe prognozen e tyre.
 Pacientët nuk kanë njohuri që duhet të ushqehen 5 herë brenda ditës, shumica e
tyre ushqehen vetëm 3 herë ose 4 herë;
 Pacientët përdorin perimet në shujtat e tyre por jo edhe në sasi të duhura dhe
përdorimi i tyre është jo në numër të madh;
 Po ashtu është vërejtur se shujtat ditore nuk janë të pasura me frute ,perime me
fibra adekuate për sëmundjen e sistemit kardiovaskular.
 Pacientët kanë deri diku njohuri në ndikimin e ushqimit në sëmundje të zemrës
duke falenderuar informimit nga doktorët e tyre, por nuk i kushtojnë aq rëndësi
sepse mendojnë se barnat janë të mjaftueshme për parandalimin e komplikimeve
më të mëdha;
 Sa i përket obezitetit 60% e të anketuarve apo 12 persona ishin obez
 80% e të anketuarve apo 16 persona nuk merreshin fare me aktivitet fizik, nga
kjo është vrejtur se nuk i kushtojnë rëndesi aktivitetit fizik edhe pse kanë
njohuri për rëndesin e tij.
 Rreth 85 % e të anketuarve përveç sëmundjeve kardiovaskulare, shoqëroheshin
edhe me sëmundje tjera si: hyperlipidemia, hipo dhe hipertireoza, ostoporoza
dhe diabeti.
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9. REKOMANDIMET
– Përdorimi i një shumëllojshmërie te ushqimeve duke përfshirë fruta dhe perime.
– Mbajtja e një peshë trupore ideale për shëndetin dhe mirëqenien.;
- Marrja e racioneve të ushqimit të kontrolluara: marrja e vakteve, por reduktoni në
sasi;
-–Modifikimi i sjelljeve të të ngrënit;
– Edukimi shëndetësor i të sëmurëvë dhe punëtorëve shëndetësor
-Marrja me aktivitete fizike;
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10. a) REZYME
Hyrje:Pesha që zënë sëmundjet kardiovaskulare, ka pësuar rritje të ndjeshme me
kalimin e viteve. Janë të shumta rastet në të cilat krizat e zemrës shkaktojnë vdekje të
parakohshme ose gjymtim të organeve të trupit të njeriut.
Vlerësime të moderuara sugjerojnë që rreth një e treta e sëmundjeve kardiovaskulare
është e lidhur me ushqyerje të pabalancuar. Shkaqet nga të cilat lindin sëmundjet e
zemrës janë nga më të ndryshmet. Sëmundjet kardiovaskulare mund të parandalohen
duke pasur në menaxhim faktorët e rrezikut që i stimulojnë ato. Faktorët e rrezikut për
t’u prekur nga sëmundjet kardiovaskulare janë të ndryshëm.
Qëllimi i punimit: është vetëdijësimi i popullatës rreth ushqimit, të ushqyerit
shëndetshëm dhe ushqimin që duhet marrë personat me sëmundje kardiovaskulare.
Të njihemi me nivelin e njohurive për ushqim të rregullt të sëmundjeve kardiovaskulare,
të shpjegojmë rregullat për një ushqyerje

të shëndetshme për parandalimin dhe

lehtësimin e sëmundjeve kardiovaskulare.
Metodologjia e studimit përbëhet nga anketimi në bazë të pyetësorëve të strukturuar të
përbërë nga 10 pyetje, lidhur me njohuritë e pacientëve rreth ushqimit që ndikon në
sistemin kardiovaskular , rreth aktivitetit fizik dhe rreth kujdesit rreth cilësisë së
ushqyerjes.
Rezultate dhe diskutime : Nga ky hulumtim shihet se pacientët vaktet ushqimore nuk i
kanë të rregullta, dmth nuk ushqehen më shumë se 3 herë në ditë.
Eshtë vërejtur se pacientët edhe pse kanë njohuri për ndikimin e ushqimit në SKV, ku
janë të njoftuar gjithmonë nga doktorët mbas vizitës mjekësore nuk i kushtojnë rëndësi
sa duhet.
Nga kequshqyerja një numër i madh i pacientëve të cilët janë përgjigjur pyetësorit janë
obez dhe nuk merren me aktivitet fizik.
Për shkak të obezitetit, kequshqyerjes, mungeses së aktvitetit është vërejtur se një numër
nga këta pacient janë edhe me diabet të tipit 2 dhe është vërejtur një peshë e madhe
sidomos në pjesën abdominale.
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b) SUMMARY
Introduction: The weight that occupies cardiovascular disease has undergone a
significant increase over the years. There are many cases in which the heart crunch
causes premature death or mutilation of the human body organs.
Moderate assessments suggest that about one third of cardiovascular disease is
associated ëith unbalanced nutrition. The causes which arise from heart disease are the
most varied. Cardiovascular diseases can be prevented by managing the risk factors that
stimulate them. Risk factors to be affected by cardiovascular disease are different.
The purpose of this work is to raise the population's awareness of food, healthy
nutrition and nutrition that people with cardiovascular disease should take.
Ëe should learn about the level of knowledge about regular nutrition of cardiovascular
diseases and explain the rules for a healthy nutrition for the prevention and relief of
cardiovascular diseases.
The study methodology consists of a survey based on structured questionnaires
consisting of 10 questions related to the knowledge of people with cardiovascular
disease about food affecting the cardiovascular system, about physical activity and
about the quality of nutrition care.
Results and Discussions: This research shows that patients have no regular meals, they
do not eat more than 3 times a day.
It has been noticed that patients, although familiar with the influence of food in
cardiovascular diseases, where they are always informed by doctors after a medical
visit, do not pay much attention.
By malnutrition, a large number of patients who are responding to the obesity are obese
and do not deal with physical activity.
Due to obesity, malnutrition, lack of activity, a number of these patients are also with
type 2 diabetes and a major weight is noticed especially in the abdominal area.
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13.PYETËSOR
Pyetsor për pacientet me sëmundje kardiovaskulare rreth kujdesjes gjatë të
ushqyerit

1.Gjinia ?
 F
 M
2.Mosha?
 40-50
 50-60
 60-70
3.Gjendja ekonomike?
 E ulët
 E mesme
 E lartë
4.Sa herë në ditë ushqeheni?
 2
 3
 4
5.A përmban ushqimi juaj së paku një shujtë perime?
 Po
 Jo
 Ndonjëherë
6. A keni njohuri për ndikimin e ushqimit në sëmundjet e zemrës ?
 Po
 Jo
 Pak
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7.A i kushtoni rëndësi ushqimit ?
 Po
 Jo
 Ndonjëherë
8.A është personi obez?
 Po
 Jo
9.A merreni me aktivitete fizike?
 Po
 Jo
10.Përveq sëmundjeve kardiovaskulare , a jeni të diagnostikuar me sëmundje
tjera?
 Po
 Jo
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