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SHKURTESAT
Obstruksioni intestinal(OI)
Obstruksioni intestinal mekanik(OIM)
Obstruksioni i zorrëve të holla(OZH)
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1. ABSTRAKTI
“Të gjitha sistemet e gjalla kalojnë nëpër procese të rritjes, ushqimit, prodhimit të
energjisë, tajitjen e materieve të panevojshme, shumëzimin etj. Të gjitha këto procese
i mbajnë në jetë sistemet e gjalla dhe i janë nënshtruar një organizimi fizik dhe
fiziologjik, që përmban shtatë nivele. Këto nivele renditen sipas madhësisë dhe
funksionit, duke filluar prej: atomeve - komponentë më të vegjël strukturorë të
organizmit të gjallë. Atomet formojnë molekulën, e cila ndërton komponimet e shumta
organike dhe joorganike.
Këto komponentë formojnë organelet qelizore, të cilat e ndërtojnë qelizën dhe janë
njësitë kryesore strukturore ku kryhen proceset metabolike. Siç përmendëm, qeliza
paraqet njësinë themelore dhe funksionale të organizmit. Ajo paraqet nivelin më të
thjeshtë të organizmit në të cilën zhvillohen funksionet jetësore. Grupi më i madh i
qelizave, me origjinë dhe funksion të njëjtë, përbëjnë indin.
Organizmi i njeriut përbëhet prej katër llojeve të indeve: Indit epitelial, lidhor,
muskulor dhe nervor. Grup indesh me funksion të caktuar ndërtojnë organet. Organet
janë vendosur në zbrazëtirat eshtërore (truri – në zgavrën e kafkës, palca kurrizore në kanalin kurrizor), ose prapë në zgavrat trupore (kraharorin, stomakut ose zgavrën
e pelvikut).
Organet kanë formën e tyre karakteristike, rolin për të cilën janë të specializuar dhe
vendpozitën. Grup i organeve, me funksion të përbashkët anatomik dhe funksionale
formojnë nivelin më të lartë të organizimit, të quajtur sisteme. Në organizmin e njeriut
ka më shumë sisteme organike të cilat kryejnë funksione të caktuara.
Për shembull, sistemi gastrointestinal, ka rol ta pranojë, ta tretë ushqimin dhe ta
përthithë atë në gjak, kurse përbërësit e patretshëm dhe të dëmshëm t’i hedhë.
Organizmi është niveli më i lartë i organizimit, i përbërë prej shumë sistemeve
organike të lidhura në mënyrë morfologjike dhe funksionale.”
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2. HYRJE
Për funksionimin normal, organizmi i njeriut ka nevojë për disa lëndë dhe për energji,
të cilat sigurohen me anën e ushqimeve. Me anën e tyre merren proteinat, yndyrat,
karbohidratet, uji, vitaminat, kripërat minerale, etj. Ushqimet duhet t’i nënshtrohen
një përpunimi të plotë dhe të thellë për t’u përthithur në gjak dhe për të shkuar në çdo
qelizë të trupit. Kjo gjë kryhet në sistemin gastrointestinal.
Sistemi gastrointestinal (GI) përbëhet nga pjesët kryesore: kaviteti oral, faringu,
ezofagu, lukthi, zorrët e holla, zorra e trashë.
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VËSHTRIM I PËRGJITHSHËM
2.1 PËRSHKRIMI I SISTEMIT TË TRETJES
Sistemi GI është i ndërtuar prej kanalit të tretjes dhe gjëndrave të tretjes. Kanali i
tretjes fillon nga goja dhe mbaron në anusin. Karakteristikë është se ndërtohet prej një
muskulature të lëmuar që mundëson peristaltikën. Pjesa e brendshme e këtij kanali,
mukoza, është e ndërtuar nga indi epitelial pa lënë anash edhe organet si mëlçia dhe
pankreasi të cilat janë të lidhura me sistemin GI dhe derdhin në te lëngjet e nevojshme
për tretje e funksionim.

Figure 1: Anatomia e sistemit gastrointensinal1

1

http://www.doktoriim.com/tag/sistemi-i-tretjes/
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2.2

ANATOMIA

DHE

FUNKSIONET

E

SISTEMIT

GASTROINTENSTINAL
Tretja fillon me gojën (Oral cavity)
Pjesa fillestare e sistemit të tretjes është goja. Pështyma si produkt i gjëndrave
pështymore, përpos ujit e kripërave minerale,përmban edhe enzime. Ushqimi me
ndihmën e dhëmbëve përpunohet mekanikisht,me gjuhë përzihet me pështymë,kurse
enzimat ndihmojnë zhbërjen. Ushqimin gjuha e shtyn në fyt i cili e lidh gojën me
kapërcellin. (1, 2)

Figura 2: Goja2

Gjuha
Gjuha është organ muskulor i mbuluar me mukozë,shërben për përbërjen dhe
gëlltitjen e ushqimit,si shqisë e shijes,dhe për të folur.

