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1. ABSTRAKTI
Diabet mellit është një grup sëmundjesh metabolike që karakterizohen nga hiperglicemia, e cila
vjen si rrjedhojë e defekteve të sekretimit të insulinës, të defekteve të veprimit të insulinës ose i
të dy llojeve të defekteve së bashku.
Sipas të dhënave të Federatës Ndërkombëtare për Diabet (IDF shkurtesa në gjuhën angleze),
aktualisht janë 415 milion njerëz me sëmundjen e sheqerit dhe në vitin 2040 ky numër
parashikohet të rritet deri në 642 milion.
Qellimi: Të njihemi me nivelin e njohurive për ushqim të rregullt te pacientët diabetik si dhe të
shpjegojmë rregullat e dietës së tyre si dhe roli i infermieres në edukimin e pacienteve me
sëmundjen e sheqerit.
Metodologjia: janë shfrytëzuar të dhënat kualitative të semurëve me diabet mellitus tip 2 në
spialin e qyteti “Isa Grezda”, pastaj është zhvilluar anketimi në bazë të pyetësorëve të strukturuar
të përbërë nga 10 pyetje, lidhur me njohurit e diabetikëve për ushqimin te 22 pacinetë.
Rezultatet tona na flasin se gjatë periudhës janar- shtator 2017 në spitalin “Isa Grezda”, kanë
qenë 115 raste, prej tyre 59 të prekur me diabet mellit tip 1 dhe 56 me diabet mellit tip 2. Numri i
përsonave në zona urbane ka qenë me i shprehur me 31 raste ndersa në zona rurale 25 raste.
Nga numri i përgjithshem i rasteve me diabet mellit tip 2 -56, në Spitalin Isa Grezda në Gjakovë
për përiudhen kohore janar- shtator 2017, 4% e tyre ishin të moshës deri në 18 vjeç, 16% e tyre
ishin të moshës 19-40 vjeç, 32% e tyre ishin të moshës 41-60 vjeç si dhe mbi moshën 60 vjet
ishin më 48%.
Se sa dijne pacientet me diabet mellitus tip 2 rreth ushqimit flasin edhe te dhenat tona ku nga
gjithsej 22 të anketuar të përfshirë në studim, 1 prej tyre merr ushqim 6 herë gjatë ditës, 11 prej
tyre ushqehen 4 herë brenda ditës, 8 prej tyre ushqehen 3 herë brenda ditës ndërsa 2 herë gjatë
ditës ushqehen 2 prej tyre. Se sa eshte e rendesishme perdorimi i kufizuar dhe lloji i yndyrave te
perdorura flasin te dhenat se nga 22 diabetikët e anketuar, 64% e tyre konsumojnë vajin e
lulediellit ndersa 36% vajin e ullirit.
Diskutimet: Shumica e diabetikëve nuk kanë njohuri se sa vakte ushqimore u rekomandohet ti
marrin gjatë ditës dhe vetëm një pacientë e ka të njohur dhe zbatonë rregullin e ushqyeshmërisë
se diabetiku duhet të ushqehet me 6 vakte në ditë. Prandaj ata nuk e dijne se cili vaj është më i
mirë për tu përdorur sikusrse nuk dijne edhe mbi rendesin e konsumimit të kufizuar të kripës
,alkoolit, ëmbëlsirave dhe ndërprerjen e duhanit dhe rolin e aktiviteteve fizike në përmisimin e
sëmundjes dhe prevenimin e komplikimeve nga diabeti.
Fjalë kyçe: diabeti,të ushyerit e shëndetshëm, aktiviteti fizik.
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2. HYRJE
Sëmundja e sheqerit është një çrregullim metabolik kompleks që karakterizohet me hiperglikemi
dhe me çrregullime të ndryshme metabolike: të karbohidrateve, yndyrnave dhe proteinave, si
rezultat i defektit të sekretimit të insulinës, veprimit të saj ose të dy këtyre faktorëve.
Sëmundja e sheqerit është një sëmundje komplekse dhe kronike që kërkon kujdes të
vazhdueshëm mjekësorë, me strategji të reduktimit të rrezikut multifaktorial, përveç kontrollit
glikemik. Edukimi dhe mbështetja e vetë-menaxhimit të pacientëve janë themelore për
parandalimin e sëmundjes së sheqerit, shtyerjen e zhvillimit të sëmundjes se sheqerit dhe të
komplikimeve të saj.
Menaxhimi i stilit të jetës tek personat me prediabet dhe sëmundje të sheqerit përfshin: edukimin
diabetik, terapinë nutritive, aktivitetin fizik, këshillimin për ndërprerjen e duhanpirjes dhe
kujdesin psikosocial.(1)
Diabeti është tashme një epidemi qe po rritet në shoqëri gjithnjë e më shumë.Problemi më i
madh është tek kostoja e trajtimit të komplikacioneve të tij.Faktor që predispozojnë këtë gjendje
mbeten të tillë si mosha, obeziteti, inaktiviteti fizik, faktorët dietetik, historia familjare për diabet
dhe prania e fakëtorve të tjerë kardio-metabolik të riskut.
Në vitin 2007, rreth 3.8 milion njerëz vdiqën nga diabeti dhe sëmundjet e lidhura me të. Sipas të
dhënave të OBSH-së, në vitin 2025 do të jenë rreth 300 milion diabetik.
Sipas të dhënave të Federatës Ndërkombëtare për Diabet (IDF shkurtesa në gjuhën angleze),
aktualisht janë 415 milion njerëz me sëmundjen e sheqerit dhe në vitin 2040 ky numër
parashikohet të rritet deri në 642 milion. Në Europë prevalenca e sëmundjes së sheqerit është
9.1% ndërsa prevalenca e tolerancës së dëmtuar të glukozës është 4.8%. Vlerësohet që 1 në 11 të
rritur në mbarë botën e ka sëmundjen e sheqerit. Në vendet me të hyra materiale të rritura, 91% e
të rriturve me diabet vlerësohet të jetë me sëmundje të sheqerit tip 2. (2)
Diabeti zë një vend të rëndesishëm në shtrimet në spital gjë që ka një rritje të kostove të
trajtimeve si spitalore ashtu edhe ambulantore. Diabeti është një sëmundje e cila po nuk u zbulua
dhe u mjekua në kohë dhe në mënyrë të rregullt ka kosto të lartë shëndetësore mbase diabeti
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është një nga shkaktarët kryesor të sëmundjeve kardiovaskulare, jep verbim, sëmundje të
veshkave, infeksione urinare, amputime të këmbëve, etj.

2.1.

