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ABSTRAKTI

Tema është marrë në studim për arsye se seksio cezarea është një ndërhyrje kirurgjikale
obstetrikale gjatë së cilës një fetus potencialisht i jetueshëm lindet përmes një inçizioni në paretin
abdominal dhe atë uterin. Në rastin e një fetusi të pajtueshëm kjo ndërhyrje nuk është aspak e
justifikuar dhe ja lë vendin histeroktomisë.
Seksio cesarea njeh dhe disa sinonime të tjera si operacioni cezarian, c-section dhe shkurtimisht
paraqitet me simbolin S/C. Duke vlerësuar karakteristikat sociale, ekonomike, arsimore, fetare,
etj të grave, të cilat u nënshtrohen pyetësorit në studim, do të kuptojmë edhe lidhjen e tyre me
lindjet me SC, pa harruar krahasimin e rezultateve me kategorinë e grave që lindin me rrugë
vaginale.
Section cesarea është përdorur me shekuj me radhë dhe është konsideruar si një nga operacionet
më të vjetra në historinë e mjekësisë.

ABSTRACT

The topic was taken in the study for that reason the cesarean section is a surgical obstetrical
intervention during which a potentially life-expecting fetus is born through an incision in the
abdominal wall and uterus. In the case of an infallible fetus, this intervention is by no means
justified and leaves the place of hysterstatus.
The section also recognizes some other synonyms, such as cesarean operation, c-section, and
briefly appears with the S / C symbol. By assessing the social, economic, educational, religious,
etc. characteristics of women who are subject to the questionnaire in the study, we will also
understand their relationship with SC births, without forgetting the comparison of results with the
category of women who are born vaginal routes.

The cesarea section has been used for centuries and is considered one of the oldest operations in
the history of medicine.
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1.Hyrje
Sectio caesarea, është përkufizim në mënyrë klasike si lindja e një fetusi nëpërmjet një incizioni,
të realizuar në mënyrë kirurgjikale, në murin anterior të uterusit. Meqenëse termi cezarian dhe
section (prerje) i referohetn që të dy një incizioni, disa preferojn termin lindja me operacion
cezarian, apo lindja cezarjane, për përshkrimin e procedures. Kjo tem rishqyrton historikun e
lindjes me operacion cezarian, prirjen e frekuencave të incizionit cezarian, indikacionet, teknikat
dhe ndërlikimet e procedures.
1.1.

Historiku i lindjes me operacion cezarian

Lindja me operacion cezarian, është përshkruar që në kohën antike dhe ka të dhëna që kjo
procedurë të jetë zbatuar nga shoqëritë e hershme perëndimore dhe jo perëndimore. Evolucioni i
fjalë “cezarian” është diskutuar me kohë. Ndonëse është bazuar se kjo fjalë e ka prejardhjen nga
lindja Jul Cezarin (Julius Caezar), pak gjasa ka që nëna e tij, Aurelina, t’i ketë mbijetuar ndërhyrjes.
Dijenuitë e saj për pushtimin e Evropës prej djalit të saj, shumë vite me vonë, vërtetuan se ajo i
mbijetoi lindjes së fëmijës. Në kohën e Cezarit, lindja kirurgjikale ishte rezervuar për raste kur
nëna kishte apo ishte duke vdekur. Ligji roman, nën pushtetin e Cezarit, caktoj nxerrjen
kirurgjikale të fetusit përpara varrimit të gruas së vdekur. Dekretet fetare urdhëruan varrin e ndarë
nga nëna. Kështu që, fjala “cezariane “ ka shumë gjasa t’i referohet prerje së hapur, ashtu sikurse
fjala latine “caedare” që do të thotë të presësh. Operacioni cezarian ishte termi i preferuar, përpara
publikimit të Guillimeau-t në 1598-në, i cili futi termin “section”. Prerja cesariane nuk praktikohej
në gratë e gjalla sepse bartin rreziqe të mëdha të lidhura me hemoragjinë dhe infeksionin.1
Ndonëse raportet sporadike mbi përpjekjen heroike pë të shpëtuar jetën nëpërmjet lindjes me
operacion cezarian të fëmijës, kanë ekzistuar për qindra me radhë, nuk ishte ende fundi i shekullit
të 19-të kur operacioni fillon të bëhej pjesë e praktikës obstetrike. Kjo kërkohej kryesisht, me
kalimin gradual të procesit të lindjes së fëmijës, si një ngjarje e shoqëruar nga mamia më shpesh
në qendrat rurale , deri në një ekspriencë spitalore urbane . 1
Vetëm rreth viteve 1500 filluan diskutimet për sa i përket realizimit të kësaj ndërhyrje te gratë
e gjalla. Francois Roussett në 1582 ishte mjeku i parë i cili mbështeti realizimin e ndërhyrjes në
gra të cilat ishin akoma gjallë. Jacob Nufer më 1500 realizoi ndërhyrjen e parë të suksesshme ,
të dokumetuar te një grua e gjallë. Ai nuk ishte mjek. Sipas historisë , gruaja a tij ishte shtatëzënë
primipare dhe kishte dhimbje te forta lindjeje. Ishin 13 mami që asistonin gjatë lindjes dhe
pavarësisht aftësive të tyre ato nuk po arrinin të nxirrnin fëmijën. Me sa dukej nuk kishte shumë
shpresa prandaj në këtë mënyre bashkëshorti vendosi të bënte një operacion cesarean. Gruaja
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ishte dakort, në këtë mënyrë Jakobi procedoi duke prerë paretin abdominal me pas uterusin dhe
pas kësaj ai nxorri me shpejt foshnjen, më pas bëri disa sutura në paretin abdominal. Plaga u
shërua dhe gruaja jetoi dhe lindi edhe fëmijë të tjerë madje edhe binjakë, me rrugë vaginale, pa
asnjë lloj nderlikimi. Megjithatë disa historian nuk e pranojnë këtë rast si të vlefshëm duke qenë
se ai nuk u raportua deri në vitin 1582. Rasti më i hershëm i dokumetuar daton në vitin 1647 në
Hollandë. Në shekullin e 19 – të, filluan të hidheshin hapat e para , në përmirësimin e mundësive
të mbijetesës te gratë të cilat kishin rreziqe gjatë lindjes. Kjo përfshinte përdorimin e anestezisë
asepsës kirurgjikale , futjen në përdorim të instrumenteve më të mira dhe suturave uterine. Duke
u mbështetur në arritjet e obstetrit Britanik Munro Kerr në vitet 1880 dhe 1925 filloi të përdorej
prerja transversale , që realizohej sa më poshtë që ishte e mundur për të reduktuar mundësinë e
infeksionit dhe të rupturës uterine gjatë shtatzanisë pasardhëse. Në këtë mënyrë rritej mbijetesa.
E kjo vazhdon të mbetet metoda më e përdorur edhe në ditët e sotme.2

1.2 .Seksio Cezarea
Lindja cerzariane është lindja me operacion. Doktori e bën operimin në pjesën e poshtme të
barkut dhe në miter dhe pastaj nxjerrin bebën. Operimi i tillë është quajtur prerje cezariane. Por
nganjëherëe lindja përmes vaginës nuk është e mundur, ose paraqet rrezikshmëri të lartë për
shëndetin e nënës dhe/ose fetusit, nëse nëna ose fëmiu para lindjes ose gjatë lindjes kanë problema
të caktuara prerja cezariane mund të jetë me e sigurt se sa lindja përmes vaginës.
Në këto raste lindja duhet të kryhet me seksio cezarea. Seksio cezarea është një ndërhyrje
kirurgjikale obstetrikale gjatë së cilës një fetus potencialisht i

jetueshëm lindet përmes një

inçizioni në paretin abdominal dhe atë uterin. Në rastin e një fetusi të pajetueshëm kjo
ndërhyrje nuk është aspak e justifikuar dhe ja lë vendin histeroktomisë. Seksio cezarea njeh
dhe disa sinonime të tjera si operacioni cezarian, c-section dhe shkurtimisht paraqitet me
simbolin S/C.1
Është e nevojshme që personeli mjeksor i mesëm që shërben në një maternitet të ketë njohuritë
themelore mbi teknikën, instrumentacionin e përdorur, indikacionet dhe kujdesin pre, intra dhe
post-operator gjatë S/C. Vetëm në këtë mënyrë ai mund ti shërbejë më mirë punës në ekip me
pjesën tjetër të personelit mjeksor (mjekun obstetër dhe atë anestezist).
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Fig.1. Lindja me sc.
Anestezioni gati gjithmonë është spinal; shumë rrallë prerja Cezariane duhet të kryhet me
anestezion të përgjithshëm. Anestezioni spinal është shumë më i përshtatshëm dhe më pak i
rrezikshëm se sa anestezioni i përgjithshëm. Kur prerja Cezariane kryhet me anestezion spinal,
shtatzëna nuk ndjen dhimbje dhe mpihet prej belit e teposhtë, kurse ajo dëgjon dhe komunikon me
mjekun e saj.
Faktort që kanë çuar në rrritjen e frekuencën të lindjes me operacion cezariane.
 Faktort obstetrikë
 Frekuenca e rritur e lindjes me operacion cezarian parësor .
 Dështimi i nxitjes së aktivitetit të lindjes ose
 Shfrytzimi i pakët i lindjes vaginale operatore.
 Makrosomia e rritur /lindja me operacion cezarian e planifikuar për mikrosomi.
 Ndërlikimet gjatë lindjes vaginale të podalikut .
 Frekuenca e rritur e lindjeve të përsëritura me operacion cezarian.
 Ulja e përdorimit të LVPLOC-së.
Faktoret e lidhur me nënë
 Frekuencë e rrritur e grave >35 vjeç.
 Rritje e numrit të grave nulipare.
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 Rritja numrit të lindjeve të planifikuara me operacion cezarian parësorë
Faktorët që kanë lidhje me klinicistin.
 Çështje ligjore si rezultat i neglizhencës mjekësore.

