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Abstrakt:
Hyrje: Arsyeja pse e zgjodha këtë temë ështe për faktin se nënat dhe në përgjithësi gratë
në Kosovë janë shumë pakë të informuara rreth gjendëjeve emregjnete në obstetrikë, të cilat
gjendje ju rrezikojnë shëndetin dhe jetën e tyre dhe të fëmijës së tyre ende të palindur nëse nuk
parandalohen dhe mjekohen me kohë.
Qellimi i punimit: të paraqesim të gjitha gjendjet emergjente në obstetrikë duke bërë
rishikimin e literaturës.
Të dhëna të përgjitheshme: Është shumë me rëndësi që ne si puntor të ardhshëm
shëndetësor të bëhemi inciator të informimit të popullatës, duke e bërë më të lehtë menaxhimin
dhe parandalimin e këtyre problemeve. Të jesh i shëndetshëm është më tepër se sa të mos jesh i
sëmurë. Të jesh i shëndetshëm do të thotë të ndjehesh mirë në trup, shpirt dhe në anën sociale. Me
qëndrimin tonë të përditshëm ne mund të ndikojmë në shëndetin tonë. Edhe në ditët e sotme, kur
njerëzit zbulojnë universin mbetet lindja një mrekulli e madhe. Nëna shtatëzëne mund të
kontribojë shumë që fëmija e saj të ketë një fillim të mirë në jetën e tij. Nëse ajo ushqehet
shëndetshëm, lëviz mjaftueshëm dhe heq dorë nga pirja e duhanit dhe alkoolit, në të njëjtën kohë
ajo kujdeset edhe për fëmijën e pa lindur akoma. Gjendejt emergjente në obstetrikë karakterizohen
me gjakderdhje e cila mundet me qenë nga vagjina, gjakderdhje intrauterine dhe gjakderdhje
intraabdominale. Këto gjendeje shoqërohen me dhimbje, çrregullim të vetëdijes, dhe gërqe
toniko-klonike. Gjendja më e shpeshtë emergjnete në obstetrikë e cila shoqërohet me gjakderdhje
masive është placenta previa, abrupcioni placentar, ruptura e mitrës dhe shtatzënia ektopike.
Simptom tjetër i rëndësishem i cili i shoqëron gjendejet emergjenete në obstetrikë është dhimbjet
në abdomen, për shkak të abrupcionit placentar, rupturës së mitrës ose shtatzënisë ektopike.
Përfundim: Shumë gjendeje emergjnete në obstetrikë munden ta rrezikojn jetën e
shtatzënës dhe femijës, për ate kujdesi infermieror në gjendjet emergjente në obstetrikë është me
rëndësi shumë të madhe. Infermierët janë punetorë shëndetësor, të cilet bien në kontakt me
shtatzënat që me rastin e ardhjes në institucionin shëndëtsor – spital. Që nga ky moment
infermierët në vazhdimësi deri me rastin e lëshimit nga spitali vazhdojnë të përkujdesen për këto
paciente duke i mbikqyrur funksionet vitale të pacientës. Infermierëve ju duhet dije e mjaftuar dhe
përvojë për ti vënë në dukje me kohë ndryshimin e gjendjes së pacientes dhe me kohë të
infermohet personeli mjekësor.
Fjalet kyçe: obstetrika, gjendjet emergjente në obstetrik
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Abstract
Introduction :The reason why i chose this topic is because mothers and women in
Kosovo are generally not informed about "Obstetric Emergencies". It is very important that we as
a nurse become an informer to the public, making it easier Managing and preventing these
problems.
The purpose of this paper:Being healthy is more than just being sick. To be healthy
means to feel good in body, soul and social side. With our daily attitude we can affect our health.
General information:If she is fed healthy, moves enough and gives up smoking and
alcohol, she also cares for her unborn baby.Obstetric emergencies are characterized by bleeding
that may be from vagina, intrauterine bleeding and intraabdominal bleeding. These findings are
associated with pain, disorder of consciousness, and tonic-clonic scavenging. The most common
emergency condition in obstetrics associated with massive bleeding is placenta previa, placentar
abortion, uterine rupture and ectopic pregnancy. Another important symptom that accompanies
emergencies in obstetrics is pain in the abdomen, due to placental abruption, uterine rupture or
ectopic pregnancy.
Conclusion :Many obstetric emergencies can endanger the life of the pregnant woman
and the child, for that nursing care in emergency conditions in obstetrics is of utmost importance.
Nurses are health workers, the first ones who come into contact with pregnant women on arrival at
the hospital - hospital. Since then, nurses continue to take care of these patients by supervising the
vital functions of the patient. Nurses need sufficient knowledge and experience to quickly point
out the change of patient status and timely care of medical staff.
Keywords: obstetric, emergency situations in obstetrics
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1. Hyrje
Gjendjet emergjente në obstetrikë janë një gjendje patologjike e papritur e zhvilluar në një
pacient, për shkak të aksidentit ose sëmundjes, i cili kërkon ndërhyrje terapeutike urgjente
mjekësore ose kirurgjikale.
Simptomat që karakterizojnë emergjencat në obstetrikë përfshijnë gjakderdhje, e cila mund të jetë
vaginale, intrauterine, dhe intraabdominale, pastaj dhimbje, shqetësim i vetëdijes ,spazma.
Një numër i madhë i emergjencave në obstetrikë mund të rrezikojnë jetën e pacientit, dhe këto
janë:
















Shok hemorragjik.
Shok endotoksik.
Tromboembolia.
Embolia ajrore.
Shtatzënia ektopike
Abruptimi placental
Placenta previa
Pre-eklampsia
Embolia e likidit Amniotik
Inverzion ose ruptura e uterusit
Placenta Accreta
Dystokia e shpatullave
Hemoragjia ose infektimi i mitrës
Inverzioni i mitrës
Këputja e mitrës
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2. Historiku

Para shekullit të 18-të
Kujdesi për gratë shtatzëna në Evropë kufizohej ekskluzivisht tek gratë dhe përjashtonte
rigorozisht burrat. Mamitë e kualifikuara menaxhuan të gjitha aspektet e punës dhe ofrimit te
kujdesit. Prania e mjekëve dhe kirurgëve ishte shumë e rrallë dhe ndodhte vetëm pasi kishte
ndodhur një ndërlikim serioz dhe mamia femer kishte shteruar të gjitha mundesite për të
menaxhuar komplikimin. Thirrja e një kirurgu ishte hapi i fundit .

Pas shekullit 18-te
Shënoi fillimin e shumë përparimeve në mamitë evropiane. Të gjitha këto përparime
mjekësore në obstetrikë ishin një mundesi për futjen e meshkujve ne menaxhimin dhe ofrimin e
kujdesit të drejtuar nga gratë-mamitë
Nga fundi i shekullit të 19-të filloi zhvillimi i themelimit të obstetrikës moderne dhe mamisë.
Shumë vende evropiane nga fundi i shekullit të 19-të po monitoronin trajnimin e mamive dhe
lëshonin certifikimin në bazë të kompetencës. Mamitë nuk ishin më të paarsimuara në kuptimin
formal.
Burrat u futën në fushën e obstetrikës në shekullin e nëntëmbëdhjetë dhe rezultuan një ndryshim i
madhe i këtij profesioni. Gjinekologjia rezultoi drejtpërsëdrejti si një fushë e re dhe e veçantë e
studimit nga obstetrika dhe u përqendrua në shërimin e sëmundjeve dhe të papërcaktimeve të
organeve seksuale të femrave.
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3. Funksionet mjekësore