Diabeti mellitus

Diabet mellit është një grup sëmundjesh metabolike që karakterizohen nga hiperglicemia, e cila
vjen si rrjedhojë e defekteve të sekretimit të insulinës, të defekteve të veprimit të insulinës ose i
të dy llojeve të defekteve së bashku. Sot në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, diabeti mellit është
një makth për shëndetin publik.(3)
Pas një kohe pacientet diabetik paraqesin komplikime, përfshirë retinopati, neuropati, nefropati
dhe plakje të përshpejtuar të sistemit kardiovaskular.E thënë në kuptimin e plotë të fjalës, diabeti,
ose rrjedha e urinës, nxitet nga mellitus, ose ëmbëlsira në urinë si rezultat i hiperglicemis.
Diabeti nuk është sëmundje e re as e panjohur,njerzimi ka shekuj që flet dhe shqetesohet për këtë
sëmundje. Kjo sëmundje përmendet që në kohët e lashta. Diabeti i sheqerit është një sindrom i
çrregullimit të metabolizmit që karakterizohet nga: prodhimi deficitar i Insulinës nga pankreasi
ose
a) Reduktimi i veprimit biologjik te insulines në inde,
b) Të dyja së bashku.
Defekti qëndron në pamundësinë e insulinës, një hormon i prodhuar nga pankreasi, për të
mbajtur nivelin e sheqerit në gjak në vlerat normale. Kjo sëmundje mund të shkaktohet nga
faktorë gjenetik, ose mund të zhvillohet gjatë jetës. Insulina është rregullimi glikemis. Glukoza
është ushqim kryesor për qelizat, niveli i saj mbahet brenda disa normave të caktuara, tek një
individ normal normat variojnë nga 70 deri në 110 mg/DL, ky ekuilibër është nën vartësinë e
insulinës. Insulina sekretohet nga ishujt e Langerhansit në pankreas.
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2.2.

Klasifikimi i diabetit

Diabeti mellitus nën ndahet në katër grupe etiopatologjike: tipi i I, tipi 2, tipe të tjera specifike
dhe diabeti mellitus i shtatzënisë (GDM).(4)
Sëmundja e sheqerit klasifikohet në këto kategori sipas ADA (1):
1. Tipi 1 i sëmundjes së sheqerit (pas shkatërrimit autoimun të β-qelizave,të cilat pasohen me
mungesë absolute të insulinës).
2. Tipi 2 i sëmundjes së sheqerit (pas humbjes progresive të qelizave β sekretuese të insulinës në
kuadër të rezistencës insulinike).
3. Format tjera specifike p.sh. Defektet gjenetike të funksionit të qelizave β të pankreasit
(p.sh.MODY-Maturity Onset Diabetes of the Young-MODY në gjuhën angleze ose fillimi i
formës mature të sëmundjes së sheqerit tek të rinjët, defektet gjenetike në veprimin e insulinës,
sëmundjet e pankreasit ekzokrin, endokrinopatitë (p.sh. Akromegalia, Sindroma Cushing,
Glucagonoma, Feokromocitoma, Hipertireoza, Somatostatinoma, Aldosteronoma etj ) diabeti i
indukuar nga barnat apo kemikalet tjera (p.sh. përdorimi i glukokortikoideve në sëmundje të
ndryshme kronike ose pas transplantimit të organeve etj), infeksionet, format jo të zakonshme të
diabetit të ndërmjetësuara nga imuniteti dhe sindromat tjera gjenetike të cilat nganjëherë
shoqërohen me diabet
4. Diabeti melit gestacional (DMG) i cili diagnostikohet në semestrin e dytë dhe të tretë të
shtatëzanisë dhe i cili nuk ka qenë i dukshëm para shtatzanisë.
Diabeti ndahet në dy tipa në vartësi të moshës së pacientit ku shfaqet sëmundja:
1. Tipi I- shfaqet në moshat midis 0-40 vjeç.
2. Tipi II- shfaqet në moshën mbi 40 vjeç.

Tipi I gjithëmon është i trashegueshëm dhe mjekohet me injektim të insulinës nën lëkurë një ose
disa herë në ditë.
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Tipi II është karakteristik për shkak se një pjesë e të sëmurve e kanë të trashegueshme dhe një
pjesë tjetër jo.

2.3.

Diabet mellit tip 2

Prek zakonisht moshat e rritura, të sëmurët shpesh kanë histori familiare me këtë sëmundje,njihet
edhe si diabet që nuk varet nga insulin.
Shkaktohet nga:


Mosfunksionimi i mirë i qelizave beta ose



Nga rezistenca e indeve ndaj insulinës; ishujt e Langerhansit fillimisht përpiqen të
kapërcejnë rezistencën periferike ndaj insulinës duke prodhuar më shumë insulinë.
Me kalimin e kohës, ishujt e Langerhansit bëhen të paaftë për të prodhuar insulinë
(plaken para kohe).

Shenjat dhe simptomat: dehidrim, polidipsi, polifagi, poliuri, humbje peshe, lodhje. Trajtimi
përfshin dietën e cila është shumë e rëndësishme. Pacientët me diabet duhet të kontrollojnë
peshën, duhet të kufizojnë sheqernat e rafinuara, dhe duhet të rrisin sasinë e fibrës në
dietë.Yndyrnat duhet të jenë vajra me 1 lidhje dyfishe (si p.sh. vaji i ullirit).
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Figura.1. Menaxhimi i diabetit me një ushqim të shëndetshëm
Burimi: http://unsugarize.com/articles/diabetes-management-tips-for-a-healthy-lifestyle.html

2.4.

Ushqimi te Diabetikët

Ushqimi për diabetikët ka kuptimin e një ushqimi të shijshëm dhe të shumëllojshëm, i cili është i
përshtatshëm për të gjithë familjen. Përveç ilaçeve dhe lëvizjes, ushqimi i përshtatshëm është
shtylla më e rëndësishme për kurimin e diabetit. (3)

Qëllimet e veçanta të ushqimit në rastet e diabetit janë:
 Përmirësimi i vlerave të sheqerit dhe të yndyrërave në gjak si dhe të tensionit të gjakut;
 Ulja e peshës në rastet e mbipeshës;
 Shmangia e komplikacioneve të diabetit (dëmtimeve të organeve).(3)
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Përbërja e prodhimeve ushqimore
Karbohidratet janë furnizuesit më të rëndësishëm me energji. Sasia e karbohidrateve në një
vakt është madhësia më e rëndësishme ndikuese për ngritjen e nivelit të sheqerit në gjak pas të
ngrënit. Prodhimet ushqimore në vijim përmbajnë përqindje relativisht të larta të karbohidrateve
dhe e ngrenë nivelin e sheqerit në gjak:
 Buka, patatja, brumërat, orizi, miell i misërit, mielli, drithërat, thekë i drithërave,
gështenjat, bishtajore, fasule;
 Frutat, lëngjet e frutave, frutat e thara;
 Qumështi, kosi, kremrat;

 Sheqeri, mjalti, ëmbëlsirat.
Prodhimet vijues ushqimore përmbajnë pak karbohidrate dhe e ngrenë pak ose aspak nivelin e
sheqerit në gjak:
 Perime;
 Sallatëra;
 Erëzat, hudhra, qepa.