1.3.1. INDIKACIONET DHE KUNDËRINDIKACIONET AMTARE DHE FETALE
Indikacionet

amtare

Gjendja post SC. Një inçision i mëparshëm uterin mund të dobësojë murin uterin ose të
predispozojë për rupturë të tij nëse lejohet të tentohet lindja vaginale. Në përgjithësi ato që
konsiderohen kandidatët më të mundshëm për provë lindje pas një SC janë ato me një operacion
cesarean të mëparshëm në segmentin inferior (të poshtëm –transversal), ato që paraqiten me
aktivitet lindje, pa situata të përsëritura (paraqitje podalike, gjendja e pasigurtë fetale, placenta
previa) dhe me një lindje vaginale të mëparshme. Në pacientet, të cilat nuk janë kandidate për
provë lindje përfshihen gratë me një prerje uterine klasike vertikal të mëparshëm ose miomektomi
të mëparshme. Pacientja që ka për të kryer një provë lindje duhet të vendoset në monitorim të
vazhdueshëm të rrahjeve të zemrës fetale dhe aktivitetit uterin, gjithashtu një obstetër dhe një
anestezist duhet të jenë të gatshëm të ndërhyjnë, në rast se dyshohet ruptura uterine. Studimet
tregojnë një vdekshmëri amtare afër 1% dhe një vdekshmëri perinatale prej rreth 50% në rastet
me rupturë uterine.3
Anomalitë e strukturave pelvike – Distocitë mekanike. Këto përbëjnë distocitë e kanalit të
lindjes ose rrugës së kalimit dhe nënkuptojnë keqformimet e strukturave pelvike si dhe raportin
e tyre me me pjesën paraqitëse . Quhen ndryshe edhe distocitë mekanike . Anemali të lidhen me
përmasat , me konfiguracionin e pelvikut kockor, anomalitë e indeve të buta ose me lokalizimin
anomalit të placentas.
Lezione obstruktive në traktin e poshtëm gjenital që përfshijnë gjendjet malinje, kondilomat
vulvo-vaginale, septumin vaginal, ose leiomiomat e segmentit të poshtëm uterin.

Distocitë dinamike që kanë të bëjnë me çrregullimet e aktivitetit uterin, një proces që normalisht
karakterizohet nga kontraksione të rregullta uterine që shkaktojnë dilatacionin progresiv të
kolumit të uterit.
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Indeksi i masës trupore (BMI) vlerësohet si një indikacion për SC sepse mendohet se një vlerë
e rritur e saj lidhet me rritjen e probabilitetit të zhvillimit të distocisë.

Dëshira e gruas. Në ditët e sotme janë rritur ndjeshëm operacionet cezariane që kryhen me
dëshirën e gruas, ku SC është zgjedhje e gruas.
Sëmundjet infektive të nënës konsiderohen si indikacione. Konkretisht ato patologji infektive
të traktit genital të gruas, me qëllim shmangien e infektimit të foshnjës kur ky i fundit kalon në
kanalin e lindjes gjatë lindjes vaginale.

Dëmtimi i rrugëve të lindjes në rastet e një uterusi të cikatrizuar, uteruseve të keqformuar,
dëmtimeve të rënda perineale sidomos pas kirurgjisë korigjuese dhe dëmtimeve kanceroze të
kolumit uterin.
Indikacionet fetale
Dispropocioni cafalo-pelvik (DCP) në bazë të studimeve ndodh afërsisht 1/250 shtatzëni. Ai
ndodh atëherë kur koka e bebit është më e madhe se diametrat e ngushticave pelvike e kjo
nënkupton që është e vështirë ose e pamundur për fetusin të kalojë pa u dëmtuar nëpërmjet
kanalit të lindjes.
Gjendje e pasigurtë fetale. Gjendja e fetusit mund të vlerësohet nëpërmjet pikëve Apgar ose
dozimit të gazeve në gjak. Mendohet të jetë e lidhur me EFM, monitorimin elektronik të fetusit.3

Anomalitë e paraqitjes, si pozicionet tranvsersale (paraqitjet me shpatull), paraqitjet me
bregmë, ballë ose fytyrë (në rastet kur ndodh fleksioni i plotë i kokës) dhe kur pozicionet
oksipito-posteriore komplikohen me viciaturat pelvike. Incidenca e SC në rastet e paraqitjes
podalike shkon nga 30%-60%. Te fetuset prematurë pozicioni podalik përbën 18% të anomalive
kongenitale. Te fetuset prematurë me pozicion cefalik studimet kanë treguar se lindja me SC ose
me LV nuk ndikon te neonati kur ai është 26-28 javë. Nën 26 javë indikohet lindja me SC.4
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Shtatzënitë multiple. Paraqitja cefalike e të dy fetuseve është paraqitja më e shpeshtë dhe lindja
mund të bëhet me rrugë vaginale. Për raste të veçanta rekomandohet lindja me SC për të
shmangur anomalitë e papritura sidomos për fetusin e dytë. Kur fetusi i parë ka paraqitje cafalike
dhe i dyti jo, indikohet lindja me SC për të shmangur komplikacionet te fetusi i dytë. Kur fetusi
i parë ka paraqitje jo cefalike indikohet lindja me SC për të ulur komplikacionet neonatale. Kur
të dy fetuset kanë paraqitje cefalike dhe peshë <1500g, literatura mbështet lindjen vaginale, por
indikohet lindja me SC për të ulur rrezikun e traumave në lindje. Në rastin e shtatzënive më më
shumë se 2 fetuse indikohet gjithmonë lindja më operacion cesarean.
Prolapsi i kodonit umbilikal ka të bëjë me zbritjen e kordonit umbilikal në segmenti utrine të
poshtëm e që mund të shtrihet ngjitur me pjesën paraqitëse (prolaps okult) ose nën pjesën
paraqitëse (prolaps i kordonit umbilikal). Incidenca në paraqitjet cefalike është 0.5%, në podalikët
e plotë 0.5%, në podalikët e paplotë 3.5%, në podalikët me këmbë 15% dhe në pozicionet
transversal deri në 20%.
Fetus makrosom (fetusi I madhë pesha e tij është midis 4500-5000 gr).dhe aktivitet I zgjatur
i lindjes që e shoqëron. Kjo lidhet me një vdekshmëri dhe sëmundshmëri më të madhe
krahasuar me të gjithë fetuset në term me peshë normale.5

Figura 2. Ilustrim i disa prej indikacioneve të SC.
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1.3.2.. Indikacionet e Seksio Cesarea
Indikacionet maternale
 Distocia dinamike e pakorrigjuar nga medikamentet
 Bacini kirurgjikal
 Sëmundje të ndryshme që shoqërojnë shtatzaninë
 Operacione

plastike

perineale

në antecedente

 Kondiloma vulvare dhe/ose vaginale
 Tumore beninje ose malinje praevia


Indikacionet fetale
Suferinca fetale



Dispropocioni cefalo – pelvik



Gjendje e pasigutë fetale



Paraqitja pelvike (podalike) me membrana të rupturuara premature



Prematuriteti (pesha< 1500 gr), postmaturiteti (shtatzania serotine)



Infeksioni aktiv genital me Herpes Simplex Virus



Purpura imune trombocitopenike



Anomali fetale që nuk lejojnë lindjen e fetusit me rrugë vaginale (binjakët )



Fëmijë i konsideruar “i çmuar”sidomos pas trajtimit të gjata për sterilitet si dhe FIV-it.



Vujtje asfiktive e fetusit, sidomos e mbivendosur fetusi me kufizime (IUGR)
Indikacionet materno-fetale

 Disproporcioni cefalo-pelvik


Mungesa e progresionit të zbritjes së fetusit



HTA i induktuar gjatë shtatzanisë (pre-eklampsia, eklampsia, sindroma Hellp)
Indikacionet adneksiale



Placenta previa centrale ose pjesërisht central



Distako premature e placentës së inseruar normalisht (abruption placentae, distako
placentae, apopleksia utero-placentare)



Patologjia e kordonit ombilikal (prokubitus, procidenca apo prolabimi i kordonit.
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Rreziqet dhe prej lindjes me me operacion cezarian të planifikuar
Përfitimet e mundshme
- Ulja e sëmundshmerisë dhe vdekshmërisë në prag të lindjes .
- Eliminimi gjatë lindjes i fenomeneve që çojnë në asfiksi të fetusit.
- Ulja e frekuences së dëmtimeve traumatike të lindjes .
- Ulja e vdekshmërisë së fetusit pas 30 javëve të shtatëzënisë
- Efektet të mundshme mbrojtëse ndaj disfunksionit të dyshme së pelvikut
Rreziqet të mundshme
- Rritja e sëmundshmërisë afat shkurtër.
- Rritja e frekuencës së endometritit, transfuzionit dhe trombozës së venave të thella.
- Zgjatje kohës së qëndrimit në spital dhe e kohës së shërimit.6
- Rritja e rrezikut për placenta akreta , histerekotomi pas lindjes me operacion cezarian.

1.3.3. Kundërindikacionet relative për lindjen SC
Rastet kur gjendja e nënës mund të nderlikohet nëse i nënshtrohet një operacioni cesarean , si
në sëmundjet pulmonare ose renale.
Në sëmundjet infektive të nënës, nuk rekomandohet SC për të parandaluar transmetimin
e infeksionit nga nëna te fëmija , në gra me :
-

Terapi aktive me antiviral ndaj virusit HIV dhe me ngarkesë virale < 400 kopje / ml.

-

Hepatitis B sepse rreziku i transmetimit ulet nëse bebit i jepen imunoglobulina dhe
bëhet vaksinimi , po ashtu edhe hepatitis C nuk përbën indikacion për lindje me SC.7
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1.4. Teknika
Është e nevojshme që mamia të ketë njohuritë e duhura për teknikën operatore pasi siç e dimë,
instrumentarja është gjithnjë një mami. Në shumë raste edhe ndihmësi i dytë mund të jetë një
personel i mamisë. Duke njohur teknikën, instrumentarja do të ofrojë më shpejt instrumentat e
duhura; pra ndikon në kohëzgjatjen e ndërhyrjes kirurgjikale.8

Incizioni i lëkurës kryhet në mënyrë transversale 3 cm sipër simfizës pubike, pikërisht në
vendin ku mbaron zona e pilozitetit pubik, dhe shtrihet në një gjatësi 12-14 cm. Operatori
qëndron në anën e majtë të pacientes dhe kryen incizionin nga e majta në të djathtë.(fig 3.4. )
Pas kësaj, indi dhjamor subkutan seksionohet në qendër sipas një linje të harkuar me konkavitet
superior me bisturinë klasike ose atë elektrike (elektrokauter) në të gjithë trashësinë e tij deri
në shfaqjen e aponeurozës së muskujve rektus abdominis (ind fibroz me ngjyrë të bardhë).9
Kjo strukturë anatomike duhet të perparohet me kujdes në qendër dhe të veçohet nga indi
dhjamor subkutan.