Në vijim janë funksionet mjekësore të cilat janë absolutisht të domosdoshme për të shpëtuar
jetën e grave që zhvillojnë komplikime obstertike. Ekzistojnë tetë funksione të tilla sinjalizuese
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Administrimi parenteral i antibiotikëve
Administrimi parenteral i medikamenteve oksitocike
Administrimi parenteral i antikonvulzivëve
Largimi manual i placentës
Largimi i produkteve residuale
Lindja vaginale e asistuar
Kirurgjia
Transfuzioni i gjakut

Operacioni në obstetrikë kryhet nën anestezi lokale ose të përgjithshme.
Shkaku më i zakonshëm i sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë së nënës është çrregullimi i
hemostazës.
Nëse ka dyshime për çrregullim të trashëguar të koagulimit, është e nevojshme të dihet për forcën
e gjakderdhjes në ovale ose ndërhyrje kirurgjike.
Vlerësohet se një e katërta e grave me hemoglobinë <100 g / L në të njëjtën kohë kanë një
çrregullim të koagulimit.
Hemostaza mund të ndahet në tri faza, krijimi i thrombocitanit, krijimi i trungut fibrinik,
shperberja (kompenzimi ) i trombit (fibrinoliza)
Dëmtimi i hemostazës primare karakterizohet nga gjakderdhja në mukozë dhe në lëkurë .
Çrregullimi sekondar i gjakderdhjes rezulton në gjakderdhje në indet e buta (muskuj, nyje).
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4.Emergjencat obstetrike gjatë shtatzanisë
4.1 SHTATZËNIA EKTOPIKE
Shtatzënia ektopike është shtatzënia jonormale që ndodh jashtë mitrës. Foshnja (fetusi) nuk
mund të mbijetojë dhe shpesh nuk zhvillohet fare në këtë lloj shtatzënësie.
4.1.1

Shkaqet, incidenca, dhe faktorët e rrezikut

Shtatzënia ektopike ndodh kur shtatzënia fillon jashtë mitrës. Vendndodhja më e zakonshme e
shtatzënise ektopike është njëra nga tubat nëpërmjet të cilës kalon veza nga vezorja në mitër (tub
fallopian). Megjithatë, në raste të rralla, shtatzënitë ektopike mund të ndodhin në vezore, në zonën
e stomakut ose në qafën e mitrës.
Shtatzënia ektopike shpesh shkaktohet nga një gjendje që bllokon ose ngadalëson lëvizjen e
një veze që pllenohet përmes tubit fallopian në mitër. Kjo mund të shkaktohet nga një bllokim
fizik në tubë nga faktorë hormonal dhe nga faktorë të tjerë siç është pirja e duhanit.
4.1.2

Cilat janë llojet e shtatzanisë ektopike?

Llojet e shtatzanisë ektopike mbartin edhe emrin e lokalizimit ektopike:





Shtatzani tubare – kur shtatzania zhvillohet në tubin e Fallopit
Shtatzani abdominale – kur shtatzania zhvillohet në kavitetin abdominal
Shtatzani cervikale – kur shtatzania zhvillohet në qafën e mitrës
Shtatzani ovariane – kur zhvillohet në vezore.
Deri në 50% e grave që kanë patur shtatzëni ektopike, kanë patur ënjtje (inflamacion) të
tubave fallopiane (salpingitis) ose sëmundje inflamatore të pelvikut.
4.1.3 Cilat janë shkaqet që favorizojnë një shtatzani ektopike?

Në shumicën e shtatzanive, veza e fertilizuar kalon përmes tubit të fallopit për të arritur në
brendësi të kavitetit të mitrës. Cdo faktor që pengon ose vonon këtë kalim shkakton barrë jashtë
mitre (ektopike). Ndër faktorët që shkaktojnë barrë jashtë mitre përmenden:








Endometrioza.
Të paturit e një shtatzanie tjetër ektopike në të kaluarën
Aderencat që mund të krijohen pas një apendiciti akut
Aderencat që mund të krijohen pas operacioneve të ndryshme në të kaluarën (mbi vezore,
tuba, mitër etj)
Anomalitë e lindura të organeve të brendshme genitale të femrës
Një embrion anormal në shumë raste implantohet jashtë mitrës.
Infeksionet gjenitale si psh :sëmundja inflamatore pelvike.
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Ndër situate që favorizojnë një shtatzani jashtë mitre janë:





Mosha e femrës > 35 vjece.
Dispozitivi intrauterin (DIU, Sterileja, spiralja)
Femrat që kanë shumë partner seksualë.
Në raste shumë të rralla edhe fertilizimi in vitro apo inseminimi intrauterin.
4.1.4 Cilat janë shenjat e një barre jashtë mitre?

Paciente mund të shfaqin të njëjtat simptoma si ato të fillimit të cdo shtatzanie. Këtu përmendim:








Nauze dhe të vjella
Dhimbjet e gjoksit
Të tjera simptoma janë:
Hemorragji uterine
Dhimbje beli
Dhimbje në formë shtrëngimesh në njërën anë të fund barkut
Vonesën e menstruacioneve

Në rastet kur shtatzania ektopike ka bërë rupturë dhe hemorragji të brendshme, kemi shenja më
alarmante:








Gjendje të fikëti
Debulesë
Tenezma (ndjenjë defekimi)
Rënie të tensionit
Dhimbje në shpatull
Dhimbje të fortë, të mprehtë në fund të barkut.
Humbje ndjenjash
4.1.5 Çfarë analizash mund të ndihmojnë në diagnozën e saktë dhe të hershme të barrës
jashtë mitre?






Vizitë gjinekologjike
Ekografi transvaginale
Test shtatzanie në urinë
Dozimi i beta-hCG në gjak
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Fig1. Dallimi në mes shtatzanis normale dhe asaj ektopike.
Burimi: https://goo.gl/jknpH9
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4.2 ABRUPTIMI PLACENTAL.

I quajtur edhe placenta abruptio, kjo ndodh kur placenta ndahet nga mitra para kohe, duke
shkaktuar gjakderdhje dhe kontraktime. Nëse mbi 50% e placentës ndahet, të dy ,fetusi dhe nëna
janë në rrezik.
Kjo gjendje zakonisht ndodh në tremujorin e tretë, por mund të ndodhë çdo kohë pas javës së 20
të shtatzanisë. Vetëm rreth 1% e të gjitha grave shtatzëna do të përjetojnë abrupcion te placentes
dhe shumica mund të trajtohen me sukses varësisht se çfarë lloj ndarjeje ndodh.

Fig 2.Abruptimi Placental (mbledhja e gjakut në placentë)
Burimi: https://goo.gl/ArVVp5
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4.2.1 Cilat janë shenjat dhe simptomat ?
Gjakderdhja vaginale (edhe pse rreth 20% e rasteve nuk do të kenë gjakderdhje)
Kontraktimet e shpejta
Dhimbje barku
Anomalitë e fetusit

Çdo gjakderdhje vaginale në tremujorin e tretë duhet të raportohet menjëherë te ofruesi i kujdesit
shëndetësor. Shkaqe të tjera për gjakderdhje vaginale mund të jenë placenta previa.
4.2.2 Çfarë ndodh aktualisht në abrupcion placental?
Placenta është pjesë e sistemit të mbështetjes së fëmijës suaj. Ai transferon oksigjenin dhe
ushqyesit tek fëmija juaj. Kur placenta ndahet nga rreshtimi juaj i mitrës përpara punës, ajo mund
të ndërpresë transportimin e oksigjenit dhe ushqyesve tek fëmija juaj. Abruption placental mund
të vërtetohet me të vërtetë vetëm pas lindjes, kur placenta mund të shqyrtohet. Ka disa metoda që
përdoren për të bërë këtë diagnozë gjatë shtatzënisë në mënyrë që të mund të aplikohet trajtimi i
duhur.
Kjo perfshin:





Ultratingull
Vlerësimi i simptomave të pacientit (gjakderdhje, dhimbje)
Testet e gjakut
Monitorimi fetal
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4.3 PLACENTA PREVIA
Placenta previa është një komplikacion (për fat të mirë jo shumë i shpeshtë) i shtatzanisë.
Placenta previa mund të shkaktojë hemorragji masive përpara ose gjatë lindjes.