Proteinat shërbejnë për ndërtimin dhe për rritjen e organizmit. Ato nuk e ngrenë nivelin e
sheqerit në gjak.
Proteinat gjenden në:
 Mish, peshk, djathë, gjizë, vezë, krustace, guaskore, frutat e detit.

Yndyrërat janë furnizuesit më të mëdhenj të trupit tonë me energji – 1 gram yndyrë përmban më
shumë se dyfishin e energjisë (kalori) së karbohidrateve apo të proteinave.Yndyrërat nuk ngrenë
nivelin e sheqerit në gjak.
Yndyrërat janë të pranishme në:
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▪ Vaj, gjalpë, margarinë, yndyrë tigani
▪ Mish i yndyrshëm, prodhimet sallamrash, djathë, ajkë, pasta/ embëlsira, çokollata, arra e lajthi,
farëra, ullinj.

Fibrat ushqimore gjenden në prodhimet ushqimore bimore. Ato ndihmojnë që, pas një ngrënie
me përmbajtje karbohidratesh, të mos ngrihet shumë niveli i sheqerit në gjak.

Fibrat ushqimore gjenden në:
▪ Prodhimet e drithërave të parafinuar, si orizi i paqëruar, buka e miellit të pasitur, brumërat prej
mielli të pasitur
▪ Bishtajore;
▪ Perime, sallatëra;
▪ Fruta.
Lëngjet janë të domosdoshme jetike për trupin tonë. Pije të përshtatshme janë të gjitha pijet pa
sheqer dhe alkool si:
 Uji, çaji, kafeja;
 Uji mineral i gazuar ose i pagazuar;
 Uji mineral me ëmbëlsues (sakarinë).(3)

2.5.

Rekomandimet e dietës

Obeziteti priret të rrisë rezistencën e insulinës, kështu që rënia në peshë është mjaft e
rëndësishme për parandalimin dhe menaxhimin e diabetit tip 2. Rekomandimet dietetike për
pacient me diabet tip 2 janë të ngjashme me ato të pacientëve me diabet tip 1. Duhet thekësuar se
është mjaft e rëndësishme të bëhen disa ndryshime të tjera në mënyrën e jetës, të tilla si rritja e
aktivitetit fizik nga ana e këtyre përsonave.
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Te pacientet rezistent ndaj insulinës ulja e kalorive të marra dhe rënia e vogël në peshë mund të
përmirësojnë rezisencën ndaj insulinës dhe nivelin e glukozës në gjak, në periudhë të shkurtër
kohore. Programet e strukturuara për të realizuar modifikimin e mënyrës së jetesës, përfshirë
rritjen e aktivitetit fizik, dietat me përmbajtje më të ulët se 30% të kalorive nga yndyrat dhe
pjesmarrja e rregullt në program mund të sjellë një rënie në peshë prej 5-7%.(3)
Një stil jetese terapeutike bazuar në arritjen e kontrollit të peshës dhe ruajtjen e formës fizike
mund të ngadalësojnë fillimin e diabetit mellitus te ata në grupin me risk të lartë dhe të ata me
paradiabet. (3)
Faktorët e riskit kardiovaskular përfshirë duhanpirjen, dipslipideminë dhe ruajtjen e formës
fizike te ata me risk për diabet, kërkon përpjekje po aq intensive sa ajo e diabet mellitus.
Vazhdueshmeria dietike do të lehtësojë gjithashtu vështirësitë e të jetuarit me diabet. Rënia e
qëllimshme në peshë mund të ketë një efekt të dukshëm këmbimi, në dislipidemi, hipertension
dhe faktor të tjerë risku të pacientët me tip 2 të diabetit. Një diet e qendrueshme, si program i
rregullt me ushqime fizike, do të thjeshtëzojnë programin e trajnimit të insulinës por nuk të
krijojnë efektet e dukshme në çrregullim siç është vënë re në tipin 2 të diabetit. Sipas terapisë
mjekësore të të ushqyerit, tani nuk ka shenja të mira për një numër rekomandimesh. Një plan
vaktesh që përfshijnë një mori ushqimesh të zakonshme rekomandohet për sa kohë që plani është
i shëndetshëm, me kontroll të vetëdijshëm të marrjës së karbohidrateve. Rënia në peshë do të
përmirësojë kontrollin e tensionit të gjakut dhe bashkë me pakësimin e marrjes së yndyrës dhe
rritjen e aktivitetit fizik.(3)
Parimet e dietës që rekomandohen nga Shoqata Amerikane e Diabetikëve (2005):
Përmbajtja kalorike duhet të jetë ajo që lejon një pacient me diabet të ruaj indeksin e masës
trupore prej 25kg/m2. Rënia në peshë mund të arrihet pa rrezik nëse pacienti mësohet si të ulë
marrjen e kalorive në 100 cal/në ditë. Direktiva e Instituteve Kombëtare të shëndetit mbështesin
idenë e ndryshimeve në peshë të kryhen sistematikisht gjatë periudhave të gjata.(3)

Rekomandimet e fundit të ADA dhe AHA:
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Direktivat rekomanduese të ADA dhe AHA është 60% karbohidrate, 30% yndyrë dhe 10%
proteina me kolesterol të kufizuar në 300mg/ në ditë. Rekomandimet e fundit të ADA (2005)
ishin të diskutueshme mes viteve 1980, sepse dietat me karbohidrate të larta nxisin hiperglikemi
pas të ngrënit. Së dyti, përmbajtja me pak yndyrë, kufizuar në 10% ngopje me yndyrë, zakonisht
nga mishi, 10% yndryë të tejngopura nga vajrat e zarzavateve dhe 10% yndyrë njëshe nga vaji i
ullirit. Përdorimi kësaj diete gjatë këtyre 20 viteve ka koinciduar me epideminë e obezitetit, por
gjithashtu me pakësimin e dukshëm të vdekshmërisë kardiovaskulare.

Të dhëna përfundimtare më të mira më të mira në uljën e vdekshmërisë te pacientët me sëmundje
të arteries koronare, duke përfshirë pacientët me diabet, vijnë nga studimet franceze të dietës së
Lionit (williet 2006) i cili është modeluar sipas parimeve kursimtare të yndyrës së ulët të AHA
dhe ADA (të cekura më lartë).Dieta e Lionit është e pasur me gjethe të gjelbërta zarzavatesh,
fruta , arra, drithëra, bbimë bishtajore, vaj peshku dhe vaj ulliri. Yndyrat e ngopura të mishi dhe
të shpezët janë të ulëta. Vezët janë të kufizuara. Prodhimet e bylmetit përfshijnë një marrje të
ulët deri në mesatare të djathit dhe kosit. Vera konsumohet në vakte të të ngrënit.