Fig 3. nr Pozicionet gjatë s/c operatori
(në ngjyrë rozë) pozicionohet në të majtë
të pacientes.

Fig nr4. Incizionet e paretit abdominal në
kirurgjinë obstetrikale = median longitudinale
=Pfannenstiel suprapubik.
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1.5.Infektimi i plagës (ndërlikimet e rënda infeksioneve puerperale)
Infektimi i plagës pas një lindje me operacion ceazarian zakonisht ndodh së bashku me
endometritin. Përafërsisht, 3-5 % e pacienteve me endometrit kanë njëkohsisht edhe infektim të
plagës së operacionit. Mikroorganizmat kryesorë përgjegjës për këto infeksione janë
staphylococcus aureus, streptokokët aerobe, si dhe bacilet aerobe e anaerobe.
Faktort kryesorë predispozus për të infektim të plagës pas operacionit cezarian:
 Teknikë e keqe kirurgjike
 Gjendje e ultë socio - ekonomike
 Zgjatje e kohës së lindjes dhe membranave plasura
 Infeksionet të mëparshme si korioamniotisi
 Obeziteti
 Diabeti melit i tipit 1
 Mangësitë imunitare
 Marrja e terapisë me kortikosteroide
 Marrja e terapisë me imunofrenues.10
Infektimi i palgës operatore duhet të na shkoj gjithmonë ndër mend te pacientet që i përgjigjen
dobët terapisë me antibiotikë për endometrit. Ekzaminimet klinkike tregojnë eritemë të buzëve të
plagës, fortësim i zonës së plagës dhe zbutje deri në krijimin e formacionit purulent në buzë e
incizionit kirurgjikal. Kur indet e dëmtuara preken me një tampon pambuku ose me një gjilpërë
fine zakonisht del eksudat purulent (pus). Disa pacient, gjithsesi , mund të kenë një celulit të
përhapur pa përhapur pa praninë e pozit në buzët e incizionit. Ekzaminimi klinik duhet të jetë i
mjaftushëm për vendosjen e një diagnoze konkrete. Ngjyrimi sipas gramit mostrës dhe kultura e
eksudatit të indeve të dëmtuara nuk janë gjithmonë të nevojshme, pasi rezultatet e këtyre testeve
rrallë ndikojnë në përzgjedhjen e antibiotikut apo përcaktimin e kohëzgjatjes së trajtimit.
Në raste kur është i pranishëm pusi, plaga duhet të hapet dhe drenohet plotësisht. Terapia me
antibiotikë duhet të përshtatet për krijuar mbrojtje të plotë kundër stafilokokëve, pasi disa regjime
të indikuara për mjekimin e endometriteve mund të mos janë specifike në luftimin e këtij
mikroorganizmi. Nafcilin, 2 gr me rrugë intravenoze çdo 6 orë, mund të përdoret me sukses për
këtë qëllim . Te pacientet që janë alergjik ndaj b-laktaminave, përdorimi i vankomicinës, 1 gr
intravenoze çdo 12orë, përbën një alternatoivë shumë të pranushme.
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Pas hapjesë së plagës, duhet të bëhet një inspektim i kujdesshëm për t’u siguruar që fasciet nuk
janë prekur. Nga ana tjetër, plaga duhet të spërkatat me solucion kripor të vakët, duhet të mbulohet
me një garzë sterile dhe duhet përpunohet në mënyrë kirurgjikale për të lejuar rigjenerimin per
secundam. Antibiotkët duhet të vazhdohen derisa baza e plagës të jetë e pastër dhe të gjithë shenjat
e celulitit të përmirësohen. Pacientet zakonisht mund të trajtohen në shtëpi me kalimin e shenjave
të infeksionit akut.
Fasciti nekrotizant, është një ndërlikim jo i zakonshëm, por shumë i rëndë i infeksionit të plagës
abdominal. Kjo gjendje vihet shpesh te pacientet me diabet melit të tipit 1, kancer ose ç’rregullim
në mbrojtjen imunitare. Shumë baktere patogjne, veçanërisht anaerobe, janë izoluar te pacientet
me fascit nekrotizus.

Duhet të dyshojmë për fascit nekrotizus kur buzët e plagës humbasim ngjyren normale,
cianotizohet dhe humbasim ndjeshmërinë. Kur plagët hapet, indi poshtë lëkurës shkëputen
lehtësisht nga shtresa fasciale, por indi muskulor nuk është prekur. Nëse diagnoza nuk është e
sigurt, duhet të kryhet një bipsi e indeve dhe të ekzaminohet përmes sekrecioni të ngrirë.
Fasciti nekrotizant është një ndërlikim që kërcënon jetën e gruas dhe kërkon një terapi mjekësore
agresive dhe menaxhim përmes ndërhyrjes kirurgjikale. Në këto raste duhet të përdorur
antibiotikë me spektër të gjerë veprim dhe kundër të gjitha patogjeneve të mundshme aerobe
dhe anaerobe. Duhet të monitorohet dhe ruhet vëllimi intravascular me perfuzione kristaloide
dhe menjëherë duhet të korigjohen të gjitha ç’rregullimet e ekuilibrit të elektroliteve. Së fundi
dhe më e rëndësishmja, plaga duhet të përpunohet dhe të pastrohet nga indet e nekrotizuara. Në
shumë raste, nevoiten incizione masive si mënyra më e mirë për menaxhimin e plagës, duhet
konsultuar një kirurg plastik me experience.10
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1.6. Detyrat e mamisë

Shëndeti i çdo pacienti qofshin ato në Institutcione publike apo private është gjëja më primare e
çdo mamie dhe e çdo profesionisti shëndetësor. Unë si studente e degës së mamisë dëshiroj që të
trajtoj këtë çështje sa të bukur po aq edhe delikate për të zgjeruar njohuritë e mia si dhe të tregoj se
cilat duhet të jenë parimet bazë që çdo mami duhet ti përmbush.
Ky trajtim i imtësishëm na nxjerr në pah disa pika kyçe ku duhet të fokusohemi ne si mami të
ardhshme për tu treguar sa më të kujdesshëm. Çdo jetë njerëzore është e rëndësishëm dhe është
çështje etike për të treguar një kujdes sa strikt por edhe steril për mbarëvajtjen e punës tonë si dhe
për imazhin që i krijojmë vetës.
Detyrë e mamisë është që të ruaj funksionet jetësore dhe të parandaloj herët komplikacionet, të
siguroj komforin e pacientit, të jetë e aftë që të dalloj një plagë të infektuar nga një rast jo shumë
delikat.
Çdo mami duhet të ketë aftësi dhe të jetë e përgatitur qoftë për raste më të
thjeshta e deri tek ato më delikate ose ndryshe që quhen “Roli i mamisë në
përkujdesjen e plagëve

postoperatore

me lindjet cezariane.”. Sa po

pacientja mbërrin në klinikë mamia duhet të bëjë vlerësimin fillestar dhe të
dalloj një rast të thjesht nga ajo më e komplikuara.
Ku zakonisht fillojm me pyetje të thjeshta :
-Si ndiheni ? A keni dhimbje , cila janë ankesat kryesore të sëmundjes etj.
Ku këto përgjigje na ndihmojn dhe na tregojnë deri tek një diagnozë
fillestare. Mamia është ajo që specializohet në kujdesin dhe mirëqenien,
gjithmonë duke bashkëpunuar me mjekun ( specialistin ) dhe pacientin, para
gjatë dhe pas proceseve intervenuse. Ajo ka detyrë të ndryshme në varësi
të trajtimit dhe ndihmës që i jepët pacientes. Përgatitjes për nga ana fizike,
psikike duke filluar me shpjegimet e procedurës, administrimin e terapisë, kontrollin e shenjave
vitale, pulsin, temperaturen, tensionin arterial, frekuencën e zemrës, atë kardiake. Mamia duhet ti
laj duartë të përdorë dorza në çdo manipulim me pacientinë. Deri tek sterilizimi i materialeve dhe
asistimit që i jepet nga mjeku në tretmanin induktiv.
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Kujdesi i mamisë kryhet me rigorizitet dhe sipas rregullave çdo procedurë dokumentohet . Pacienti
informohet lidhur me çdo procedurë lidhur me gjendjen e saj dhe çdo shqetësim që do të ndjen
ajo. Dhe të zbatoj në përpikrimëri terapin e vendosur nga mjeku sipas kartelës mjekësore.
Mamia komunikon me pacientin më gjuhë të thjeshtë dhe të qetë për të qetësuar atë që ajo të ndihet
më mirë.