Fig3. Llojet e Placenta previa
Burimi : https://goo.gl/pDBPd4

4.3.1 Cilat janë shenjat e placentës previa?
Shenja madhore e placentës previa është hemorragjia (e kuqe e pastër) e pashoqëruar nga
dhimbjet në tremujorin II ose III të shtatzanisë. Në disa raste, disa shtatzana raportojnë hemorragji
edhe në tremujorin I, megjithatë kjo hemorragji në tremujorin I nuk vjen për shkak të placentës
previa. Placenta previa i shfaq komplikacionet hemorragjike vetëm në fund të tremujorit II dhe
përgjatë gjithë tremujorin III. Sasia e hemorragjisë mund të variojë: nga minimale deri në masive
dhe kërcënuese për jetën. Në disa raste është intermitente duke pushuar dhe duke u rikthyer pas
disa ditësh ose pas disa javësh. Në disa raste, pacientja, pavarësisht se me placenta previa, nuk
përjeton asnjë hemorragji gjatë muajve të shtatzanisë.
4.3.2 Llojet e placentës previa
Placenta previa përfshin 3 nëngrupe:




Placenta previa totale (centrale) – placenta mbulon plotësisht qafën e mitrës.
Placenta previa parciale – placenta mbulon pjesërisht qafën e mitrës.
Placenta previa marginale – placenta prek qafën e mitrës.
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Placenta e implantuar inferior (poshtë) është një term që përshkruan atashimin poshtë të
placentës por jo aq sa të quhet placenta previa marginale. Kjo lloj placente mund të shkaktojë
hemorragji pas lindjes, por jo gjatë lindjes.
4.3.3 Cili është shkaku për placentën previa?
Disa nga shkaqet që mund të shkaktojnë placenta previa përfshihen në listën e mëposhtme:











Anomalitë uterine
Placentat e mëdha (psh në shtatzanitë multiple)
Kyretazhet uterine
Femrat që kanë lindur me operacion cezarian
Femrat në moshë > 35 vjece
Placenta previa në shtatzanitë e kaluara
Duhani
Endometriti (infeksion i shtreses se brendshme te mitres).
Rreziqet për abort në tremujorin I
Çdo operacion në brendësi të mitrës.
4.3.4 Cilat janë komplikacionet e placentës previa?

Komplikacionet e placentës previa janë të shumta. Komplikacioni më serioz është
hemorragjia, e cila mund të jetë masive deri sa të shkaktojë shok dhe deri vdekje të nënës. Lindjet
prematurejanë të detyrueshme për shkak të urgjencës që paraqet hemorragjia masive. Vetë lindja
premature shton rreziqet për shëndetin e të porsalindurit.
Lindjet duke qenë se janë me operacion cezarian, mund të shtojnë akoma më shumë
probabilitetin për placenta previa në shtatzanitë e mëvonshme.
Placenta previa, pas shkolitjes, mund të shkaktojë atoni uterine (pamundësi të mitrës për tu
kontraktuar). Një situatë e tillë shoqërohet me hemorragji dhe mund të përfundojë
nëhisterektomi (heqje të mitrës).
Vetë placenta previa në disa raste mund të ketë një atashim anormal, hiperaderent, kjo e bën të
pamundur shkolitjen e saj të plotë pas lindjes së bebit. Kjo situatë (placenta akreta) shoqërohet
me hemorragji dhe që në shumicën e rasteve përfundon në histerektomi (heqje të mitrës).

20

Gjendjet emergjente në obstetrikë Ardian Kryeziu

4.4 PRE-EKLAMPSIA
Pre-eklampsia (shkurt PE) është një sëmundje që shfaqet vetëm në shtatzani. Ajo mund të
prekë bebin, nënën ose të dy bashkë në më të shumtën e rasteve. Mund të shfaqet në cdo moment
pas javës së 20-të të shtatzanisë.




Tek nëna ajo mund të shkaktojë crregullime me tensionin arterial (hipertension) dhe
humbje të proteinave me urinën (proteinuria, albuminuria). Fillimisht këto crregullime
mund të jenë të heshtura, minore por më vonë mund të bëhen serioze.
Bebi në barkun e nënës mund të rritet më ngadalë në peshë (IUGR) ose mund të vuajë nga
pakësimi i sasisë së oksigjenit që sjell placenta.

Zakonisht PE është e lehtë, por në 1% të shtatzanive është e formës së rëndë duke vënë në
rrezik jetën e bebit dhe të nënës në të njëjtën kohë. Vdekjet fetale janë pasojë e pamundësisë së
placentës për të plotësuar nevojat e bebit me oksigjen, distakos së placentës dhe nga lindjet e
detyruara para kohe për të shpëtuar jetën e nënës. Vdekjet e nënës mund të vinë për shkak të
krizës hypertensive, distakos së placentës, hemorragjive në lindje, crregullimeve të koagulimit dhe
komës eklamptike.
4.4.1 Cilat janë shenjat e PE?
PE në stadet fillestare nuk paraqet ndodnjë shenjë. Në këtë stad ajo mund të diagnostikohet
vetëm rastësisht nga testet / analizat e ndryshme depistuese.
Në shumicën e rasteve kombinimi hipertensionit me shfaqjen e proteinurisë (proteinat,
albumnina në urinë) sugjeron për PE. Megjithatë kjo nuk vlen në të gjitha rastet. Tensioni arterial
në PE zakonisht është mbi vlerat 140/90 mmHg. Një tjetër shenjë (më pak specifike) është
edhe edema (enjtja nga grumbullimi i likideve) e këmbëve, duarve dhe fytyrës. Megjithatë edema
për shkak se shikohet edhe në një pjesë të mirë të shtatzanive normale nuk mjafton për të dyshuar
për PE.
Shenjat si dhimbja së pjesën e sipërme të barkut, të vjellat, dhimbja e fortë e kokës dhe
crregullimet në shikim, fotofobia (frika dhe bezdisja nga drita) paralajmërojnë se PE është në një
stad të përparuar tashmë. Këto shenja nuk duhet të injorohen asnjëherë, pasi janë sinjale të një
rreziku imminent.