Departamenti i SHBA i Bujqësisë dhe Piramidës së Ushqimit.
Departamenti i SHBA-së i Bujqësisë (USDA) në mënyrë periodike rekomandon direktivat
dietike për amerikanët, të cilët janë ilustruar në piramiden familjare të ushqimit. Direktivat e vitit
2005 përputhen me dietën e lartcekur me atë të Lionit. Mirpo, ka një marrëveshje gjithnjë në
rritje se përmbajtja e vetës nga alkooli është e përshtatshme për pacientët diabetik, të paktën për
efektet mbrojtëse kardiake. (3)
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2.6.

Planifikimi i ushqyeshmërisë

Zgjedhja e dietës duhet të bazohet në gjendjen shëndetësore të pacientëve dhe në
preferencat e tyre. Këshillat për ushqimin e duhur duhet t’i përshtaten çdo personi, duke i
kushtuar vëmendje moshës së pacientit, mënyrës së jetesës, statusit socio-ekonomik,
aktivitetit fizik dhe sëmundjeve të tjera. Komponentat themelore të planit të ushqimit janë:
vlerat energjetike të ushqimit, numri i shujtave, përmbajtja e ushqimeve, marrja e fibrave
dhe shtojcave ushqimore.(1)
Kequshqyerja është një nga faktorët kryesorë për shfaqjen e diabetit. Ushqimi duhet të hahet qdo
ditë në të njëjtën kohë. Pacienti duhet të mbajë në shënim sasinë dhe llojin e ushqimit që përdorë
si karbohidrate, yndyra dhe proteina, të cilat duhet të jenë konsistente çdo ditë pa u tepruar me to.
Pyetjet të cilat diabetiku i ka në mendje çdo ditë janë: Çfarë ushqimesh mund të konsumojë? A
ekzistojnë ushqime kategorisht të ndaluara? Sa herë në ditë duhet të ha? dhe A është për mua
rreptësisht e ndaluar përdorimi i pijeve alkoolike dhe ëmbëlsirave?
Përgjigjet e këtyre pyetjeve janë spjeguar në vazhdim: Ushqimet që mund të përdoren pa
kufizime nga diabetikët janë: zarzavate, domate, kastravecë, sallata jeshile, lulelakëra, speca,
qepë,lakër e bardhë, fasule etj. Lëngjet e preferushme janë uji, uji mineral, uji i gazuar, lëngje
zarzavatesh, kafe ose qaj pa sheqer etj.
Këshillohet të përdoret 6 deri në 11 herë në javë: buka, orizi, makarona sepse janë ushqime që
përmbajnë fibra shumë të rëndësishme në dietën e një diabetiku. Yndyra, alkooli dhe ëmbëlsirat
duhet të jenë rreptësisht të kufizuara dhe kontrolluara.
Këshillohet që ushqimin ditor diabetikët të mos e marrin 3 herë në ditë, por 6 herë në ditë dhe
konkretisht në mëngjes, në orën 10:00, në drekë , në orën 16:00, në darkë dhe në orën 22:00.
Ushqimi i marrë në 10:00, 16:00 dhe 22:00 si rregull duhet të jetë i pakët dhe quhet vakt i vogël
ose kafshatë dhe rekomandohet që të merren fruta, biskota dhe ushqime tjera që merren në sasi të
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ulët. Marrja e ushqimit 6 herë në ditë bënë që diabetiku të jetë i ngopur gjatë gjithë ditës dhe
shmang hipogliceminë gjatë mjekimit me insulin.1
Diabetikut i lejohet në disa masa të hajë edhe ëmbëlsira, por të llogariten brenda kollarazhit ditor
të përcaktuara. Në bazë të koncepteve të reja, diabetikut i lejohet të pijë edhe pije alkoolike
brenda koloarzhit të caktuar ditor. Pijet alkoolike nuk e rrisin gliceminë sepse nuk përmbajnë
sheqerna mirëpo në sasi të mëdha ato mund të shkaktojnë hipoglicemi sepse është vërtetuar së
alkooli në sasi të mëdha shkakton hipoglicemi. Natyrisht nuk mund të përdoren qdo ditë.

1

http://idf.org/search/site/food/diabetics "International Diabetes Federation"
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Ëmbëlsirat
Me masë dhe me fokusim
Yndyrëra, vaji
Me kursim
▪ Të parapëlqehet vaji i ullirit dhe i kolzës
Qumështi, kosi
1 – 2 racione
Djathi, gjiza, mishi, mishi i shpezëve,
peshku, vezët, tofu-ja
1 – 2 racione djathë, gjizë
1 porcion mish, mish shpesësh, peshk,
vezë, tofu
Buka, drithërat, produktet e drithit,
Patatet, bishtajore
▪ Të prefereohen prodhimet e drithit të
parafinuar (prej mielli të pasitur)
Frutat
2 – 3 racione
Perimet, sallatërat
2 – 3 racoinet
Uji, çaji,
pije pa sheqer
Sëpaku 1,5 litra

Figura.1. Piramida e prodhimeve ushqimorepër të prekurit nga diabeti
Rekomandimet i referohen një dite të vetme.Madhësitë e racioneve janë individuale.2
Si të ndërtojmë një vakt normal për një përson më diabet?

 Mëngjesi : bukë + qumësht + djathë + vezë të ziera
 Dreka : bukë + supë perimesh + mish peshku ose pule + sallatë perimesh
 Darka : bukë + supë zarzavatesh ose makarona + kos
 Vakti i ndërmjetëm: një frut, kos frutash, sallatë perimesh ose 3 biskota.(5)

2

http://www.migesplus.ch/fileadmin/Publikationen/Ernaehrung
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2.7.

Terapija mjekësore dietetike

Terapija mjeksore dietetike është një element thelbësorë i menaxhimit të suksesshëm të diabetit.
Në planin e trajtimit të diabetit tip 2 duhet të cekësohet arritja e objektivave të glukozës, lipideve
dhe të presionit të gjakut. Të pacientët obezë me diabet tip 2, një pike kryesore është rënia në
peshë dhe kufizimi i kalorive totale që merren me dietën. Është një rënie në peshë nga e lehtë
deri në të moderuar (5 deri në 10 kg) e përmirëson kontrollin afatshkurtër të glicemisë. Rënia në
peshë arrihet më mirë nëpërmjet një reduktimi të moderuar të kalorive të marra me dietën, së
bashku me një rritje të shpenzimit të kalorive.(5)
Parime të tjera që e lehtësojnë kontrollin e glicemisë janë marrja e ekuilibruar e ushqimeve me
dietën: theksi mbi ndryshimet e përshtatshme për arritjen e objektivave të lipideve dhe të
presionit të gjakut: distance kohore e përshtatshme ndërmjet vaktëve (p.sh., 4 deri në 5 orë):
konsumimi i fibrave dietetike; dhe evitimi i marrjës së tepërt të sheqernave të thjeshtë dhe që
absorbohen me shpejtësi (p.sh., sukroza, glikoza, maltoza), duke e kufizuar përdorimin e tyre si
zëvendësues të karbohidrateve të tjera dhe jo thjesht si shtres në dietë. Sëmundjet e njëkohshme
– dislipidemia, sëmundja renale, hipertensioni- mund të kërkojnë një ndryshim të përmbajtjes së
ushqimeve.