Figura 3: Gjuha3

2
3

https://en.wikipedia.org/wiki/Human_mouth#/media/File:Blausen_0653_MouthAnatomy.png
http://anatomiweb.blogspot.com/2016/06/dil-anatomisi-lingua.html
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Fyti (Pharynx)
Në fyt kryqëzohen rrugët e ushqimit dhe frymëmarrjes. Gjatë gëlltitjes, nëse nuk
flasim, laringu mbyllet përmes epiglotit dhe ushqimi kalon në ezofag. Varësisht nga
lidhjet e tij ndahet në tre kate:


pjesën hundore (pars nasalis),



pjesën e gojës (pars oralis); dhe



pjesën e laringut (pars laringale).

Figura 4: Fyti4

Ezofagu (Oesophagus)
Ezofagu është gyp i hollë elastik e lidh fytin me lukthin. Ai kalon nëpër kafazin e
kraharorit dhe është i vendosur pas trakesë. Në pjesën e poshtme depërton në
diafragmë dhe arrin deri te lukthi. Ezofagu paraqet organ gypor, muskulor i cili
përcjell ushqimin për në lukth. Vendoset midis faringut dhe lukthit dhe dallojmë tri
ngushtica. 5

4
5

https://en.wikipedia.org/wiki/Pharynx#/media/File:Illu_pharynx.jpg
N. Behxheti, S. Cerkezi, A. Muca – ANATOMIA E NJERIUT, faqe 114.
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Figura 5: Ezofagu6

2.3 ANATOMIA DHE FUNKSIONET E LUKTHIT
Zbërthimi në lukth
Ushqimi prej kapërcellit kalon në lukth. Lukthi është i zgjeruar në formë të një
strajce,është i vendosur në zgavrën e barkut,në anën e majtë nën diafragmë. Lukthi
është segmenti më i gjerë i tubit digjestiv, i vendosur midis ezofagut dhe zorrës së
hollë. Lukthi (gaster) gjendet në kavitetin abdominal menjëherë nën diafragmë.
Lukthi paraqet organ intraperitoneal, dhe në të tretja e ushqimit kryhet nën ndikim te
acidit klohridrik (HCl) dhe pepsinës. Me aktivitetin e muskujve të lukthit,ushqimi
përzihet,imtësohet dhe ndryshon nga pikëpamja fizike por edhe me ndihmën e acidit
që ka efekt baktericid. Ushqimi në lukth nuk tretet plotësisht,prej tij përcillet në
zorrë.7

Figura 6: Lukthi8

6

https://www.researchgate.net/figure/Illustrates-the-three-parts-of-esophagus-on-basis-ofanatomy-cervical-thoracic-and_fig1_301702784
7

N. Behxheti, S. Cerkezi, A. Muca – ANATOMIA E NJERIUT, faqe 116

8

https://eref.thieme.de/ebooks/1132962#/ebook_1132962_SL47160118
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Tretja në zorrën hollë (Small Intestine - Duodenum, Jejunum, Ileum)
Zorra e hollë është pjesa më e hollë dhe më e gjatë e traktit digjestiv. Me tkurrjen dhe
relaksimin e këtyre muskujve shfaqen lëvizje valore-peristaltike që mundësojnë
përcjelljen e ushqimit kah zorra e trashë. Pareti i brendshëm i saj është i veshur me
rezhde zorrore që kanë edhe enë gjaku. Pjesa fillestare e zorrës së hollë quhet
duodenum ku derdhet lëngu vezikës biliare dhe lëngjet tretëse të pankreasit. Vreri bën
emulsionin e yndyrave, kurse enzimat që lirohen nga pankreasi ekzokrin zbërthejnë
përbërësit e ndryshëm. Kapilarët e gjakut dhe limfatikë që gjenden në rrezhdet e
zorrëve mundësojnë resorbimin e materieve ushqyese të zbërthyera. Pjesët tjera të
zorrës së hollë janë jejunumi dhe ileumi.

Figura 7: Zorra e holle9

Mëlçia (hepar)
Mëlçia peshon rreth 1500gr, e lidhur me organet e sistemit të tretjes. Mëlçia është e
lokalizuar nën diafragmë, kryesisht nën harkun brinjor të djathtë. Karakteristikat e saj
janë: vaskularizim i pasur, aftësi për metabolizëm dhe depo të proteinave, yndyrave
dhe karbohidrateve; aftësi për detokiskim dhe eliminim te materieve toksike ,
hormoneve, dhe medikamenteve; prodhim të bilës, e cila merr pjesë në digjestionin e
yndyrave, sinteza e faktorëve të koagulimit; etj. Mëlçia është organ me konsistencë të
butë, ka ngjyrë të kuqërremtë (kafe), dhe te ajo dallojmë: Faqen e sipërme (facies
diapharagmatica); Faqen e poshtme (facies visceralis).