1.7. Kujdesi mamisë tek pacientët
Kujdesi I mamisë tek e sëmura kërkon njohuri dhe aftësi të mjaftueshme profesionale prandaj
është nevojshme që çdo mami të jetë e aftë dhe të ketë njohuri profesionale. Në mënyrë që
përgjegjësia dhe kujdesi të jenë në një nivel sa më të lartë të mundshëm. Qëllimi i procesit të
kujdesit nga ana e mamisë dhe menaxhimi i emergjencave nga ana e saj është të sigurojë kujdes,
ndihmë dhe plotësim të nevojave të pacientit. Për të ruajtur dhe përmirësuar shëndetin dhe
rikthimin e mirëqenies së tij. Roli i mamisë është tepër i rëndësishëm nga që në radhë të parë
informon dhe përgatit të sëmurin për ndërhyrje, si dhe ka karakter lehtësues, mbështetës dhe
mbikëqyrës të pacientin . Gjatë mbledhjes së të dhënave mamia vlerëson situatën në total dhe
konsideron faktorët fizik, psikologjik, emocional, socialo-kulturor dhe shpirtëror që mund të
ndikojnë në gjendjen shëndetësore të pacientes. Pas njohjes paraprake me pacienten mamia shikon
kartelën nëse mjeku ka përcaktuar analiza laboratorike dhe testet diagnostikuese për të sëmurin .
E sëmura është njëkohësisht objekt dhe subjekt i shërimit, qoftë në një rast emergjent apo një rast
i thjesht, si pacienti ashtu edhe profesionisti shëndetësor kanë të njëjtin qëllim: shërimin më të
shpejtë por edhe pa pasoja. Ku edhe ekziston principi i njohur – primum non nocere (mos dëmto),
dhe principi i dytë primum est adiuvare (ndihmo të sëmurin).
Mamia gjithashtu para çdo ndërhyrje duhet të marrë pëlqimin e pacientit sepse është e drejtë e
çdo pacienti që të informohet rreth çdo ndërhyrje që kryhet rreth saj.
Mamia duhet të jetë gjithmonë e përgatitur që ti mirëpres pacientët, të jetë e aftë në çdo kohë dhe
në çdo vend që të menaxhoj rastet specifike dhe emergjencat në obstetrike.
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1.7.1 Kujdesi te pacientet me gjendje anksioze
Gjëndja anksioze takohet shpesh tek shtatzënat që u nënshtrohen S/C, sidomos në rastet kur
kemi të bëjmë me një urgjencë. Kjo gjëndje anksioze e pacientes lidhet me shqetësimin që ajo
përjeton në lidhje me shëndetin e saj dhe/ose të fëmijës. Shqetësimi i madh dhe ankthi mund
të ndërhyjnë në përqëndimin e pacientes gjë që mund të interferojë me mbarëvajtjen e
operacionit.
Mamia duhet të arrijë në një diagnozë të tillë pas konstatimit të pohimeve specifike të
pacientes (jam nervoze, e frikësuar apo e inatosur) dhe/ose të shenjave të tjera objektive
si tremor, takikardi, përlotime, nauze, tharje goje apo TA të rritur.
Masat që duhet të ndërmarrë personeli i mamisë për të reduktuar gjëndjen anksioze të
pacientes janë si më poshtë:

- Është shumë e rëndësishme që mamia të ketë informacionin e duhur mbi gjendjen e
fetusit. Duke i ndenjur afër dhe duke i folur qetë pacientes deri në momentin kur
përgatitjet për S/C kanë mbaruar, i lihet asaj të kuptojë që nuk është e vetme, pa njeri,
dhe se personeli e kupton shumë qartë se çfarë ndjen ajo. Kështu ajo mund të rifitojë
shumë më shpejt vetëkontrollin e humbur dhe ti reduktohet ankthi preoperator.

- Mamia duhet të shpjegojë në një mënyrë sa më të thjeshtë të gjitha procedurat dhe
instrumentat kirurgjikale që përfshihen në S/C. Po ashtu ajo duhet të sigurojë pacienten
se neonati do të marrë asistencën e duhur mjekësore në momentin e lindjes.

- Duke parë vetëm njerëz të huaj përreth, tek pacientja mund te shtohet ankthi. Për
ta mbështetur dhe për ti dhënë kurajë pacientes është mirë që të jetë i pranishëm gjatë
S/C dhe një i afërm i saj.

- Pacientes i duhet dhënë informacion për çfarë do ndodhë gjatë dhe pas S/C. Kështu asaj
i duhet thënë se mund të ketë kollë, dispne të lehtë, dhimbje të plagës dhe metoda
eventuale për ta qetësuar atë. Në këtë mënyrë ajo do të jetë më e përgatitur për
të përballuar fenomenet që mund të pasojnë periudhën post-operative.

- Pacientes dhe njërit prej familjarëve u duhet prezantuar i gjithë stafi (obstetër,
anestezist, neonatology dhe infermierë) që do të asistojë në S/C dhe që do të kujdesen
për neonatin. Ky prezantim ka një efekt psikologjik të dobishëm mbi pacienten: ajo e
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ndjen veten më të privilegjuar se të tjerat. Kjo sjell një reduktim të ankthit.

- Gjatë dhënies së anestezionit te përgjithshëm, njëra nga m amitë duhet ti shpjegojë
pacientes se çfarë do të ndjejë. Dhe të qëndrojë me të deri sa ta zërë gjumi. Në
këtë mënyrë largohet frika ndaj anestezisë gjenerale.

- Pacientja duhet të informohet se çfarë do të ndodhë gjatë S/C. Duke i njohur hapat e
S/C ajo do të jetë më pak në ankth.

- Është imperative që pas ekstraksionit fetal, nëna të prekë fëmijën e saj përpara dërgimit
në pavjonin e neonatologjisë. Ky kontakt i drejtpërdrejtë me foshnjën do të reduktojë
së tepërmi ankthin e pacientes.

- Në ditët e para post S/C pacientja duhet të vizitohet rregullisht për të vlerësuar
evolucionin e saj dhe për tju përgjigjur ndonjë pyetjeje eventuale të lehonës. Kjo sjellje
e bën pacienten të ndihet më e sigurtë dhe të krijojë një përshtypje të mirë dhe plot
respekt për personelin.
Në përfundim të të gjitha këtyre përpjekjeve, është e nevojshme të vlerësohet se çfarë efekti kanë
ato në reduktimin e ankthit të pacientjes. Reduktimi i ankthit mund të vërtetohet në rast se matja
e TA nuk tregon më TA, pacientja nuk ka tahikardi, nuk ka tremor, duket më e qetë, nuk qan
dhe është interaktive. Në rast se efekti është mediokër, atëherë konsultohet mjeku.

1.7.2.Kujdesi te pacientet me dhimbje akute
Është detyrë e personelit mjeksor që të reduktojë dhimbjen e pacientes brenda një intervali
të shkurtër kohor. Do të kemi një reduktim të kënaqshëm të intensitetit të dhimbjes nese
pacientja referon një gradë më të ulët intensiteti nga 1 deri ne 10 nga sa referoi më përpara.
Në këtë rast, ajo do të duket më e qetë, pa grimasa dhe pa lotë në fytyrë.
Që të reduktohet dhimbja akute e pacientes, masat që duhet të marrë personeli ose mamia janë
si më poshtë:
Përcaktohet lokalizimi dhe karakteri i dhimbjes. Kjo mund të ndihmojë në gjetjen e shkakut
të dhimbjes, i cili mund të jetë i lidhur me incizionin, me retraksionin fiziologjik të uterusit
në postpartum apo me ndonjë komplikacion (hematomë).
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Përcaktimi i gradës së intensitetit të dhimbjes sipas një shkalle nga 1 në 10 (ku vlera 10 është
maksimalja) sipas pohimit të pacientes ka rëndësi në zgjedhjen e medikamentit analgjezik
të duhur.
Administrimi i medikamentit analgjezik të duhur bëhet sipas përshkrimit të mjekut. Duhet
që pacientja të informohet saktë në lidhje me emrin, dozën, rrugën dhe frekuencën e
administrimit të medikamentit. Po ashtu pacientes i duhet shpjeguar dhe arsyeja e përdorimit
të medikamentit të fjalë dhe efektin e tij.
Pas administrimit të analgjezikut në fjalë, duhet të monitorizohet efekti i tij tek pacientja,
të përcaktohet momenti i reduktimit të dhimbjes (sipas pohimeve të pacientes) në raport me
momentin e administrimit të analgjezikut. Kështu përcaktohet saktë përgjigja e pacientes ndaj
analgjezikut. Veç kësaj mamia duhet të hetojë dhe për efektet sekondare eventuale të
medikamentit analgjezik duke patur parasysh se këto efekte janë specifike për çdo medikament.
Në rast se për reduktimin e dhimbjes së pacientes mjeku ka përshkruar një analgjetik, pas
administrimit të tij mamia duhet të mbajë gjithnjë afër dhe nalokson (antagonist i opioideve).
Naloksoni do të zhdukë efektet e padëshiruara në rast mbidozimi të opioideve.

Pacientja duhet të ndihmohet në ndryshimin herë pas here të pozicionit, sidomos në 24 orët
e para post S/C. Kjo do të çojë në një reduktim të tensionit muskular i cili shton dhimbjen.
Është mamia ajo që duhet të sigurojë dhe të kontrollojë një ambient sa më komfort për pacienten
(ambient i ndriçuar, temperaturë normale). Po ashtu mamia duhet të informojë sa më shumë
lehonën për dobinë që ka mobilizimi aktiv.
Dihet nga praktika klinike se mjekimi analgjezik është më efektiv nese administrohet përpara
momentit kur dhimbja arrin intensitetin maksimal. Po ashtu sa më herët të administrohet
analgjeziku, aq më e vogël do të jetë sasia e nevojshme për të arritur efektin. Për këtë arsye
pacientja duhet të informohet që të kërkojë mjekim analgjezik përpara se dhimbja të arrijë
një intensitet të lartë.
Që të reduktojmë sasinë dhe nevojën e analgjezikut, duhet që ti mësohen pacientes dhe metoda
analgjezike jofarmakologjike. Këtu hyjnë vendosja e një jastëku të vogël mbi plagë dhe
rrotullimi në anë të krevatit përpara ngritjes prej tij në këmbë. Duhet që pacientes ti shpjegohet
sa më qartë se këto masa parandalojnë traksionin mbi plagë, duke reduktuar kështu dhimbjen.
Po ashtu është parë se muzika apo TV shkaktojnë shpërhapjen e vëmendjes së pacientes duke
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çuar në uljen e percepsionit të dhimbjes.
Dieta e pacientes në ditët e para post-operator duhet të përmbajë sa më shumë fibra dhe likide.
Kjo do të reduktojë balonimin abdominal, meteorizmin dhe konstipacionin. Të gjitha këto
përmes rritjes së presionit intra-abdominal influencojnë mbi plagë duke rritur dhimbjen.

1.8. Lezionet peri – operatore si pasojë e p o z i c i o n i t e k i r u r g j i k a l t ë
pacienties
Këto lezione janë pasojë e pozicionit dhe humbjes së reaksioneve normale sensitive mbrojtëse
gjatë anestezisë. Duke qenë se pacientja është nën efektin e anestezisë, ajo nuk do të mund të na
referojë ndonjë symptom të veçantë duke bërë depistimin e këtyre lezioneve të vështirë. Për
këtë arsye duhet që mamia të jetë në gjëndje të parandalojë lezione të tilla. Në masat
parandaluese përfshihen:

- Gjatë qëndrimit kirurgjikal në dekubitus dorsal, është konstatuar shpesh herë një
reduktim i kthimit venoz si pasojë e komprimimit të venës kava inferior nga uterusi
gravid. Kjo shkakton një rënie të debitit kardiak dhe për pasojë dhe një reduktim të fluksit
utero-placentar. Për të shmangur këtë mundësi, duhet që njëra nga mamit të zhvendosë
manualisht uterusin e shtatzanës majtas, për të lehtësuar kështu kthimin venoz.