4.4.2 Çfarë e shkakton PE?
Ajo që dihet me siguri është se PE vjen nga placenta – një organ special që lidh bebin me
nënën. Placenta ka nevojë për një furnizim të mjaftueshëm me gjak nga nëna për të plotësuar
nevojat e bebit. Në PE, placenta merr një furnizim të pamjaftueshëm me gjak për shkak të
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ngushtimit të arterieve që e lidhin me mitrën. Kjo sjell pasoja serioze për rritjen e bebit dhe për
shëndetin e nënës.Sinjalet nga pamundësia e placentës për të siguruar një fluks normal gjaku
kapen nga enët e gjakut të nënës. Këto enë gjaku ngushtohen duke bërë që funksioni i veshkave të
dëmtohet. Kjo bën që produkte që duhet të eliminohen nga veshkat akumulohen në gjakun e
nënën, ndërkohë që proteinat e gjakut të humbasin përmes urinës. Me përparimin e sëmundjes,
mëlcia e nënës, mushkëritë, truri dhe sistemi i koagulimit mund të preken gjithashtu.
Komplikacionet më të rrezikshme të PE janë konvulsionet (eklampsia), hemorragjia cerebrale
(iktus), edema pulmonare (likid në mushkëri), insuficienca renale (bllokimi i funksionit të
veshkave), insuficienca hepatike (bllokimi i funksionit të mëlcisë) dhe crregullimet në koagulim.
Të gjitha këto janë të rrezikshme për jetën e nënës.
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5.Emergjencat obstetrike gjatë shtatzanise dhe lindjes
5.1 EMBOLIA E LIKIDIT AMNIOTIK
Embolia e lëngut Amniotik është një gjendje e rrallë, por e rrezikshme, që ndodh kur likidi
amniotk (lëngu që rrethon bebin në mitër gjatë shtatzënisë) ose materialet fetale si p.sh. qime apo
flokë, hyjnë në qarkullimin e gjakut amtar. Një gjendje e tillë ka më shumë gjasa të ndodhi gjatë
lindjes ose menjëherë pas saj. Embolia e likidit Amniotic është e vështirë për t’u diagnostikuar.
5.1.1 Simptomat
Embolia e likidit Amniotik zhvillohet papritur dhe shpejtë. Ajo shfaq shenja të tilla si:
• Shkurtim i menjëhershëm i frymëmarrjes
• Edem pulmonare (shtim i sasisë së likideve në mushkri)
• Rënie e menjëhershme e presioni të gjakut
• Kolaps kardiovaskular
• Probleme me koagulimin e gjakut, të cilat rrezikojnë jetën (koagulopati e disemunuar
intravaskulare)
• Të përziera ose të vjella
• Ethe
• Shpejtim të rrahjeve të zemrës ose çrregullime të ritmit të saj
• Vuajtje fetale të menjëhershme, që shoqërohen me ngadalësim të rrahjeve të zemrës fetale
• Dëmtime të sistemit nervor
• Koma
5.1.2 Shkaqet
Arsyeja përse ndodh embolia e likidit Amniotic nuk është akoma e qartë, por dihet se kalimi i
likidit amniotic apo materialeve fetale në qarkullimin amtar, sjell një reaksion inflamator dhe
aktivizim të koagulimit në vazat amtare.
5.1.3 Faktorët e rrezikut
Duke qenë se ky është një ndërlikim shumë i rrallë, është tepër e vështirë që të identifikohen
faktorët e riskut. Llogaritet se haset në 1-12 raste për çdo 100,000 lindje. Megjithatë mendohet se
në shfaqjen e embolisë së likidit Amniotic ndikojnë:
• Mosha amtare e madhe: Kur nëna është mbi 35 vjeç.
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• Probleme të Placentës: Nëse ka anomali të tilla si: vendosje e pjesëshme apo e plotë mbi qafën e
mitrës, apo shkëputje e parakohshme e placentës nga muri i mitrës mund të çojnë në shkëputjen
fizike midis nënës dhe fëmijës.
• Preeclampsi:Presioni i lartë i gjakut dhe sasia e madhe e proteinës në urinë pas javës së 20-të të
shtatzënisë mund të ndikoj në shtimin e riskut për embloli të likidit Amniotic.
• Induktimi i aktivitetit të lindjes: Kjo mendohet për disa metoda të përdorura, por të dhënat janë të
kufizuara
• Lindja operative me secio C:me forcë apo me vakum rrisin rrezikun për emboli. Kjo për faktin
se këto procedura mund të ndërpresin barrierën fizike mes nënës dhe fëmijës.
• Gjenetike: Një rol i rëndësishëm i jepet faktorit gjenetik në shfaqjen e embolisë së likidit
amniotik.
5.1.4 Komplikacionet
• Dëmtime të trurit: Oksigjenimi i ulët i gjakut mund të japin dëmtime neurologjike të
përhershme, të rënda.
• Hospitalizim i zgjatur: Gratë të cilat i mbijetojnë embolisë mund të qëndrojnë disa javë deri
muaj në spital.
Llogaritet që vdekshmëria nga embolia e likidit Amniotic arrin deri në 10 % në vendet e
zhvilluara. Gjithashtu sëmundshmëria dhe vdekshmëria është e lartë edhe për fëmijën.
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Fig 4. Rreziku nga lëngu amniotik
Burimi : https://goo.gl/79PY4C
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5.2 PLACENTA AKRETA
Placenta zakonisht i bashkëngjitet murit të mitrës, megjithatë ekziston një kusht që ndodh kur
placenta ngjitet shumë thellë në mur të mitrës.
Kjo gjendje njihet si placenta accreta, placenta increta, ose placenta percreta në varësi të
ashpërsisë dhe thellësisë së shtojcës së placentës. Përafërsisht 1 në 2,500 shtatzania kanë përvojën
e placentës accreta, increta ose percreta.
5.2.1 Cfarë shkakton akreditimin e placentës?
Shkaku specifik i akreditimit të placentës është i panjohur, por mund të lidhet me placenta
previa dhe dërgesat e mëparshme cezariane. Placenta accreta është e pranishme në 5% deri 10% të
grave me placentë previa.
Një shpërndarje cesarean rrit mundësinë e një akreditimi të ardhshëm të placentës, dhe sa më
shumë cezarianë, aq më i madh është rritja. Cezarianët e shumëfishtë ishin të pranishëm në mbi
60% të rasteve të akreditimit të placentës.
5.2.2 Cilat janë rreziqet e akumulimit të placentës tek foshnja?
Shpërndarja e parakohshme dhe ndërlikimet e mëvonshme janë shqetësimet kryesore për
fëmijën. Fluksi i gjakut gjatë tremujorit të tretë mund të jetë një shenjë paralajmëruese se ekziston
akcentja e placentës, dhe kur ndodh akreditimi i placentës, zakonisht rezulton në lindje të
parakohshme.
Ofruesi juaj i kujdesit shëndetësor do të shqyrtojë gjendjen tuaj dhe do të përdorë medikamentet,
shtratin e shtratit dhe çdo gjë tjetër që është e nevojshme për të ndihmuar vazhdimin e shtatzënisë
drejt termit të plotë.
5.2.3 Cilat janë rreziqet e akumulimit të placentës tek nëna?
Placenta zakonisht ka vështirësi të ndahet nga muri i mitrës. Shqetësimi kryesor për nënën
është hemoragjia gjatë përpjekjeve manuale për të shkëputur placentën. Hemoragjia e rëndë mund
të jetë kërcënuese për jetën.
Shqetësime të tjera përfshijnë dëme në mitër ose organe të tjera (percreta) gjatë heqjes së
placentës. Histerectomia është një ndërhyrje e zakonshme terapeutike, por rezultatet përfshijnë
humbjen e mitrës dhe aftësinë për të konceptuar.
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5.3 DYSTOKIA E SHPATULLAVE
Është një rast specifik i punës në obstetrikë, ku pas daljes së kokës, shpatulla e përparme e
foshnjës nuk mund të kalojë më poshtë, ose kërkon manipulim të rëndësishëm që të kalojë më
poshtë, simfizi pubike.Dystokia e krahut është një emergjencë obstetrike dhe mund të ndodhë
vdekja e fetusit nëse foshnja nuk dorëzohet, për shkak të ngjeshjes së kordonit të kërthizës brenda
kanalit të lindjes. Kjo ndodh në rreth 0.3-1% të lindjeve vaginale.
1) Një fëmijë është jashtëzakonisht i madh, gratë mbipeshë dhe gratë me diabet janë
në rrezik për të pasur fëmijë të mëdhenj,
2) Hapja e pelvisit të nënës është shumë e vogël për shpatullat e fëmijës.
Edhe pse ka disa faktorë rreziku për dystocine supeve, ofruesit e kujdesit
shëndetësor zakonisht nuk mund parashikojnë ose të parandalojne atë. Ata shpesh
zbulojnë se vetëm pasi ka ndodhur.
5.3.1 Faktorët e rrezikut

1) Fëmija i saj është shumë i madh. (Por në të shumtën e rasteve me dystoki të supeve, pesha e
fëmijës është normale. Dhe për foshnjat më shumë të mëdha.
2) Ajo ka diabet.
3) Ajo është shtatzënë me më shumë se një fëmijë.
4) Ajo është obeze.
5) Barra ka zgjatur më shumë se dita e parashikuar e lindjes.
6) Ajo ka pasur dystoki të supeve ose një fëmijë shumë të madh në të kaluarën.