2.8.

Edukimi i pacientit rreth diabetit, ushqyrjes dhe aktivitetit fizik

Pacienti me diabet mellit tip 2 duhet të edukohet për sa i përket ushqyrjes, aktivitetit fizik,
kujdesit të diabetit gjatë sëmundjeve dhe medikamenteve që ulin gliceminë. Edukimi i
pacientëve duhet të konsiderohet si një proces i vazhdueshëm, i cili ka nevoj për seanca të
vazhdueshme në mënyrë që të përforëcohet; edukimi i pacientëve nuk duhet të jetë një proces që
kryhen në një ose dy seanca nga një infermiere edukatore ose nga një dietolog. ADA-ja e
konsideron edukimin rreth planit të trajtimit të personalizuar të diabetit si pjesë e edukimit të
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vetëtrajnuar të diabetit (DSME). Kontaktet më të vazhdueshme ndërmjet pacientit dhe grupit të
trajtimit të diabetit e permirësojnë kontrollin e glicemisë.

Edukimi mbi diabetin
Edukatori mbi diabetin është një profesionist i kujdesit shëndetësor (infermiere, dietolog ose
farmacist) me aftësi të specializuara për edukimin e pacientit dhe që është certifikuar për
edukimin e diabetit (p.sh., Shoqata Amerikane e Edukatorëve të Diabetit). Pikat e edukimit që
janë të rëndesishme për kujdesin më të mirë të diabetit përfshijnë vetkontrollin e glicemisë;
kontrollin e ketoneve urinare; administrimin e insulinë; kontrollin e ketoneve urinare;
administrimin e insulinës; udhëzime për trajtimin e diabetit gjatë sëmundjeve; trajtimin e
hipoglicemisë; kujdesi për këmbët dhe për lëkurën; trajnimin e diabetit përpara, gjatë dhe pas
ushtrimeve fizike; dhe aktivitetet modifikuese të faktorëve të riskut.
Edukimi diabetik
Duke synuar që trajtimi i sëmundjes së sheqerit të jetë i rregullt dhe ecuria e mjekimit të jetë e
kënaqshme, të sëmurët duhet të jenë të informuar, duhet të mbajnë qëndrim të rregullt ndaj
sëmundjes, të mësojnë zakone të reja dhe gradualisht të adaptohen në një stil të ri të të jetuarit, i
cili do t’i përcjellë për tërë jetën. Edukimi diabetik terapeutik i të sëmurit është pjesa kryesore e
mjekimit të sëmundjes së sheqerit. Qëllimi i këtij edukimi ka të bëjë me aftësimin e pacientit për
të arritur kontrollin optimal të sëmundjes me qëllim të shmangjes së komplikimeve kronike dhe
motivimin për vetkontroll dhe interesimin për trajtim.
Pacientët dhe ofruesit e kujdesit duhet të përqëndrohen bashkë në këtë ndryshim të stilit të jetës
nga koha e fillimit të evaluimit gjithpërfshirës mjekësorë, gjatë evaluimit pasues dhe përcjelljes.
Gjithashtu, gjatë tërë kësaj periudhe, duhet të vlerësohen komplikimet dhe menaxhimi i
sëmundjeve bashkshoqëruese me qëllim të përmirësimit të kujdesit diabetik. Menaxhimi i stilit të
jetës përveç edukimit diabetik përfshin terapinë nutritive, aktivitetin fizik, këshillimin për
ndërprerjen e duhanpirjes dhe kujdesin psikosocial (1).
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Ushqyerja
MNT- terapia dietetike mjekësore është një term që përdoret nga ADA-ja për të përshkruar
koordinimin më të mirë ndërmjet marrjës së kalorive dhe aspekteve të tjera të diabetit. Masat
parandaluese kryesore të MNT-së drejtohen drejt parandalimit ose shtyrjes në kohë të shfaqjes së
diabetit mellit tip 2 tek individët me risk të lartë nëpërmjetë nxitjes për të rënë në peshë.

Aktiviteti fizik
Aktiviteti fizik ka shumë aspekte pozitive, duke përfshirë reduktimin e riskut kardiovaskular,
reduktimin e dhjamit trupor dhe rënien në peshë. Tek individet me diabet mellit 2, aktiviteti fizik
është i dobishëm edhe për uljen e glicemis (gjatë aktivitetit fizik dhe pas tij) dhe për rënien e
ndjeshmërisë ndaj insulinës.
Sygjerohet (1) që të rriturit e moshës mbi 18 vjeç te angazhohen 150 minuta në javë me
aktivitet fizik aerobik të intensitetit të moderuar ose 75 minuta në javë me aktivitet fizik
aerobik intensiv, ose një kombinim ekuivalent i të dyjave. Ushtrimet aerobike janë lëvizje
të përsëritura ritmike dhe kontinuale të muskujve të grupit të njejtë të madhë për të paktën
10 minuta. Sipas intensitetit mund të jenë: të moderuara (çiklizmi, ecja me hapa të shpejtë,
noti i vazhdueshëm, vallëzimi, kositje bari, ushtrime aerobike në ujë) dhe të intensitetit të
fortë (ecja me hapa të shpejtë përpjetë, vrapimi, hokej, basketboll, not i shpejtë apo
vallëzim i shpejtë).
Te pacientët me diabet mellit, ADA-ja rekomandon kryrjen e aktivitetit fizik aerob për 150
minuta në javë (të shprendara në të paktën 3 ditë). Te pacientët me diabet mellit tip 2, regjimi i
aktivitetit fizik duhet të përmbajë edhe stërvitje për rritjen e rezistencës.
Pavarësisht nga dobishmëria e tij, aktiviteti fizik paraqet problem për individët me diabet mellit,
për shkak se ata kanë problem me mekanizmat normal të rregullimit të glicemisë (normalisht,
gjatë aktivitetit fizik niveli i insulinës bie ndërsa niveli iglukagonit rritet).
Tek individët me diabet mellit tip 2, hipoglicemia e shkaktuar nga aktiviteti fizik është më e
pazakontë, por jo ajo mund të ndodhë tek individët që marrin insulin ose sekretagogë të
insulinës. Duke qenë se sëmundja kardiovaskulare josimptomatike shfaqet në moshë më të re, si
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në diabet mellit tip 1, ashtu edhe në diabet mellit tip 2, mund të kërkohet kryrja e provave zyrtare
të tolerances ndaj eforit te të gjithë individët diabetikë që përmbushin njërin prej kritereve të
mëposhtme : mosha >35 vjeç; kohëzgjatja e diabetit > 15 vjet (diabet mellit tip 1) ose > 10 vjet
(diabet mellit tip 2); komplikacionet mikrovaskulare të diabetit mellit. (5)

2.9.