- Mamia duhet të kenë pyesin gjithnjë mbi frekuencën kardiake. Kjo do tu japë atyre
informacionin e duhur mbi perfuzionin placentar dhe mbi nivelin e urgjencës së rastit
(i lartë, mesatar apo jo urgjent).

- Pas përfundimit të ndërhyrjes kirurgjikale, personeli mamia duhet të zhvendosë
pacienten nga tavolina operatori në barrelë, me kujdes të madh dhe në mënyrë të tillë
që trupi i saj dhe koka të jenë në një linjë të drejtë. Në këtë mënyrë do të
parandalohen torsionet apo dëmtimet e tjera të mundshme (shpesh herë dhe të
frikshme) të kokës, qafës, plagës operatore apo gjymtyrëve.

- Pas operacionit, në momentin e pastrimit të pacientes, duhet të vërehet me kujdes aspekti
i lëkurës së saj për të evidentuar çdo shenjë të mundshme për lezione indore të lidhura
me teknikën operatore (eritemë, ekimozë, zbardhje).
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- Në rast të konstatimit të çdo shenje që bën dallim nga normalja, atëherë duhet të
kontaktohet menjëherë mjeku anestezist-reanimator ose mjeku kujdestar. Në këtë
mënyrë mund të përjashtohet apo të zbulohet çdo dëmtim apo komplikacion i
mundshëm që lidhet me ndërhyrjen kirurgjikale.

1.9. Lidhjet afektive ( Roomingut) nënë – fëmijë
Me lidhje afektive roomingut nënë-fëmijë kuptojmë mungesën e plotë ose ndërprerje të lidhjes
afektive që normalisht duhet të ekzistojë mes nënës dhe fëmijës. Kjo mund të jetë pasojë e stresit
që indukton ndërhyrja kirurgjikale dhe/ose gjendjes së fetusit (sepse një pjesë e indikacioneve të
S/C lidhen me kondicione të ndryshme fetale si suferinca fetale akute, hipotrofia fetale etj). Është
një kondicion disi më i vështirë për tu depistuar nga mamia dhe në disa raste disi i neglizhuar.
Për të zbuluar këtë kondicion mamia duhet të ndjekë hapat e mëposhtme:

- Afeksioni matern ndaj fetusit mund të testohet para lindjes me pyetjen: “Cfarë emri
keni zgjedhur për bebin?”.Mënyra e përgjigjes apo grimasa që do të marrë pacientja
gjatë përgjigjes do të jenë shumë të vlefshme për të depistuar lidhjen afektive
prenatale mes nënës dhe fëmijës.

- Prindërit duhet të informohen gjithnjë për gjendjen fetale pas testeve të ndryshme
antenatale (psh në lidhje me rrahjet e zemrës fetale). Ky informim do të bëjë të mundur
që prindërit ta konsiderojnë fetusin (tashmë in utero) si një bebe të vërtetë.

- Kuptohet që kategori të ndryshme kulturale të shoqërisë kanë mënyra të ndryshme
të perceptimit të kujdesit post-natal ndaj nënës dhe fetusit. Është mirë që mamia të
kërkojë një informacion të tillë nga pridërit dhe nga familjarët. Këtu përfshihen
informacione mbi kërkesa të ndryshme mbi dietën apo mbi personin që do të marrë
përsipër kujdesin për neonatin. Ka shumë raste kur nënë prêt që të pushojë dhe kujdesin
për neonatin ta kryejnë të tjerët. Ky informacion duhet të ndahet dhe me pjesën tjetër
të stafit. Kërkesa të ndryshme dietetike (psh ushqime të ftohta) duhet të ndalohen në
post- partum.

- Pacientes duhet ti krijohet mundësia që të shohë dhe prekë beben menjëherë pas lindjes.
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Kjo është relativisht e veshtire në rastin e S/C me anestezi gjenerale. Është konstatuar
se lidhja e nënës me fëmijën intensifikohet në minutat e para që ajo shikon dhe
prek neonatin.. Kjo do të rrisë akoma më shumë lidhjen afektive të saj me neonatin dhe
do të reduktojë më tej ankthin.

- Në rast të një S/C me anestezi gjenerale, duhet lejuar babai të jetë i pranishëm në
momentin e induksionit. Prania e babait në momentin e lindjes do të forcojë lidhjen
afektive prind-neonat dhe në se nëna është ende në gjumë.

- Dhimbja e lidhur me ndërhyrjen kirurgjikale mund të pengojë nënën të ndërveprojë
me bebin duke dëmtuar kështu lidhjen afektive mes tyre. Për këtë arsye, nënës
duhet ti administrohen anagjezikët e nevojshëm në të tilla raste.

- Ushqimi i hershëm me gji i siguron bebit laktozë (shumë i nevojshëm pas stresit
të lindjes). Po ashtu stimulimi i mamelonit stimulon çlirimin e oksitocinës, gjë që
do të shkaktojë rritje të kontraktilitetit uterin dhe për rjedhojë reduktim të hemorragjisë
vaginale. Për këtë arsye, nëna duhet të inkurajohet të ushqejë sa më shpejt bebin me gji.

- Mamia mund të ndihmojë direkt në përforcimin e lidhjes afektive nënë- fetus duke i
theksuar nënës tipare tërheqëse të bebit dhe reagimet e tij ndaj prindërve. Kjo do të
lehtësojë përshtatjen mes përshtypjes imagjinare që prindërit kanë krijuar mbi bebin
përpara lindjes me aspektin e tij real pas lindjes.

- Mamia duhet ti japin mësime nënës mbi kujdesin ndaj neonatit, pasi ky kujdes është
një process i panjohur për to dhe që meriton të mësohet.

- M a m i a duhet patjetër të testojnë sjelljen e prindërve ndaj bebit të porsalindur. Kjo
realizohet duke testuar kontaktin visual, prekjen dhe fjalët e drejtuara ndaj/rreth bebit.
Evitimi i kontaktit me sy, i prekjes apo dhe fjalë jo të përshtatshme ndaj bebit
janë indikatorë të një lidhje afektive defekoze e cila duhet të vlerësohet më tej.

- Nese neonati ka nevojë për reanimim neonatal, prindërit duhen lejuar të shkojnë sa
më shpejt të jetë e mundur (kuptohet pas stabilizimit të nënën dhe daljes së anestezisë).
Ka raste që prindërit mund të jenë shumë të frikësuar për të prekur apo parë fëmijën
e tyre. Megjithatë ata duhet të inkurajohen të marrin pjesë në kujdesin për neonatin në
repartin e neonatologjisë nese është e mundur kjo gjë. Kjo do të forcojë lidhjen afektive
dhe do të reduktojë ankthin prindëror perinatal.
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Bilanci në fund të këtyrë masave, quhet i sukseshëm nese nëna mban fëmijën në krahë, vendos
kontakt visual, e prek atë dhe ndërvepron me të përmes fjalëve të ëmbla. Mamia duhet të
shënojë ndërkohë dhe orarin kur këto kritere janë plotësuar.

1.10. Rreziku infektiv
Shtatzënia megjithëse një fenomen fiziologjik, shoqërohet me një rrezik të lartë infektiv në postpartum. Kjo vjen si pasojë e efektit modulator-supresor të saj që shtatzania ka mbi sistemin imun.
Ky rrezik është akoma më i madh në rastin e lindjeve me S/C, jo vetëm për faktin se kemi të
bëjmë me ndërhyrje kirurgjikale të cilësuar madhore, por dhe sepse një pjesë e indikacioneve për
të cilat mund të kryhet një S/C paraqesin vetë një rrezik të lartë për komplikacione infektive në
post-partum (lindje e zgjatur, membrane të rupturuara prej më shumë se 12 orësh) ose janë
indikacione që përfshijnë tashmë gjendjen infektive (korio-amnititi). Uterusi në post-partum
(lindje vaginale apo me S/C) përbën një portë të hapur për invazionin mikrobik (shtrati
placentar).1
Është pikërisht gjatë S/C ku asepsia dhe antiseptika marrin rëndësi maksimale në krahasim me
çdo procedurë tjetër obstetrikale. ]do pjesëtar i ekipit operator (mjek obstetër apo mamia)
duhet të njohë, të zbatojë dhe të kërkojë të zbatohen nga të tjerët normat e asepsisë dhe të antiseptikës. Kontrolli i rrezikut infektiv arrihet duke zbatuar masat e mëposhtme:

- Mamia duhet të lajnë duart para dhe pas çdo manipulimi me pacientjen. Në rastet e
indikuara duhet të përdoren dorëza. Veç kësaj nuk duhet të këmbehen pajisje apo
instrumente me repartet e tjera. Në këtë mënyrë mënjanohet mundësia e përhapjes
së infeksioneve mes stafit dhe pacienteve.

- Mamia duhet të kontrollojë sipas një ritmi të përcaktuar në protokolin spitalor,
temperaturën, tensionin arterial, pulsin dhe frekuencën respiratore të pacientes. Në rast
se konstatohet një temperaturë > 380C pas 24 orëve të para të S/C ose një takikardi
( puls > 100 rrahje/min) ajo duhet të informojë mjekun reanimator ose mjekun
kujdestar. Në shumicën e rasteve një temperaturë lehtësisht > 380C në 24-48 orët e
para post S/C është pasojë e dehidratimit ose e rezorbimit të mikrokoagulave pas çdo
ndërhyrje kirurgjikale intra-peritoneale. Megjithatë këto shenja mund të paraprijnë dhe
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shfaqjen e ndonje infeksioni.

- Pacientet duhet të nxiten dhe të instruktohen për një mobilizim sa më të hershëm dhe
sa më aktiv në periudhën post-operatore. Kjo do të mënjanonte stazën pulmonare e
cila është faktor favorizues për infeksion. Po ashtu pacientet duhet të informohen për
përfitimet që sjell ambulatorizimi (dalja) e hershme nga spitali (mobilizim më aktiv
dhe rikuperim post-operator më i shpejtë).