5.3.2 Për fëmijën, rreziqet përfshijnë:
1)Lëndimin e nervave të supit ,të krahut dhe të dorës. Kjo mund të shkaktojë dridhje apo paraliza.
Në shumicën e rasteve, problemet zhduken në 6 deri 12 muaj.
2) Thyerja e klavikules apo krahut
3) Mungesa e oksigjenit në rastet më të rënda, të cilat janë të rralla, mund të shkaktojë dëmtime të
trurit dhe madje edhe vdekjen e fëmijës.
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5.3.3 Komplikimet për nënën përfshijnë:
1) gjakderdhje të rënda pas lindjes
2) Çarjen e mitrës, vaginës, qafës së mitrës apo rektumit
3) Në shumicën e rasteve, ndërlikimet mund të trajtohen dhe të menaxhohen.

Fig 5. Dystrokia e shpatullave
Burimi : http://1b.yt/encgj
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6.Emergjencat obstetrike pas lindjes
6.1 HEMORRAGJIA

Gjakderdhjet gjatë shtatzënisë janë një dukuri relativisht e shpeshtë, por ato mund të
jenë edhe shenjë e rrezikshme dhe ju gjithmonë duhet të kontaktoni mjekun kurdo që kjo
ndodh.
Shkaktarët e gjakderdhjes në shtatzëninë e hershme
Gjatë 12 javëve të para të shtatzënisë, gjakderdhja vaginale mund të jetë shenjë e abortit
ose shtatzënisë ektopike. Megjithatë, shumë femra të cilat kanë rrjedhje gjaku në këtë fazë
të shtatzënisë, arrijnë të kenë shtatzëni normale dhe të suksesshme.
Shkaktarët e gjakderdhjes në shtatzëninë e vonshme
 Ndryshimet cervikale – mund të çojnë në gjakderdhje, veçanërisht pas seksit.
 Infeksionet vaginale.


“Shou” – kur copëza të mukusit që kanë qenë në cerviks gjatë shtatzënisë dalin
duke sinjalizuar se cerviksi po bëhet i gatshëm për fillimin e lindjes. Kjo mund të
ndodhë disa ditë para se kontraksionet të fillojnë ose gjatë vetë procesit të lindjes.

 Shkëputja e placentës – një gjendje serioze kur placenta fillon të largohet nga murri
i mitrës.
 Placenta e lëshuar (e njohur si placenta previa) – kur placenta ngjitet në pjesën e
poshtme të mitrës, afër ose duke mbuluar cerviksit. Gjakderdhja nga placenta
previa mund të jetë shumë e rëndë dhe mund ta rrezikojë foshnjën.
 Vasa praevia – është një sëmundje e rrallë kur enët e gjakut të bebes kalojnë nëpër
membranat që mbulojnë cerviksin. Kur shpërthen uji, enët e gjakut mund të
shqyhen dhe shkaktojnë gjakderdhje vaginale. Foshnja mund ta humbasë sasi të
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mëdha gjaku që është kërcënuese për jetën. Vasa previa duhet të dyshohet nëse ka
gjakderdhje dhe nëse ritmi i rrahjeve të zemrës së fetusit ndryshon përnjëherë pas
shpërthimit të membranave.

6.1 INVERZIONI I MITRËS
Pas lindjes, qoftë vaginale apo operim cezarian, mund të paraqitet inversioni i uterusit, i cili
nënkupton që gjatë ekpulzionit të placentës për shkak të shkëputjes së saj joadekuate nga mitra vie
gjer tek për “shtrembërimi” i mitrës nga brenda jashtë.

Fig 6 . Inverzioni i mitrës
Burimi : http://1b.yt/embëi
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6.2 KËPUTJA E MITRËS
Këputja e mitrës paraqet qarjen e fijeve muskulore te mitrës, më së shpeshti në vendin e plagës
nga operimi i mëparshëm cezarian. Mund të paraqitet edhe tek çfarëdo intervenimi i mëparshëm
në mitër (heqja e miomëve – tumoret beninje të mitrës, heqja e mitrës apo gjymtimi i saj, etj). Tek
këputja komplete, bëhet qarja e të gjitha shtresave të mitrës dhe vie gjer tek gjakrrjedhja masive
dhe duke mbetur foshnja në barkun e nënës, me shkëputjen e placentës dhe ndërprerjen e gjakut të
foshnjës, mund të shkaktohet vdekja e foshnjës.
Kjo flet qartë se sa është gjendja urgjente. Këputja jo e plotë, paraqet qarjen e vetëm një pjese
të mitrës në plagë, duke ruajtur integritetin e mitrës. Fatmirësisht, kjo ndodh shumë rrallë. Besohet
se rreziku i këputjes së mitrës tek femrat që lindin në mënyrë natyrore, pas operimit të mëparshëm
cezarian është rreth 1%.
Mund të ketë këputje të mitrës edhe tek mitra e cila paraprakisht nuk ka patur asnjë
intervenim. Ndodh shumë rrallë, statistikisht është 1 në 15.000 lindje, ndërsa faktori rrezikut janë
nënat të cilat kanë patur më shumë se 4 apo 5 lindje, foshnje nga ana e jashtme, lindje të rëndë me
forceps apo vakum, fatkeqësi aksidentale etj. Këputja e mitrës gjithmonë zgjidhet me anë të
operimit, me përpjekje për të qepur vendin e këputur, edhe pse ndonjëherë kjo nuk është e mundur
për shkak të dendësisë së gjakrrjedhjes dhe më pas bëhet histerektomia (heqja kirurgjike e mitrës).

Fig 7 . Këputja (qarja) e mitrës
Burimi : http://1b.yt/ePVLC
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7.Trajtimi i emergjencave gjate shtatzanisë
7.1 SHTATZËNI EKTOPIKE.