Kujdesi infermieror

Kujdesi infermieror ka si parim mbajtjen në normë të glicemisë, evidentimin e komplikacioneve
të mundshme të diabetit, si dhe perkujdesjen ndaj tyre. Duhet të njohë çdo lloj analize që u duhet
kryer diabetikëve si dhe normat dhe deviacionet nga normat. Në kuader të kujdesit i ofrohen
këshilla dhe japim rekomandime për nivelin e ushqyeshmëris, respektimin e një diete të shenuar
apo ordinuar nga mjeku si dhe ja bëjm me dije për rrezikun që i kanoset si pasojë e mos
ushqyerjes shëndetshëm. (17)

Infermierja duhet të vlerësojë:
 Ndryshime në aktivitetin fizikë si rezultat i lodhjës, këputjës, dobësisë së përgjithshme.
 Çrregullime të ushqyerjes të lidhura me nauzetë, regjimin dietetikë.
 Prishje e komfortit si rezultat i dhimbjeve abdominale.
 Ndryshime në ekuilibrin hidrikë e lidhur kjo me të vjellat, etjen e shpeshtë dhe poliurinë.
 Prishje të integritetit të lëkurës, dehidrimin dhe infeksionet e lëkurës. (18)

Po ashtu infermierja vlerëson :

 Parametrat vital, lëkurën dhe mukozat.
 Nëse pacienti ka etje të shpeshtë, urinim të shpeshtë dhe ndjenj të madhe urie.
 Nëse pacienti ka nauze, të vjella, rënie në peshë, dobësi, lodhje etj.
 Nëse pacienti ka marrje mendsh, frymëmarrje me erë acetoni.
 Vlerëson për nderlikime urinare, hepatike, të syve, të lëkurës.
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 Vlerëson gjendjen e pacientit gjatë aktivitetit të sugjeruar nga mjeku.
 Kontrollon dhe pyet pacientin nëse është përdorues i duhanit, alkoolit ose drogës.
 Kontrollon pacientin dhe këshillon për mënyren e marrjes së ushqimit.
 Tregonë për përparsit e konsumimit të vit.K dhe efektin që jep ajo në organizëm ndaj
sëmundjes diabet mellit tip 2. (5)

Asistenca infermierore – infermieri do të jetë gjithëmon pranë pacientit për ta mbeshtetur atë, si
nga ana mjekësore fizike por edhe nga ana psikologjike. Infermieri do të jap asistentën e tij në:
rivendosjen e një aktiviteti fizik normal, do të kontrubuojnë në rivendosjën e një ushqyerje sipas
rregullave dietetike, do të sigurojnë një komfort maksimal për lehtësimin e dhimbjeve, do të ruaj
ekuilibrin hidrikë, do të parandalojë dhe trajtojë në kohë komplikacionet, do të jap informacionet
e nevojshme, do mundohet të reduktoj ankthin, të ruaj integritetin e lëkurës, do të kontribuojë në
trajtimin e dhënies së terapisë dhe injeksioneve të insulinës. (19)
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3. QËLLIMI
Qëllimi i këtij hulumtimi është:
 Të njihemi me sëmundjen e diabetit tip 2.

Qëllim tjetër i këtij hulumtimi është :
 Të njihemi me nivelin e njohurive për ushqim të rregullt te pacientët diabetik si dhe
të shpjegojmë rregullat e dietës së tyre.
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4. METODOLOGJIA E PUNËS

Studimi është i natyrës kualitative të punës dhe përfshinë:
Njohjen me statistikat e diabetikëve në Spitalin e Gjakovës "Isa Grezda" për periudhën janarshtator 2017, dhe njohjen me nivelin e njohurive të diabetikëve rreth ushqimit.
Metodologjia e studimit përbëhet nga anketimi në bazë të pyetësorëve të strukturuar të përbërë
nga 10 pyetje, lidhur me njohurit e diabetikëve për ushqimin.
Mostra është zgjedhur në Spitalin e Përgjithshëm “Isa Grezda” në Gjakovë.
Për anketimin e diabetikëve është marrë leje nga institucioni ku është realizuar anketimi dhe
nga vetë diabetiku (PACIENTI).
Në studim janë përfshirë 52 diabetik (30 femra dhe 26 meshkuj) dhe të dhënat janë mbledhur me
ndihmën e pyetësorëve të përbërë nga 10 pyetje.
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5. REZULTATET
Grafikoni.1. Paraqitja e numrit të përgjithshëm e rasteve me diabet si dhe ndarja e tyre sipas
tipeve, në Spitalin Rajonal të Gjakovës “ Isa Grezda”

Nga grafikoni i lartcekur shihet qe numri i përgjithshem i rasteve me diabet mellit në spitalin isa
grezda në gjakovë për periudhen kohore janar- shtator 2017 ka qenë 115 raste, prej tyre 59 të
prekur me diabet mellit tip 1 dhe 56 me diabet mellit tip 2.
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Grafikoni.2. Paraqitja e rasteve me diabet melli tip 2 sipas gjinis të shperndara në zona urbane
dhe rurale per periudhen janar-qershor 2017 në Spitalin Rajonal të Gjakovës Isa Grezda.

Nga ky grafikon shihet qe numri i përgjithshem i rasteve me diabet mellit në Spitalin Isa Grezda
në Gjakovë për periudhën kohore janar- shtator 2017 kanë qenë 56 raste, prej tyre 30 femra dhe
26 meshkuj, po ashtu numri i përsonave në zona urbane ka qenë 31 raste ndersa në zona rurale
25 raste.
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Grafikoni.3. Paraqitjae rasteve me diabet melli tip 2 sipas moshës per periudhën janar-qershor
2017 në Spitalin Rajonal të Gjakovës Isa Grezda.

Në këtë grafikon shihet qe nga numri i përgjithshem 56 i rasteve me diabet mellit tip 2 në
Spitalin Isa Grezda në Gjakovë për periudhen kohore janar- shtator 2017, 4% e tyre ishin të
moshës deri në 18 vjeç, 16% e tyre ishin të moshës 19-40 vjeç, 32% e tyre ishin të moshës 41-60
vjeç si dhe mbi moshën 60 vjet ishin më 48%.

Grafikoni.4. Paraqitjae rasteve me diabet melli tip 2 sipas gjendjes ekonomike per periudhen
janar-qershor 2017 në Spitalin Rajonal të Gjakovës Isa Grezda.
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Në grafikonin më lartë shihet qe nga niveli i gjendjes ekonomike të ulët janë raportuar 29
pacient, me gjendje ekonomike të mesme janë paraqitur 16 raste si dhe me gjendje ekonomike te
lartë ishin 11 pacient në Spitalin Isa Grezda në Gjakovë për periudhen kohore janar- shtator
2017.