- Mamia duhet të kontrollojë sipas një rregulli të brendshëm intrahospitalor dhe plagën
operatore. Pansamenti duhet të jetë i pastër, i thatë dhe i paprekur. Plaga operatore
nuk duhet të ketë eritema, ekimoza, edema, rjedhje sekrecionesh (hemorragjike, seroze
apo purulente) dhe duhet të ketë margot kongruente dhe të puthitura. Në se plaga
paraqet edemë dhe eritemë atëherë jemi përpara një infeksioni lokal fillestar. Në një
fazë të avancuar infeksioni mund të paraqesë edhe rrjedhje të sekrecioneve purulente
dhe hapje të plagës.

- Mamia duhet të kontrollojë lartësinë e fundusit uterin në periudhën post-operatore.
Gjatë këtij moment ajo duhet të kontrollojë në se pacientja ndjen dhimbje pelvike apo
jo. Kjo do të ishte një shenjë për endometrit.

- Një nga momentet më të rëndësishme në monitorizimin e gjendjes së lehonës në postpartum është dhe kontrolli i aspektit të lohieve (ngjyra, era, sasia, cilësia). Mamia
duhet të konstatojnë dy herë në ditë aspektin e lohieve. Lohiet normale kanë një erë
të ngjashme me atë të menstruacioneve. Era e keqe, lohiet e modifikuara në aspekt
(me ngjyrë tullë) dhe lohiet purulente sinjalizojnë një infeksion në zhvillim e sipër
(endometrit post-partum). Të tilla karakteristika u duhen mësuar edhe lehonave, me
qëllim që ti njohin më me lehtësi pas daljes nga spitali dhe referojnë sa më shpejt
nese shfaqen. Në rast se m a m ia konstaton modifikime të tilla të lohieve ajo duhet
të rekoltojë material për kulturë (nga forniksi vaginal dhe nga endocerviksi me tampon).

- Kateterizimi i vezikës urinare është një moment me rëndësi. Ai duhet të kryhet përpara
ndërhyrjes kirurgjikale dhe jo pas saj. Një vezikë urinare jo e zbrazur përbën një pengesë
për ekipin operator gjatë nderhyrjes kirurgjikale. Pas kateterizimit të vezikës urinare,
qeska e saj duhet të qëndrojë poshtë nivelit të vezikës, përtokë.

- Kateterizimi urinar është një moment i rrezikshëm dhe një mundësi për infeksion
ascendent të vezikës urinare. Për këtë arsye duhet të zbatohen me rreptësi masat e
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asepsisë (larje e duarve, doreza, dezinfektim me betadinë i vulvës, meatusit urinar ekstern
dhe kateter steril)

- Duke qenë se ende dhe në post-partum sistemi imun ende nuk është në performancën e
tij të plotë, pacientja mund të jetë në rrezik për infeksione të ndryshme që nuk kanë të
bëjnë me teknikën operatore (infeksione pulmonare ose urinare).

- Për të minimizuar rrezikun për infeksione urinare mamia duhet të mësojë pacienten që
gjatë urinimit të fshihet në zonat intime nga para-prapa dhe jo invers.

- Pacientja duhet të inkurajohet nga mamia të urinojë çdo 4 orë, në të kundërt, retensioni
urinar po të predispozonte për infeksion urinar pasi urina është një mjedis shumë
i preferuar nga mikro-organizmat. Nese pacientja urinon më rrallë nuk duhet të
kateterizohet menjëherë. Diureza rritet në mënyrë fiziologjike pas lindjes (qoftë kjo
me S/C) dhe kjo mund të shkaktojë evakuim jo të plotë të vezikës apo edhe glob
vezikal. Vetëm në këto raste këshillohet kateterizimi. Veç kësaj pacientja duhet të
informohet që të referojë çdo ndjesi djegie gjatë urinimit (dizuri). Djegia dhe urinimi
gjatë urinimit janë shenja shumë specifike për infeksion urinar (uretrit, cistit).

- Në rast se dyshohet për infeksione të ndryshme, m a m ia duhet të marrë mostrat
përkatëse dhe të specifikojë origjinën e tyre (urinë, sekrecion plage, lohie). Mostrat duhet
të dërgohen në laboratorin mikrobiologjik për të Veçuar organizmin shkaktar për
infeksionin në fjalë.

- Një tjetër vend i munshëm që mund të shërbejë si portë hyrje për infeksionet e mundshme
janë dhe vendet e kanjulizimit të venave. Këto pika duhet të kontrollohen për eritema,
dhimbje lokale, edema. Në rast se konstatohen një ose më shumë shenja të tilla atëherë
duhet të ndërrohet vena.

- Në rast se diagnoza e infeksionit është përfundimtare, atëherë duhet që m a m ia ti
administrojë pacientes rregjimin antibiotik sipas përshkrimeve të mjekut reanimator
ose të mjekut roje (dozë, rrugë e administrimit, frekuencë).

- Dhomat në të cilën do të rrijë lehona në periudhën post-operatore, duhet të jetë e
rehatshme dhe të ketë kushte të garantuara higjene. Po ashtu është shefja e mamive e
cila ben kontrollin e higjenës ditore në dhomën apo banjën e pacientes.
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Në çdo rast që është vërtetuar prania e infeksionit, pavarësisht vendit të tij (endometër, plagë
operatore, trakti urinar etj), mamia duhet të shënojë rregullisht (disa herë në ditë) parametrat e
mëposhtme: temperaturën, frekuencën kardiake, respiratore, sekrecionet endometriale,
sekrecionet e plagës, diurezë. Veç tyre ajo duhet të përshkruajë dhe evolucionin e simptomave që
shfaq pacientja (regression apo progression). Normalisht, në rast infeksioni, temperatura duhet të
bjerë brenda 48 orëve të para pas fillimit të antibioterapisë. Theksojmë se antibioterapia
preferohet të jetë e drejtuar sipas rezultateve të antibiogramës. Për të mos humbur kohë deri
në përgjigjen e antibiogramës, e cila mund të zgjasë dhe 48 orë, pacientes i duhet
administruar antibioterapi empirike me spektër të gjerë.Kjo antibioterapi mund të korrigjohet në
rast se është e nevojshme pas daljes së rezultatit të antibiogramës.

- Në rastin e një endometriti post-partum, në shumicën e rasteve kemi të bëjmë me
retension të fragmenteve placentarë apo të membranave. Këto fragmente përbëjnë
një mjedis të favorshëm për rritjen e kolonive bakteriale. Mjeti kryesor në
çrrenjosjen e endometritit post-partum është kyretazhi uterin të cilin duhet ta kryejë
mjeku obstetër më asistencën e mamisë.. Kjo është shumë e rëndësishme pasi një
kyretazh uterin në një lehonë që ka patur një lindje me S/C është teknikisht shumë
më i veshtirë dhe paraqet më tepër rreziqe (psh perforacion). Është detyra e m a m is
që me asistencën e saj gjatë kyretazhit uterin ti ofrojnë mjekut obstetër që kryen
kyretazhin, konfortin e nevojshëm.
Duhet theksuar se kyretazhi nuk duhet të kryhet në se temperatura e pacientes
me infeksion është ende e lartë (T > 38.5oC), pasi rrezikon për diseminim të infeksionit
gjatë procedurës. Rekomandohet që në rastet me endometrit post-partum, antibioterapia
të jetë e përbërë nga 2 antibiotikë. Kjo ka për qëllim mbulimin e një spektri sa më të
gjerë me baktere: aerobë, anaerobë, gram pozitivë apo gram negativë.

- Pas përfundimit të procedurës, m a m ia duhet të dërgojë materialin e ekstraktuar me
anën e kyretazhit në laboratorin e anatomisë patologjike.Ky veprim ka për qëllim
konfirmimin e retensionit të fragmenteve placentare apo membranare. Veç kësaj
pacientja duhet të monitorizohet për hemorragjitë eventuale që mund të shfaqë në orët
e para pas kyretazhit uterin (atoni uterine).
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Brenda 48 orëve të para post-kyretazh, m a m ia duhet të kontrollojë dhe evolucionin e
sekrecioneve vaginale (uterine), temperaturës, etheve, djersitjeve dhe takikardisë. Normalisht ato
duhet të zhduken apo normalizohen brenda këtij intervali. Në rast të kundërt, infermierja duhet
të njoftojë mjekun obstetër përkatës apo mjekun kujdestar.
Në përgjithësi nëna që ka lindur me operacion çezarian do të kthehet në shtëpi pas rreth 4
ditësh, ose më shumë në rastet kur fëmija apo ajo ka nevojë për qëndrim më të gjatë në spital;
• Menjëherë pasi është kthyer në shtëpi nëna e re duhet të përpiqet të mos sforcohet shumë
duke kërkuar ndihmë nga familjarët e saj, sidomos për t’i bërë banjo fëmijës si edhe për ta
ngritur atë;
• Në rast se nëna ka mundësi mund të qëndrojë për rreth një javë (sa të heqë penjët) shtrirë për
të më shumtën e ditës në mënyrë që të rikuperojë sa më shumë energji, por jo të qëndrojë
gjithë ditën shtrirë pasi trupit do t’i bënte mirë të vihej në lëvizje.
• Në momentin që do t’i jepni fëmijës për të pirë gji mund ta vendosni mbi një jastëk në
mënyrë që ai të mos rëndojë mbi plagën e operimit dhe të shkaktojë dhimbje apo djegie ;
• Mos e ekspozoni plagën në diell;
• Nëse vini re skuqje dhe rrjedhje të një lëngu të verdhë duhet t’i drejtoheni mjekut pasi mund
të bëhet fjalë për një infeksion.
Një tjetër fakt që ndryshon në kohët e sotme është edhe koha e ngritjes nga shtrati. Pas
operacionit ju do të jeni në gjendje që të komunikoni me familjarët tuaj dhe do të jeni në gjendje
që ta keni afër vetes beben tuaj. Është shumë e rëndësishme që të filloni të lëvizni, sepse në këtë
mënyrë parandalohet formimi i trombëve si dhe stimulohet trakti digjestiv që të fillojë
funksionin e tij. Rekomandohet që ju të qoheni nga krevati dhe të filloni të lëvizni brenda
24 orëve të para. Fillimisht ecni ngadalë, me ndihmën e mamis ose të një familjari tuaj që të
shkoni deri në tualet. Pas disa orësh ju do të mund të ecni vetë në dhomën tuaj, bile edhe në
korridorin e spitalit. Gruaja mund të këshillohet të vendosë korsenë e cila do të ndihmojë në
lehtësimin e tensionit të ushtruar në muskulaturën e barkut, pikërisht në vendin e plagës.
Është normale që fillimisht të merren mëndët dhe të terrohet para syve, por mos u ndalni dhe me
ndihmën e dikujt lëvizni kohë pas kohe. Një pyetje shumë e shpeshtë që e bëjnë gratë të cilat
lindin me operacion është se kur mund të bëjnë dush. Disa nga frika nuk bëjnë dush me ditë të
tëra pas operacionit që është e pakuptueshme! Merrni me mend se si ndjeheni nëse nuk bëni
dush brenda ditës në një ditë të nxehtë vere!
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Për më tepër, pas lindjes gratë djersiten shumë, nga vagjina rrjedhin lohijet, qumështi rrjedh në
trup gjatë gjidhënies dhe të gjitha këto e bëjnë një grua që mezi të presë që të bëjë dush.
E dizinfektoni plagën me anën e një soluzioni të përshtatshëm të rekomanur nga mjeku, dhe më
pas i ndërroni fashon me ngjitëse të posaçme në mënyrë të përditshme,
nuk duhet të lejoni që pjesa e llastikut së të brendshmeve të prekë plagën pasi mund të irritohet
dhe skuqet.
Pa marrë parasysh se çfarë operacioni është kryer, fashë ndrronë ditën e dytë pas operacionit.
Sutures postoperative zakonisht penj janë hequr në ditën e dymbëdhjetë . Koha e saktë e
heqjes së penjve varet nga natyra dhe ndodhjes së procesit postoperative e lokalizimin e
plagës. Në mënyrë tipike, heqja e qepje është proces pa dhimbje që nuk kërkon anestezi. Në
shërimin normale plagë, disa ditë pas largimit të qepje ajo tashmë nuk mund të mbulojnë me
një fashë.
Në më të shumtën e rasteve plaga nuk shfaq probleme dhe rrallë mund të ndodhë që të
infektohet. Për të favorizuar shërimin, fasha duhet të hiqet sa më shpëjt të jetë e mundur,
kryesisht në ditët e rënies së penjëve, të cilat shpesh përdoren metalike . Gjatë depilimit nuk
duhet në asnjë mënyrë të kaloni sipër plagës briskun apo kremin depilues për të paktën 5-6
muaj,gjatë larjes përpiquni ta lagni sa më pak të jetë e mundur plagën dhe më pas ta thani duke
tamponuar dhe jo fërkuar me peshqir.
Mund të konsumoni ushqim brenda 24 orëve nga perfundimi i operacionit
Vite më parë, zakonisht gruaja priste ditën tjetër për të konsumuar ushqim apo pije. Në kohët e
sotme, nëse gruaja operohet në mëngjes, mund të hajë diçka në mbrëmje, sigurisht ushqime të
lehta. Kjo është diçka shumë positive në lidhje me rikuperimin, pasi ndihmon gruan të ketë më
shumë fuqi si edhe përshpejton nisjen e funksionit të aparatit tretës.