Trajtimi i një shtatëzanie ektopike është heqja kirurgjikale laparoskopike e vezës së fekonduar.
Nëse tubi fallopian ka shpërthyer ose është dëmtuar, do të jetë e nevojshme operacioni i
mëtejshëm.
Qelizat e zhvillimit duhet të hiqen për të shpëtuar jetën e nënës.
Ju do të keni nevojë për ndihmë urgjente mjekësore nëse zona e shtatzënisë ektopike prishet hapur
(këputet). Këputja mund të çojë në shok, një gjendje emergjente.
7.1.1 Trajtimi për shok, përfshinë:
• Transfuzion të gjakut
• Lëngje të dhëna përmes venave
• Mbajtja ngrohtë
• Oksigjen
• Ngritje të këmbëve
7.1.2 Nëse ka një këputje, operimi (laparotomia) bëhet për të ndaluar humbjen e gjakut. Kjo
bëhet edhe për të:
• Konfirmuar shtatzëninë ektopike
• Heq shtatzëninë jonormale
• Riparuar ndonjë dëmtim të indeve
Në disa raste, mjeku duhet të heq tubin fallopian.
Minilaparotomi dhe laparaskopi janë trajtuesit kirurgjik më të shpeshtë për shtatzëninë ektopike e
cila nuk është këputur. Nëse mjeku nuk mendon që do shkaktohet këputja, ndoshta do të ju japë
ilaçe dhe do të ju përcjellë. Ju mund të bëni teste gjaku dhe teste të funksionimit të mëlçisë.
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7.2 PLACENTA PREVIA
Trajtimi i plaçenta previa do të bëhet në varësi të disa faktorëve si:
– Sasia e gjakderdhjes vaginale;
– Nëse hemoragjia ka ndaluar apo vazhdon ende;
– Në çfarë jave po zhvillohet shtatëzania;
– Shëndeti i përgjithshëm i gruas;
– Pozicioni i plaçentës dhe fëmijës.
Kur gruaja ka gjakderdhje të pakta
Nëse gruaja ka gjakderdhje të vogla mjeku mund të rekomandojë rregjim shtrati, ndalim të
aktivitetit fizik si edhe të marrëdhënieve seksuale.
Kur gruaja ka gjakderdhje të mëdha
Nëse hemorragjia është e madhe gruas mund t’i bëhet transfuzion gjaku si edhe t’i jepen
medikamente që parandalojnë lindjen prematurë. Në këtë rast mjeku pas javës së 36-të mund
të fillojë të programojë lindjen me operacion çezarian, gjendje e cila kërkon injektimin tek
gruaja të kortikosteroideve që do të ndihmojnë në maturimin e mushkërive të fëmijës. Nëse
hemorragjia është aq e madhe sa nuk mund të kontrollohet dhe fëmija është në vështirësi
mund të kërkohet kryerja e operacionit urgjent edhe pse fëmija mund të jetë prematurë.
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7.2. PRE-EKLAMPSIA
Shtatzanat me PE të formës së rëndë zakonisht hospitalizohen. PE të rëndë kemi në rastet me
vlera të larta të tensionit arterial dhe me proteinuri të madhe. Hospitalizimi ka për qëllim
vlerësimin se sa serioze është PE dhe sa shpejt progreson ajo. Nuk duhet harruar se PE është
progresive. Ajo veç përparon dhe nuk përmirësohet. Qëllimi final i hospitalizimit është përcaktimi
i kohës së duhur për lindje (qoftë edhe para kohe) me qëllim që tu paraprihet komplikacioneve të
rrezikshme për jetën e nënës apo të bebit. Ndër medikamentet e përdorura në periudhën e shtrimit
janë antihipertensivët dhe anti konvulsantët, të cilët reduktojnë komplikacionet e PE. Dhënia e
këtyre medikamenteve mund të sjellë një kohë të vyer për të stimuluar mushkëritë e bebit me
kortizonikë të cilët duan 24-48 orë të japin efekt.
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8. Trajtimi i emergjencave gjatë shtatzanis dhe lindjes
8.1

EMBOLIA E LIKIDIT AMNIOTIK

Trajtimi duhet të jetë i menjëhershëm për të rivendosur presionin e gjakut dhe oksigjenimin e
tij:
• Vendosja e kateterit në një nga arteriet për të monitoruar presionin e gjakut, si dhe vendosja e
kateterit venoz qendrorë për të siguruar marrjen e likideve në sasi të madhe, medikamentet e
ndryshme apo dhe gjakut.
• Oksigjenim i vazhdueshëm
• Përfundimi i shtatzënisë nëpërmjet interventit të shpejtë
• Kujdesi për fëmijën e porsalindur

8.2

PLACENTA AKRETA

Trajtimi mund të bëhet me anë të seksionit cezarian dhe hysterektomisë abdominale nëse
diagnoza e placentës është e diagnostikuar para lindjes.
Pitocin dhe antibiotikët përdoren për menaxhimin post-kirurgjik. Kur ka placentë pjesërisht të
ndarë me accreta fokale, opsioni më i mirë është heqja e placentës. Nëse është e rëndësishme për
të shpëtuar mitrën e gruas (për shtatzëni të ardhshme), atëherë resektimi rreth placentës mund të
jetë i suksesshëm.
Është shumë e rëndësishme që puntorët shëndetësorë të njihen me faktorët e rrezikut dhe me
modalitetet diagnostikuese për akreditimin e placentës për shkak të natyrës të saj emergjente dhe
rrezikut të lidhur me hemoragjinë kërcënuese për jetën.
Për të rritur sigurinë e pacientit, është e rëndësishme që intervenimi të kryhet nga një ekip
obstetrik me përvojë që përfshin një kirurg obstetrik, me specialistë të tjerë kirurgjikale, si
urologët, kirurgët e përgjithshëm dhe onkologët gjinekologë. Për shkak të rrezikut të humbjes
masive të gjakut, vëmendja duhet t'i kushtohet niveleve të hemoglobinës të nënës para operacionit,
.Shumë pacientë me placentë accerta kërkojnë lindje të parakohshme për shkak të fillimit të
menjëhershëm të hemoragjive masive.

35

Gjendjet emergjente në obstetrikë Ardian Kryeziu
8.3 DYSTOKIA E SHPATULLAVE
Këtu janë disa intervenimet që mund të bëhen:
1) Duke shtypur kofshët e nënës drejt barkut te saj.
2) Aplikojmë presion në barkun e nënës.
3) Duke thyer klavikulen e fëmijës, ndërsa ajo është ende në brendësi të nënës.
4) Kryerja e nje prerje më të gjerë në vaginën e gruas (një episiotomi).
5) Kryerja e një lindjeje cezareane perpara se te shfaqet distocia. Ngaqe dystocia e supeve është
vështirë të parashikohet, zakonisht nuk rekomandohet një lindje cesareane për të parandaluar atë.
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9. Trajtimi i emergjencave obstetrike pas lindjes
9.1 HEMORRAGJIA APO INFEKTIMI I MITRËS

Trajtimi varet nga shkaku i gjakrrjedhjes, nga mosha që keni si dhe nga fakti se a doni
apo jo të mbeteni përsëri shtatzënë.
Një nga mënyrat e mjekimit janë pilulat kontraceptive. Këto pilula kanë hormone të cilat
bëjnë që endometriumi të jetë i hollë. Njëkohësisht cikli menstrual rregullohet dhe
dhimbjet menstruale janë më të vogla. Ka disa lloje të këtyre pilulave, prandaj patjetër
duhet të konsultoheni me gjinekologun para se të vendosni të merrni këtë mjekim.
Mënyrë tjetër është vendosja e spirales brenda në mitër. Ekziston një lloj i spirales e cila
liron hormone dhe rrjedhimisht në mënyrë të konsiderueshme e zvogëlon gjakrrjedhjen.
Për të ndalur gjakrrjedhjen ndonjëherë bëhet edhe dilatimi dhe kyretazhi. Kjo procedurë
kryhet nën anestezion të përgjithshëm. Me kyretazhe gërryhet brendia e mitrës dhe
materiali dërgohet për ekzaminim histologjik. Nëse gjakrrjedhja është e madhe, kyretazhi
ka dy funksione, ajo edhe e ndalë gjakrrjedhjen, por ndihmon edhe në gjetjen e shkakut të
saj.
Histerektomia është një operacion gjatë të cilit hiqet mitra. Kur hiqet mitra, një grua nuk
do të ketë më gjakrrjedhje dhe nuk do të mund të mbetet shtatzënë.