28

Prevalenca e Diabetit Mellitus në botë

264 milion
MILION

135 milion

1995

380 milion
MILION

2006

2025

Nga grafikoni i siperm shihet që sëmundja e diabetit është duke u rritur ndër vite, në vitin 1995
janë 135 milion raste në gjithë botën, në 2016 prevalenca ishte diku 264 milion në botë si dhe
supozohet qe me këtë vazhdimësi shkalla e diabetit do rritet prap deri në 2025 me prevalenc diku
380 milion raste në gjithë botën. Dhe vetem diabeti i tipit 2 prek 11-22 milion njerëz në
botë.(20)

Prevalenca e Diabet Mellitus në Shqipëri
Prevalenca e Diabetit mellitus në Shqipëri është 3.6% e popullsisë.Sipas statistikave numri i të
prekurve nga kjo sëmundje është rritur së tepermi vitet e fundit për dallim nga vitet e 90’ ta. Në
vitet e 90’ ta kjo shumë kapte diku 0.8% të populates ndërsa sot në ditet tona përkatësisht në
vitin 2013 ka shenur një rritje diku 3.6% të popullsisë të Shqipërisë, kjo si pasoj e ndrrimit të
29

stilit të jetesës, mënyra e ndryshme e ushqyeshmërisë,lëvizja më e pakt si dhe ndikimi i stresit
psiko-emocional. (21)
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5.1.

Rezultatet e Anketimit (Pyetësorit)

Anketimi i 22 diabetikëve në Spitalin Rajonal të Gjakovës “ Isa Grezda”, Nëntor 2017
.

Grafikoni.5. Përgjigjet në pytjen: Sa vakte ushqimi konsumoni gjatë ditës?

Nga 22 të anketuar të përfshirë në studim, 1 prej tyre merr ushqim 6 herë gjatë ditës, 11 prej tyre
ushqehen 4 herë Brenda ditës, 8 prej tyre ushqehen 3 herë Brenda ditës ndërsa 2 herë gjatë ditës
ushqehen 2 prej tyre. Rregull për diabetikët është të ushqehen 6 here brenda ditës dhe me këto
përgjigje vërejmë një mungesë të njohurive të diabetikëve në këtë pikë të rëndësishme në
ushqyeshmëri.

Grafikoni.6. Përgjigjet e pyetjeve:A përdorini ndonjë diet të rekomanduar nga mjeku,
dietologu etj? dhe nga kush informohuni për mënyren e rregullt të ushqimit ?
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Nga grafikoni në vazhdim vërejm se sa i përket pyetjës A perdorini ndonjë diet të rekomanduar
nga mjeku, dietologu etj? 16 prej diabetikëve kanë thënë që përdorin një dietë të rekomanduar
dhe 6 prej tyre kanë thënë jo, si dhe nga pyetja në vazhdim Nga kush informohuni për mënyren e
rregullt të ushqimit ,shumica e tyre kanë dekaluar se informohen nga mjeku diku 15 diabetik, 5
kanë dekalaruar që informohen nga mediat si dhe 2 nga ta kanë thënë që informohen nga
infermierët.

32

Grafikoni.7. Pergjigjet nga pytjet: Cilin lloj të bukës e konsumoni me shumë?dhe Cilin lloj
të mishit e konsumoni?

Nga ky grafikon paraqesim dy pytje të pytësorit, në pyetjenCilin lloj të bukës e konsumoni me
shumë?, nga 9 diabetikë kanë thënë se konumojnë bukën e bardh dhe të zezë ndërsa 4 të tjerët
konsumojnë bukën e misrit. Në pyetjen Cilin lloj të mishit e konsumoni?,11 nga diabetikët kanë
deklaruar se konsumojnë mishin e pulës, 7 nga ta konsumojnë mishin e viçit si dhe 4 diabetikë
konsumojnë mishin e peshkut.
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Grafikoni.8. Përgjigjet në pytjen: Sa shpesh i konsumoni pemët dhe perimet brenda ditës ose
javës?

Nga grafikoni i mësipërm rreth pyetjës Sa shpesh i konsumoni pemët dhe perimet brenda ditës
ose javës?,ne i kemi ndarë në tri opsione. Gjatë javës asnjëherë nuk konsumojnë pemë dhe
perime janë përgjigjur 2 diabetikë, çdo ditë janë përgjigjur 17 diabetikë që konsumojnë pemë dhe
perime dhe disa here janë përgjigjur 3 diabetikë.Gjatë ditës asnjëherë nuk konsumojnë pemë dhe
perime kanë deklaruar 3 diabetikë, shpeshë 16 diabetikë dhe disa here 3 diabetikë.
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Grafikoni.9. Përgjigjet në pyetjen:A konsumoni fasule dhe sa here brenda javes?

Në pyetjën se a konsumoni fasule si dhe sa shpeshë e përdorëni, po kanë thënë 14 diabetik, Jo ka
thënë vetëm një diabetikë si dhe në alternatikat një here në javë janë deklaruar 5 diabetikë dhe në
disa here në javë janë dekalruar 2 diabetik.
Grafikoni.10. Përgjigjet në pyetjen: Cilin vaj e konsumoni me shumë?
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Nga grafikoni i mësipërm shihet që nga 22 diabetikët e anketuar, 64% e tyre konsumojnë vajin e
lulediellit ndersa 36% vajin e ullirit.

Grafikoni.11. Pergjigjet në pyetjet:Sa e konsumoni vit. K?dheSa shpesh i konsumoni
ëmbëlsirat?

Lidhur me grafikonin në vazhdim në pyetjën se sa e konsumoni vitaminën K si produkt mjaftë i
rëndesishëm për organizimin sidomos për sëmundjën në fjalë, 15 nga diabetikët e konsumojn pak
duke mos ditur vlerën dhe rëndesin e saj për diabetin, 5 diabetik nuk e konsumojnë aspak si dhe
2 nga diabetikët e konsumojnë shumë. Po ashtu lidhur me pyetjën tjetër sa shpesh i konsumojnë
ëmbëlsirat prao duke mos kuptuar dëmin që sjell gjatë kësaj sëmundje 9 nga diabetikët kanë
thënë qe e konsumojnë shumë po ashtu edhe 9 e konsumojnë pak, 4 prej tyre aspak nuk i
konsumojnë ëmbëlsirat.
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6. DISKUTIME