Rrjedhjet e gjakut mund të zgjasin 30-40 dite
Rrjedhjet ematike të periudhës post cezariane, janë të njëjta me atë të periudhës pas lindjes
normale. Këto rrjedhje mund të jenë më të lehta gjatë ditëve të para, kjo pasi kaviteti uterin
pastrohet mirë nga mjeku dhe nuk ka gjasa të ketë mbetje të shumta të plaçentës. Kohëzgjatja
është e njëjtë më atë të lindjes natyrale, pra 30-40 ditë. Këto rrjedhje mund të jenë me ngjyrë të
kuqe të theksuar gjatë ditëve të para, më pas rozë dhe të lëngshme për t’u bërë në fund të
verdha dhe me gjurmë gjaku. Këto rrjedhje janë shumë normale pasi bëhet fjalë për një proces
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fiziologjik, i cili nuk kërkon kontrollin e mjekut, të paktën jo deri në momentin që mund të
jenë me një fluks të madh.10

Nëse gruaja ka dhimbje mund të marrë paracetamol
Dhimbjet janë shumë normale pas çdo lindje, qoftë ajo natyrale apo me operacion çezarian.
Këto dhimbje shkaktohen nga kontraksionet e uterusit, i cili përpiqet të kthehet në dimensione
normale. Këto dhimbje mund të jenë më të lehta nëse është lindja e parë dhe më intensive nëse
është lindja e dytë e me rradhë. Pas një lindje me operim, gruaja mund të ndiejë edhe dhimbje
të plagës. Gjatë ditës së parë ajo merr qetësues të përshkruar nga anestezisti ndërsa ndodhet në
spital, ndërsa në ditët në vazhdim do të vazhdohet me një terapi të caktuar në bazë të vlerësimit
që i bëhet gjendjes së gruas dhe dhimbjeve që ajo ndien. Vështirësia do të haste nëse dhimbjet
vazhdojnë edhe pas kthimit në shtëpi, dhe për këtë mund t’ju vijë në ndihmë paracetamoli, i
cili është i pranueshëm edhe gjatë gjidhëines.

32

2. Qëllimi i punimit
Ky studim synon të evidentojë elementë të veçantë që ndikojnë në mënyrë drejtpërdrejtë ose jo në
këtë tendencë dhe perkujdesjen e mamisë te plaga postoperative te lindja cesariane .


Andaj si qëllim kryesor kemi pasur parasysh rolin e mamisë ne perkujdesjen e plagëve
postoperatore.

3. Materiali dhe metodologjia e studimit

Në këtë hulumtim janë përfshirë pacientet ose gratë që kanë lindur me operacion cesarean në
Spitalin e Gjakovë dhe në Prizren në maternitetin e gjinekologjisë gjatë vitit 2017.
Për të realizuar këtë hulumtim retrospektiv kemi marre leje nga Drejtoria e spitaleve për
shfrytëzimin e të dhënave nga protokoli për vitin 2017.
Të dhënat janë përpunuar dhe janë paraqitur në formë tabelare dhe grafikoneve.
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4. REZULTATET
Në hulumtimin tonë kemi analizuar pacientet e shtrira ne Spitalin e Gjakovës gjatë vitit 2017. Gjatë
kesaj periudhe në spital kanë qenë 2200 lindje prej të cilave 1580 kanë lindur normalë ndërsa 620
kanë lindur me SC. Për periudhen 2017 në spitalin e përgjithshëm Prizren ka pasur 338 lindje ku
prej lindjeve me S.C kemi pasur 952 lindje, ndërsa lindje normale 2458.

Tabela1. Numri i lindjeve normale dhe SC sipas vitit 2017 në spitalin e Gjakovës.

NUMRI LINDJEVE

Viti 2017
Nr.

%

Lindjet normale

1580

71.81

Lindjet me SC

620

28.19

Gjithsejë

2200

100

Graf 1. Struktura e të hulumtuarve sipas numrit të lindjevë normale dhe SC.

28%
Lindja normale

72%

Lindja me sc

Për periudhen 2017 në spitalin e përgjithshem “ ISA GREZDA” ,ne maternitetin e Gjakovës ka
pasur 2200 lindje ku prej lindjeve me S.C kemi pasur 620 lindje, ndërsa 1580 ka qene lindje
normale.
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Tabela 2. Numri i lindjevë sipas paritetit primipare e multipare.

Numri i lindjevë sipas paritetit
Primipare

Multipare

Nr

%

Nr

%

280

45

340

55

Siq shihet nga tabela nr 2,mund te verehet se nga gjithsej 620 lindje; 340 nena kane qene
multipare.

Graf 2.Struktura sipas paritetit primipare dhe multipare.

400
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350
300

280
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Series 1
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100
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45%

55%

0
Primipare
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Siq shihet ne grafikun nr 2. për periudhën 2017 në spitalin përgjithshëm “ISA GREZDA” në
maternitetin e Gjakovës ka pasur 280 lindje primipare (të para), ndersa 340 multipare. Eshtë
vërejtur se numri ma i madhë i lindjevë me operacion ka qenë te multiparet se kanë pas statusit
post SC.
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Tabela 3. Ndikimi i moshës te lindjet me Sc në Spitalin e Gjakovës.

Shpërndarja sipas grupmoshës
20 -25
Nr
203

26-30

31-35

36-40

Totali

%

Nr

%

Nr

%

Nr

%

Nr

%

32

240

38

157

25

20

3

620

100

Siq shihet në tablën numer 3 numri ma i madh i rasteve i takon grupmoshës 26-30 vjeqare me
pjesëmarrje 38%. Pastaj kemi grup –moshat 20-25 ku gjithsej ishin 32%, moshat prej 31-35 ishin
25%, ndërsa numri me i vogël i lindjeve ishin grupmoshat 36-40 me gjithsej 3%.

300
240

250
203
200

157
150

100

50
20
32.00%

38.00%

25.00%

3.00%

0
<20-25

26-30

31-35

36-40>

Grafika 3.Sipas grupmoshave të spitalit e Gjakoves te lindjet me SC.
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Tabela 4: Paraqitja e tabelare sipas vendbanimit fshat dhe qytet në spitalin e Gjakovës.

Sipas vendbanimit

%

Fshat

279

45.00

Qytet

341

55.00

Gjithsej

620

100

Sipas vendbanimit
341

279

45.00%

55.00%

Fshatë

Qytetë

Grafiku 4: Paraqitja e grafikut sipas vendbanimit (fshat-qytet)

Nga tabela dhe grafiku numër 4 pasqyrojnë se kemi më shumë rastet të lindje me operacion në
qytet se sa në fshat. Me përqindje 55.00 % apo 341 gra dhe nga fshati 279 apo 45.00 %).
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Tabela 5. Numri i lindjeve normale dhe SC sipas vitit 2017 në spitalin e Prizrenit..

Viti 2017

NUMRI LINDJEVE

Nr.

%

Lindjet normale

2458

72.72

Lindjet me SC

952

28.18

Gjithsejë

3380

100

2458

952

72.72%

28.18%

Lindjet Normale

Lindjet me SC

Bazuar ne tabelen nr 5 dhe grafikun mund te verehet se për periudhën 2017 në spitalin Prim. “Dr.
Daut Mustafa” në maternitetin e Prizrenit ka pasur 3380 lindje ku prej lindjeve me S.C kemi
pasur 952 lindje, ndërsa lindje normale 2458.
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Tabela 6. Numri i lindjevë sipas paritetit primipare e multipare në spitalin e Prizrenit.