9.2 INVERZIONI I MITRËS

Menjëherë jepen ilaçe kundër dhimbjeve dhe ilaçe për lirimin e mitrës, që të kthehet mitra në
pozitën e saj paraprake. Pas kësaj, ndërpriten ilaçet për lirim dhe fillohet me ilaçe për tkurrjen e
mitrës, e cila do ta bëjë mitrën të kontraktohet dhe të mbajë pozitën e saj.
Ndonjëherë është i nevojshëm operimi që mitra të kthehet në gjendjen e mëparshme. Duhet bërë
kujdes në periudhën prej disa ditëve gjatë gjakrrjedhjes intensive apo dhimbjeve. Gratë të cilat
kanë patur inversion të mitrës gjatë lindjes, kanë mundësi më të mëdha që ta kenë edhe në lindjen
e ardhshme
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9.3 KEPUTJA E MITRËS

Këputja e mitrës gjithmonë zgjidhet me anë të operimit, me përpjekje për të qepur vendin e
këputur, edhe pse ndonjëherë kjo nuk është e mundur për shkak të dendësisë së gjakrrjedhjes dhe
më pas bëhet histerektomia (heqja kirurgjike e mitrës).
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10. SHKAQET DHE SIMPTOMAT NË OBSTETRIKË
Emergjencat obstetrike mund të shkaktohen nga një numër faktorësh, duke përfshirë stresin,
traumën, gjenetikën dhe variablat e tjerë. Në disa raste, historia e kaluar mjekësore, duke përfshirë
shtatzënitë dhe lindjet e mëparshme.
Shenjat dhe simptomat e një emergjence obstetrike përfshijnë :
1. Aktiviteti i zvogëluar i fetusit.
Në fund të tremujorit të tretë, më pak se dhjetë lëvizje në një periudhë prej dy orë mund të
tregojnë se fetusi është në ankth.
2. Gjakderdhje jonormale.
3. Rrjedhje e lëngut amniotik.
Lëngu amniotik është me ngjyrë kashte dhe lehtë mund të ngatërrohet me rrjedhjen e urinës, por
mund të dallohet nga aroma .
4. Dhimbje të forta barku.
Dhimbja e stomakut ose e shpinës mund të tregojnë preeklampsi ose një shtatzëni ektopike
,dhimbja e stomakut postpartum mund të jetë një shenjë e infeksionit ose hemoragjise.
5. Kontraktimet.
Kontraktimet e rregullta para 37 javëve të shtatzënisë mund të
sinjalizojnë fillimin e punës së parakohshme për shkak të komplikimeve obstetrike.
6. Rritje e shpejtë e presionit të gjakut.
Hipertensioni është një nga shenjat e para të toksemisë.
7. Edemë.
Ënjtje e papritur dhe e konsiderueshme e duarve dhe e këmbëve.
8. Shkarkime të pakëndshme amullore vaginale.
Një shkarkesë e trashë dhe e keqe nga vagina mund të tregojë një infeksion pas lindjes.
9. Ethet.
Ethet mund të tregojnë një infeksion aktiv.
10. Humbja e vetëdijes.
Shoku për shkak të humbjes së gjakut (hemoragji) ose embolizmi amniotik mund të shkaktojë
humbje të ndërgjegjes së nënës.
11. Pamje të turbullta dhe dhimbje koke.
Problemet e vizionit dhe dhimbja e kokës janë simptoma të mundëshme të preeklampësisë.
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11. KËSHILLIMI DHE EDUKIMI I PACIENTIT
Edukimi dhe këshillimi i pacinentëve është shumë i rëndësishem dhe luan nje rol mjaftë të
madhë në kujdesin që ato marrin pas këtyre këshillave.
Miliona fëmijëve u mohohet e drejta për të jetuar, pasi “vriten” nga nënat e tyre nga pakujdesia
dhe duke mos ditur si të veprojnë në situata për shkakë të mos informimit.Britma e heshtur e
këtyre krijesave për jetën e mohuar duhet të kumbojë anembanë globit si një thirrje për
ndërgjegjen tonë, të çdo njeriu. Ligjërimi për “Gjendjet emergjente në obtetrikë” sot trumpetohet
si arritje në fushën e të drejtave e të gruas për të pasur të drjetë të informohet për rrezikun që i
kanoset asaj dhe fëmijës qe ajo don të sjellë në jetë. Foshnja e palindur është qenia më e dobët,
delikate, e pafajshme dhe e paaftë për t’u vetëmbrojtur, ndaj meriton të mbrohet nga të rriturit,
qoftë edhe me sakrifica. Nëse njerëzimi nuk mbron më të dobëtit, ai është i destinuar të
shkatërrohet, pasi dhuna sjell dhunë.

11.1 Prognozë
Nëse një fetus është afër afatit të plotë (37 javë) dhe komplikimi zbulohet në kohën e duhur,
prognoza zakonisht është e mirë për nënën dhe fëmijën. Me përparimet në kujdesin neonatal, rreth
85% e foshnjave që peshojnë më pak se 3 lbs 5 oz mbijetojnë. Megjithatë, foshnjat e parakohshme
kanë një shans më të madh për probleme serioze mjekësore, dhe aftësitë e kufizuara zhvillimore
ndodhin në 25-50%. Ata gjithashtu kanë një incidencë më të lartë të çrregullimeve të të mësuarit,
dhe janë katër deri gjashtë herë më shumë gjasa të diagnostikohen me çrregullim të vëmendjes së
deficitit të hiperaktivitetit (ADHD).

11.1.1 Parandalim
Kujdesi i duhur prenatal është parandalimi më i mirë për emergjencat obstetrike. Kur lindin
ndërlikime të shtatëzanisë, gratë shtatzëna që shohin rregullisht OB / GYN kanë më shumë gjasa
të marrin një diagnozë të hershme, dhe me të, shansin më të mirë për trajtim të shpejtë dhe efektiv.
Përveç kësaj, të hahet drejtë marrja e vitaminave dhe shtojcave para lindjes, siç rekomandohet nga
një mjek, do të kontribuojë gjithashtu në shëndetin e nënës dhe fëmijës.
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11.1.2 Diagnoza
Diagnoza e një emergjencë obstetrike zakonisht zhvillohet në një spital ose në një institucion
tjetër të kujdesit urgjent. Një specialist do të marrë historinë mjekësore të pacientit dhe do të
kryejë një ekzaminim fizik dhe pelvik. Merren shenjat vitale të nënës, dhe nëse preeklampsia
dyshohet, presioni i gjakut mund të monitorohet gjatë një periudhe kohore. Rrahjet e zemrës së
fetusit vlerësohen me stetoskopin doppler dhe gjithashtu mund të kryhen testet diagnostike të
gjakut dhe urinës së nënës, duke përfshirë analizat laboratorike për proteinat ose infeksionin
bakterial. Një kontroll e ultratingujve të barkut mund të ndihmojnë në diagnozën e çdo gjendjeje
psh : të tilla si placenta previa ose abruption placenta.
Në rastet kur dyshohet ne një ndërlikim obstetrik, një monitor i zemrës së fetusit
pozicionohet jashtë në barkun e nënës. Nëse norma e zemrës së fetusit është e çrregullt ose
e dobët, ose nëse nuk i përgjigjet lëvizjes, fetusi mund të kete probleme. Një profil biofizik
(BPP) gjithashtu mund të kryhet për të vlerësuar shëndetin e fetusit. BPP përdor të dhëna
nga një ekzaminim me ultratinguj për të analizuar madhësinë e fetusit, lëvizjen, shkallën e
zemrës dhe lëngun amniotik përreth.
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12. ROLI INFERMIEROR TEK “GJENDJET OBSTETRIKE”
Kujdesi infermieror është një nga elementet kryesore për shkakë se pacineti bie ne kontakt me
infermierët që në momentin e parë të pranimit ne institucion shëndetësorë.
Në gjendjet obstetrike disa nga procedurat që kryejnë infermierët janë:

