Diabet mellitus është një sëmundje endokrine, e trashëgueshme që karakterizohet me perqindje
të lartë të glukozës në gjakë.
Në diabeti e tipit 2 ndikojnë faktorët si adipoziteti, anamali të ndryshme në lidhje me sistemin
endokrin, pankreasin, që çojnë në uljen e efektshmërisë së insulinës në kapjen dhe përdorimin e
glukozës në mënyren e duhur, deri në stade të mëvonshme që kjo situate cone në ulje të
mëtejmeshme të prodhimit të insulinës dhe nevojshmërisë pë insulin nga jashtë.
Ushqimi është nevojë bazë fiziologjike dhe një kusht i domosdoshëm për një shëndet të mirë,
andaj rëndësi të veçantë duhet kushtuar edhe diabetikët për mënyrën e duhur të ushqyeshmërisë.
Shumica e diabetikëve nuk kanë njohuri se sa vakte ushqimore u rekomandohet ti marrin gjatë
ditës dhe vetëm një pacientë e ka të njohur dhe zbatonë rregullin e ushqyeshmërisë se diabetiku
duhet të ushqehet me 6 vakte në ditë.
Përdorimin e dietës e zbatojnë mirë sepse janë të informuar se kjo luan një rol kyç në
planifikimin e ushqyeshmërisë së tyre. Dhe se këto të dhëna i marrin knaqshëm nga mjeku.
Bukën si pjesë e ushqimit të tyre e përdorin shumica e diabetikëve sepse ata ushqehen më së
shpeshti me vetëm 3 apo 4 vakte ushqimi në ditë andaj kur ndërlidhen këto fakte së bashku themi
se diabetikët kanë një disiplinë të mirë të përdorimit të bukës në ushqimin e tyre. Mirëpo kur
flasim për llojin e bukës që e konsumojnë këtu kemi prap njohuri pë shkak se gjysma e
diabetikëve e konsumojnë bukën e bardhë e gjysma të zezën.
Llojet e mishit që i përdorin më shpesh diabetikët janë mishi i pulës dhe mishin e viçit në
krahasim me mishin e peshkut i cili është i rekomandueshëm për ta sepse nuk ka vlera të larta të
yndyrës dhe përmban omega 3 e cila luan rol të kyç në ekuilibrimin e niveleve të triglicerideve
dhe kolesterolit në gjak.
Diabetikët gjatë javës çdo ditë konsumojnë pemë dhe perime, ndërsa gjatë ditës shpesh i
konsumojnë ato, por me një kujdes të shtuar tek pemët pë shkak që përmbajnë më shumë sheqer.
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Përdorimin e fasulës diabetikët e kanë në nivelin e duhur dhe e konsumojn shumica e tyre gjatë
javës sepse kanë njohuri që fasulja me vlerat e saj ndikon në uljen e rezistencës ndaj insulinës
dhe përmban fibra.
Diabetikët nuk e kanë në mirë të njohur përdorimin e vajit të ullirit dhe nuk kanë njohuri për
ndikimin dhe vlerat e tij për një ushqyeshmëri të shëndetshme. Për shkak se shumica nga ta
konsumojnë vajin e lulediellit pa ditur për jo të mirat që marrin nga ai në këtë sëmundje.
Diabetikët duke mos ditur rrezikun qe i kanoset nga konsumomi i ëmbëlsirave ata prap i
konsumojnë në masë të madhe dhe duke mos kuptuar rëndësinë e vitaminës K për sëmundjen e
diabetit ata shumë pak e konsumojnë ose nuk e konsumojnë fare ose edhe nuk i kushtojnë
rëndësi ushqimit që përmbanë këtë vitamin.
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7. PËRFUNDIME

Në bazë të rezultateve dhe diskutimeve erdhem në përfunime që:
 Në qytetin e Gjakovës në Spitali Rajonal “Isa Grezda” për periudhen 9 mujore janar –
shtatorë 2017 ishin 115 raste me diabet ku prej tyre 56 me diabet mellit tip 2.
 Nga gjithsej 56 raste me diabet mellit tip 2, 30 nga këta pacient kanë qenë femra dhe 26
prej tyre ishin meshkuj.
 Sipas vendbanimit rezulton se personat nga zona urbane ishin 31 ndersa në zonat rurale
ishin 25 pacient.
 Për grup moshat rezultatet e studimit tregojnë se diabeti mellitus nga ai tip 2 mund të
preket çdo moshë, po me një predominim nga mosha mbi 61 vjet diku me përqindje 48%.
Mosha shumë pak e prekur është deri në 18 vjet me përqindje diku 4%, mandej mosha
19- 40 vjet 16% si dhe mosha 41-60 diku 32%.
 Niveli i gjendjes ekonomike rezulton se 11 nga diabetikët kanë gjendje të lartë
ekonomike, 16 prej tyre gjendje të mesme si dhe 29 nga diabetikët kishin nivet të ulët të
gjendjes ekonomike.

 Diabetikët nuk kanë njohuri që duhet të ushqehen 6 herë brenda ditë, shumica e tyre
ushqehen vetëm 3 ose 4 herë në ditë.

 Diabetikët përdorin një dietë të rekomanduar nga mjeku.
 Diabetikët përdorin njejt sikurse bukën e bardh po ashtu edhe të zezën, në masë më të
vogël konsumojnë bukën e misrit.

 Diabetikët më së shumti e konsumojnë mishin e pulës se sa mishrat tjera si të peshkut dhe
të viqit.

 Diabetikët gjatë javës çdo ditë konsumojnë pemë dhe perime si dhe shujtat e tyre çdo ditë
janë të pasura me pemë dhe perime.

 Diabetikët konsumojnë fasule si dhe shumica e konsumojnë atë një herë në javë.
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 Diabetikët konsumojnë apo të themi ndryshe e përdorin më shumë në ushqimin e tyre apo
në përgaditjen e ushqimit të tyre vajin e lulediellit më shumë se sa atë të ullirit.
 Diabetikët nuk janë në dijeni për perparësitë e vitamins K se nuk i kushtojnë vëmendje
ushqimeve që kanë këtë vitamin.
 Edhe pse mire të informuar për dëmet në organizëm, diabetikët i konsumojnë në masë të
madhe ëmbëlsirat.
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8. REKOMANDIME

Rekomandohet që diabetikët të ushqehen në mënyrë të rregullt dhe të shëndetshme të bazuar në
një dietë kryesisht me origjinë bimore më tepër se sa shtazore.
 Rekomandohet që diabetikët të mbajnë në nivel peshën trupore dhe aktivitetet fizike.
 Ndërtimi i një planit të rregullt të ushqyerjes, për të kontrolluar kaloritë nga
karbohidratet, yndyrat, dhe proteinat.
 Vizita dhe konsultimi me mjekun ose dietologun për çdo ndryshim shtesë në dietën tuaj.
 Të rritet përdorimi i vitaminës K në veçanti sepse ajo ulë rrezikun për diabet.
 Të bëhet edukimi i vazhdueshëm i të sëmurëve me diabet, familjarë dhe personelit
shëndetësore rreth ushqyeshmërisë së diabetikëve.
 Të konsumohen sa më shumë perimet gjatë çdo vakti ushqyerje, krahas perimeve
rekomandohet edhe ngrënia e frutave, por jo në sasi të madhe, pasi në përbërje të tyre ka
nivel të lartë sheqeri.
 Të konsumohen në sasi më të vogël yndyrnat, pasi që organizmi ka nevoj për një sasi të
caktuar të tyre.
 Krahas ushqimit një ndër këshillat më të vlefshme është rritja e aktivitetit fizik.
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