Numri i lindjevë sipas paritetit
Primipare

Multipare

Nr

%

Nr

%

393

40.00

559

60.00

Graf 6.Struktura sipas paritetit primipare dhe multipare.

559

600
500
400

393

300
200
100
40%

60%

0
Primipare

Multipare

Për periudhën 2017 në spitalin e Prizren ka pasur 393 gjithsej 40% lindje primipare (të para),
ndersa 559 multipare 60%. Eshtë vrejturë se numri ma i madhë i lindjeve me operacion ka qenë
te multiparet se kanë pas statusit post SC.
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Tabela 7. Ndikimi i moshës te lindjet me SC në spitalin e Prizrenit.

Shpërndarja sipas grupmoshës
<20 -25

26-30

31-35

36-40>

Totali

Nr

%

Nr

%

Nr

%

Nr

%

Nr

%

293

30.78

385

40.44

222

23.31

52

5.47

952

100

Siq shihet në tabelen numer 7 numri ma i madhë i rasteve i takon grupmoshës 26-30 vjeqare me
pjesëmarrje 40.44%. Pastej kemi grup –moshat 20-25 ku gjithsej ishin 30.78%, moshat prej 3135 ishin 23.31%, ndersa numri me i vogel i lindjeve ishin grupmoshat 36-40 me gjithsej 5.47%.

450
385

400
350
300

293

250

222

200
150
100
52
50
30.77%

40.44%

22.20%

5.46%

0
<20-25

26-30

31-35

36-40>

Grafika 7.Pariteti sipas grupmoshave të spitalit të Prizrenit.
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Tabela 8. Shpërndarja sipas ditëve të qëndrimit në spital
Shihet që grate qëndrojnë në spital pas lindjes me SC dy ditë ose më shumë, nuk është gjetur
asnjë rast me qëndrim një ditë. Rastet që kanë qëndruar 2 ditë përbëjnë 77 paciente në Gjakovë
e të Prizren 57 paciente, 3 ditë përbëjnë 359 paciente në Gjakovë e në Prizren 482 paciente , 4
ditë përbëjnë 102 paciente në Gjakovë e ndërsa në Prizren 354 paciente, 5 ditë përbëjnë 49
paciente në Gjakovë e ndërsa në Prizren 28, 6 ditë përbëjnë 23 paciente në Gjakovë e ndërsa në
Prizren 19 dhe më shumë se 6 ditë 10 paciente në Gjakovë e Prizren12. Shtrimet me më shume
se kater ditë janë për arsye të problemeve me të porsalindurit.

Ditëqëndrimi
1ditë
2 ditë
3 ditë
4 ditë
5 ditë
6 ditë
>6 ditë
Totali

Lindje (SC) Gjakovë
0
77
359
102
49
23
10
620

Lindje (SC)Prizren
PPPrizrenGjakovë
0
57
482
354
28
19
12
952

Tabela 8. Shpërndarja sipas ditëqëndrimit.
600
500
400
Gjakovë

300

Prizren

200
100
0
1 ditë

2 ditë

3 ditë

4 ditë

5 ditë

6 ditë

>6 ditë

Grafiku 8. Shpërndarja sipas ditëve të qëndrimit.

41

5. DISKUTIMI
Gjatë hulumtimit që kemi kryer në spitalin e Gjakovës “Isa Grezda”, në repartin e gjinekologjisë,
gjithnjë duke u bazuar në shënimet e protokoleve, kemi ardhur në përfundim se gjatë vitit 2017
spitalin e Gjakovës janë kryer 2200 lindje në përgjithsi, 1580 kanë qenë lindje normale ndersa ,
620 lindje me operacion.
Po ashtu edhe në spitalin Prim.”Dr. Daut Mustafa” në repartin e gjinekoligjisë në Prizren, janë
kryer gjithsej 3380 lindje ku prej tyre kanë qenë 2458 lindje normale ndërsa 952 lindje me
operacion.

Tendencat përendimore sot vlersojnë se trendi në rritje i SC i atribohet dëshirës së gruas, zgjerimi
të indikacioneve dhe lehtësisë së procedures së SC. Kështu në studim u tregua se multipare ma
shumë lindje me SC. Ndërsa primiparet disa prej tyre ishin kryer me deshirën e gruas dhe e grave
do ta zgjidhnin SC me dëshir edhe nëse nuk do të kishin asnjë indikacion për SC. Ato referojn se
zgjedhin ti nënshtrohen me dëshirë lindjes me SC për të shmangur dhimbjen gjatë lindjes vaginale.
Por këtu duhet thënë se ato këtë zgjidhje e bëjnë në kushte të mosiformimit rreth gjithë proqedurës.
Shumë pak, për të mos thënë asnjë prej grave nuk dinin se cilat disavantazhet e SC në raport me
lindjen vaginale, por thjesht një numerë i vogel i tyre tregon i tyre tregon se kishin dëgjuar se lindja
me SC ka më shumë probleme se lindja vaginale. U tregua në studim 28% e grave kishin
indikacione për të realizuar SC , nga të cilat vendin e perë e zinte distocia , e ndjekur nga statusi
post SC. Edhe pse herën e parë gratë mund ta zgjedhin SC me dëshirë, në lindjen e dytë statusi
post SC përben një indikacion për të.

Përqindja e lindjeve me operacion në Kosovë është rreth 30% që do të thotë se afërsisht çdo e
treta grua lind me operacion. Kjo përqindje është në rritje të vazhdueshme nga viti në vit.
Gjithmonë, përpara operacionit gjinekologu ia sqaron shtatzënës arsyen se përse konsideron se
lindja duhet të kryhet me operacion. Indikacionet shkruhen në kartelën e pacientes dhe shtatzëna
(e ndonjëherë edhe burri i saj) nënshkruan se ka kuptuar arsyen se përse operacioni është i
nevojshëm dhe se pranon që të lind me operacion.
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6. Përfundimi

Shumë është punuar edhe për të evidentuar faktorët që indikojnë SC, njëkohësisht janë kryer
përpjekje që të vlerësojnë dhe peshën që zë secili prej këtyre faktorëve në vendimmarrjen në
lidhje me mënyrën e lindjes.
Gjatë hulumtimit që kemi kryer në spitalin e Gjakovës “Isa Grezda”, në repartin e
gjinekologjisë, po ashtu edhe në spitalin Prim.”Dr. Daut Mustafa” të Prizren gjithnjë duke u bazuar
në protokolet e spitalit kishim evidentuar disa nga rastet emergjente të cilat mund të rrezikojnë
shëndetin e nënës dhe të frytit.
Poashtu në këtë punim paraqitëm menaxhimin dhe punën që kryen mamia te këto rastet e
nderhyrjeve post- operative. Ky trajtim i imtësishëm na nxjerr në pah disa pika kyqe ku duhet të
fokusohemi ne si mami të ardhshme.
Andaj erdhëm në përfundim se si duhet të trajtohet një rast emergjent, cili duhet të jetë trajtimi
dhe ndihma e parë që jepët te këto raste, terapia adekuate si dhe parandalimi i gjendjes më të rëndë,
ku rreziku është i lartë si për nënën ashtu edhe për frytin.
Detyrë kryesore e mamisë është që të parandaloj herët komplikacionet, të jetë e aftë dhe e
përgatitur qoftë për një rast më të thjesht e deri tek ato më delikate .
Eshtë shumë e rëndëshne që të bëhet ndjekja në vazhdimësi e pacientëve dhe t’u jepen këshilla
në lidhje me kujdesin në vazhdimësi.
Gjatë kujdesit mamia ka shumë rëndësi aplikimi i terapisë me kohë dhe observimi i pacientit
24h. Trajtimi i këtyre sëmundjeve duhet të bëhet në mënyrë sa më adekuate në mënyr qe të kemi
një nënë dhe foshnje të shëndoshë.
Lindja me opercion është mjaft e shprehur kjo bëhet në bazë të mos informimit të pasojave që
ka lindja me operacion, dhe nga frika e lindjes normale.
Lindjet me operacion janë me të shprehura te primiparet.
Kërkon diagnostifikim më kohë dhe trajtim adekuat, si dhe edukimin e pacientes, informimin
e pacientes për rreziqet që mund të sjell lindja me operacion me qëllim të pengimit të mund të
sjell mos trajtimi dhe neglizhimi si dhe përfitimin i tij nga stefi mjekësor profesional.
Trajtimi dhe edukimi bëhet që pacientja mos të ketë frik nga lindja normale ku në shumicen
e rasteve kalon pa komplikime, se lindja me operacion.
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7. REZYMEJA

Hulumtimi është bërë në periudhën kohore janar -dhjetor 2017. Nga ky hulumtim rezulton se sa
është numri i lindjeve me seksio cezarea në repartin e gjinekologjisë në Spitalin e Gjakovës po
ashtu edhe në Spitalin e Prizrenit ku edhe ka qenë numri më i madhë i lindjeve. Subjekt i këtij
hulumtimi ishte ndergjëgjsimi personelit shëndetësor për të treguar kujdesin e duhur në
menaxhimin e pacientes që ka lindur me seksio cezaera. Punimi i diplomës në të cilin kamë punuar
një kohë të gjatë e që për qëllim ka pasur që të tregoj se kjo sëmundje duhet trejtuar me kujdesë të
veqant dhe me ndimen e profesionistve shëndetësor sidomos e roli i mamisë është i rëndëishëm.
Me gjithë të arriturat e sotme te lindje me operacion komplikacionet vazhdojnë të jenë të
konsiderushme.
Në hyrje të punimit janë paraqitur abstrakti ku në menyrë shumë të qartë është treguar edhe
përkufizimi i problemit si dhe roli i mamisë në përkujdesjen e plagëve postoperatore me lindjet
cezariane të cilin luan në mënyr që të kemi shoqeri të shëndoshë.
Si qëllim dhe metodologji për realizimin e keti punimi elementë të veqantë që ndikojnë në mënyrë
drejtpërdrejtë dhe perkujdesjen e mamisë te plaget post operative te lindja me seksio cesariane është
përdorur metoda e hulumtimit në dy maternitete edhe në Gjakoves edhe në Prizrenit duke plotësuar
pastaj për të vazhduar pas me rezultate, diskutim dhe përfundim .
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