Administrimi i oksigjenit për të shmangur acidozën metabolike Në fazat e mëvonshme
mund të jetë e nevojshme ventilimi nga intubacioni endo-trakeal. Ofrimi i oksigjenit duhet
të vazhdohet për të ruajtur saturimin e O2> 92%, PaCO2 30-35mmHg dhe PH <7.35
Frymarrja duhet të kontrollohet dhe të mbështetet nëse është jo adekuate
Qarkullimi : vendosim dy kanula intravenozë periferik me gjerësi të gjerë.
Kontrolli i hemorragjisë :Trajtimi specifik kirurgjik dhe mjekësor për kontrollin e
hemoragjës duhet të fillojë së bashku me menaxhimin e përgjithshëm të shokut
Histerektomi cezariane - nëse hemoragjia është e pamundur të kontrollohet
Siguria e nënës dhe e porsalindur
Udhëzime
Shtrimin në spital
Trajtimi përfundimtar është dorëzimi
Menaxhimi i pritshëm varet nga statusi i nënës dhe fetusit, mosha e punës dhe e
gestacioneve
Infermieret kryejn vlerësimin fizik, mbledh informacion në lidhje me historinë e shëndetit
të pacientes dhe gjendjen aktuale shëndetësore.
Përpilon të dhënat e pacientes dhe i ruan ato në kompjuter.
Ofron kujdes të drejtpërdrejtë për gratë shtatzëna dhe foshnjat
Infermieret duhet te sigurojnë rehati pacientëve gjatë, para dhe pas lindjes së foshnjës
Trajton kujdesin post-partum për foshnjat dhe nënat
Infermierët gjithmon duhet të jenë të aftë të ruajnë fshehtësitë shëndetësore të pacietntëve
Krijimi i një marrdhënie të ngrohtë me pacintin
Mirëmbajtja e rrugëve ajrore të pacitentave, frymëmarrja dhe qarkullimi
Administrimi i oksigjenit në normën 8-10 L / minutë.
Te jenë prezente deri në përfundim të shtatzënisë
Mbështetje ventilatore
Parandalimi i ndërlikimeve
Inferimieri duhet të jetë i aftë ti vërej ndryshimet fiziologjike & psikologjike në shtatzani.

Vazhdon monitorimi i nënës dhe fetusit.
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13. DISKUTIM

Shtatzania është një gjendje fiziologjike, e natyrshme e cila nuk dëmton organizmin e nënës
nëse tregohet kujdesi i duhur. Gjatë shtatzanisë foshnja (fetusi) formohet dhe zhvillohet duke
marrë lëndën ushqyese nga gjaku i nënës. Kur nëna është e shëndetshme, merr ushqim të
mjaftueshëm dhe bën jetë të rregullt, foshnja zhvillohet mirë dhe lind i shëndetshëm. Në rast se
nëna sëmurët ose nuk bën jetë të përshtatshme për gjendjen e saj, foshnja dëmtohet dhe mund të
lindë e dobët ose e sëmure. Gjithashtu ka mundesi që shtatzania të përfundojë në dështim ose
lindje të parakoheshme.
Ai që të gjithë vlerësojmë në jetë është shëndeti, pa të asgjë nuk do të kishte kuptim. Për këtë
arsye vendimi më i mirë që mund të marrim është të bëjmë të pamundurën për parandalimin e
sëmundjeve në trupin tonë para se ato të avancojnë dhe gjithçka të bëhet më e vështirë. Si ta
parandalojmë sëmundjen; sa ndikon sëmundja në shtatezani; kur mund të jenë të rrezikshme dhe
kur jo; pse duhet të bëjmë kontrolle të herëpashershme, të gjitha këtyre pyetjeve jemi munduar ti
japim përgjigjie në këtë punim diplome.
Simptoma fizike
Dhimbje gjoksi, ndjesi fryrjeje, ënjtje të fytyrës, barkut dhe gishtërinjve, shtim në peshë,
dhimbje koke, migrenë, ndryshime në oreks, akne dhe probleme të tjera me lëkurën, kapsllëk ose
diarre, rigiditet muskulor ose të kockave, dhimbje të përgjithshme, sidomos në shpinë, dhimbje
barku.
Stresi
Luhatje të humorit dhe depresion, dëshirë për të qarë, lodhje, përgjumje, tension, irritim,
vështirësi në përqendrim, ndryshime në dëshirat seksuale, shqetësime me gjumin, agresivitet,
humbje e vetëkontrollit.
Ushqyerja
Në këtë periudhë duhet bërë kujdes për ushqyerjen. Sasia dhe kaloritë e ushqimit duhet të jenë
të mjaftueshme. Cilësia e ushqimit ka shumë rëndësi. Ushqimi i pamjaftueshëm dhe jocilësor e
dëmtojnë atë dhe nuk lejojnë zhvillimin e plotë të fëmijes. Foshnja tërheq lëndë me vlerë nga trupi
i nënës duke i sjellë dëme asaj.Në shtatzani gruaja duhet të marrë ushqime me përbërje të
ndryshme, jo ushqim të njëanshëm. Ajo ka nevojë për proteina dhe këto lëndë i merr nëpermjet
mishit, qumështit, peshkut, vezës, djathit, bizeleve, fasuleve, thjerzave etj.
Yndyrnat i siguron nga gjalpi, vajra, dhjamra dhe vezë.
Sheqernat nga buka, makaronat, orizi, patatet, perimet dhe frutat.
Kriprat minerale dhe vitaminat nga perimet dhe frutat duke i konsumuar ne mënyre të rregullt e të
përditëshme. Kripa e gjellës duhet përdorur me kriter. Pijet alkoolike janë të dëmshme edhe
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duhani gjithashtu. Ajo nuk duhet të pije duhan as gjatë periudhës së qumshit, kur ka foshnjën në
gji.

Higjiena
Një rol shumë të rëndësishëm luan edhe higjiena intime. Higjiena tek gratë shtatëzëna ndikon
dhe luan rolë për një shtatëzani të shëndetëshme.
Njëkohësisht mbajtja e higjienës intime , është mos shfaqja e infeksioneve që do të sjellnin
probleme shëndetësore te medha dhe fatale për nënën dhe fetusin.
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14.REKOMANDIMET


Themelimi i ekipeve emergjente përgjegjëses në raste urgjente obstetrike.



Kryerja e Trajnimit të për përvetësimin e aftësive Obstetrike .



Përmisimi i ekpit në vashdimësi.



Infermieret duhet të kenë njohuri adekuate për “Emergjencat obstetrike”



Krijimi i një marrdhënie të ngrohtë me pacintin



Stafi shëndetësore ka për detyrë informin e pacienteve në për shëndetin
riprodhues të tyre.



Gjithmon duhet të ketë një marrdhenie dhe komunikim të mirë në mes të profesionistit
shëndetësor dhe pacientëve në mënyrë që të arrijmë rezultate sa më të mira.



Infermierët duhet që gjithmon të kujdeset për pacinetët e shtruar në repart , duke i
qëndruar gjithmon pranë , duke i ndihmuar pacientet dhe lehonat.



Të shtohet numri i personelit- mamive me kualifikim të lartë shkollor, përkatësisht me
nivelin bachelor të shkollimit.
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