9

https://www.scoop.it/t/gjenerale-by-rapitful/p/4006217423/2013/08/17/cka-eshte-zorra-e-holle-etrashe-dhe-e-verber
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Figure 8: Mëlçia10

Pankreasi
Pankreasië shtë gjëndra kryesore e aparatit tretës që ndodhet prapa lukthit e
zhvendosur pak në anën e majtë. Pjesa ekzokrine e tij tajon lëngun pankreatik alkalin,
që nëpërmjet të kanaleve ekskretore derdhet në duodenum. Pjesa endokrine e
pankreasit përbëhet nga ishujt e Langerhans-it , të cilët prodhojnë hormone që kanë
rol esencial në metabolizmin e karbohidrateve (insulina e glukagoni). Pankreasi
peshon rreth 70-90gram.
Te pankreasi dallojmë këto pjesë: Kokën (caput pancreatis); Trupi (corpus
pancreatis); dhe Bishti (cauda pancreatis).

Figura 9: Pankreasi11

10
11

https://www.mjeket.al/index.php?go=article&id=38
https://www.rtvpresheva.com/?attachment_id=10989
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Zorra e trashë
Në anën e djathtë të abdomenit zorra e hollë kalon në zorrën e trashë. Ajo është e
rrudhur dhe për 2-3 herë më e gjerë se zorra e hollë. Ajo përmes pjesës së drejtë kalon
në vrimën anale. Roli kryesor i saj është thithja e ujit nga ushqimi i patretur. Së
bashku me ujin thithen edhe materiet minerale dhe vitaminat. Me lëvizje produktet e
panevojshme të ushqimit hidhen jashtë përmes zgavrës anale.

Figura 10: Zorra e trashë12

Pjesa fillestare e zgjeruar e zorrës së trashë quhet cekum ku gjendet edhe një shtojcë
krimbore (appendix vermiformis), e cila është e gjatë rreth 7-8cm, kurse e gjerë 510mm, dhe gabimisht te popullata quhet si zorra qorre. Coloni paraqet pjesën më të
gjatë të zorrës së trashë, dhe fillon prej cekumit deri te rektumi. Është i përbërë prej
katër pjesëve: koloni ngjitës (colon ascendens), koloni gjerësor (colon transversum),
koloni zbritës (colon descendens) dhe koloni sigmoid (colon sigmoideum). (1, 2)
Zorra e Drejtë (Rectum)
Paraqet pjesën përfundimtare të tubit të tretjes. Gjendet para sakrumit, në pelvis
minor, dhe shtrihet prej te colon sigmoideum deri te vrima anale (anus). Rreth anusit
gjenden dy muskuj rrethorë të cilët e mbyllin anusin: m.sphincter ani exterrnus (i
ndërtuar nga fije muskulore tërthore dhe i kontrolluar nga SNQ) dhe m.sphincter ani
internus (i ndërtuar nga fije muskulore të lëmuara dhe i kontrolluar nga SNV).13

12

http://www.revistawho.com/jete/10-ushqimet-qe-pastrojne-zorren-e-trashe/

13

N. Behxheti, S. Cerkezi, A. Muca – ANATOMIA E NJERIUT, faqe 117-121
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2.4 FIZIOLOGJIAE SISTEMIT TRETËS
Materiet e domosdoshme për jetën që të mund të absorbohen, duhet të zbërthehen në
grimca të vogla në organet tretëse, me anë të lëngjeve tretëse, të cilat tajohen.Nevoja
për ushqim dhe ujë shkakton tek njeriu ndjenja të tilla që ne i quajmë uri dhe etje. Me
anën e ushqimeve organizmi ynë merr lëndët e nevojshme për sintezën dhe energji.
Mukoza e gojës dhe e grykës është e lagur. Kur kemi një kohë të gjatë pa pirë ujë, ose
kemi harxhim të madh të tij, ose në raste të tilla si: kur flasim shumë, kur hamë gjëra
të kripura etj, mukoza e gojës dhe e grykës nuk është më e lagur, ajo thahet. Nga
mbaresat nervore që ndodhen në këtë zonë shkojnë në tru disa ngacmime që ai i njeh
si etje. Në këto raste tërë organizmi vihet në gjendje alarmi për të plotësuar këtë
nevojë. Po të njomen goja dhe gryka ndërpritet transmetimi i ngacmimeve të etjes në
tru. Në muret e lukthit ka mbaresa nervore të ndjeshme ndaj presionit. Kur lukthi
është plot, këto mbaresa janë “të fjetura”. Në të kundërtën, mbaresat ndijore i
transmetojnë trurit disa ngacmime që i njeh si “uri”. Vetëm pasi hamë ndijimi i urisë
ndërpritet.

2.5 FUNKSIONI I SISTEMIT TRETËS
Aparati tretës ka për funksion kryesor tretjen e ushqimeve. Ky proçes mund të ndahet
në disa faza që janë:
 ingjestioni ose marrja e ushqimeve nëpërmjet gojës;
 fragmentimi i ushqimeve ose përtypja e ushqimeve;
 tretja;
 absorbimi ose thithja e ushqimeve;
 nxjerrja e produkteve jashtë aparatit tretës.
Marrja dhe përtypja e ushqimeve realizohet në zgavrën e gojës. Pas përtypjes masa
ushqimore zbutet dhe si e tillë në sajë të shtytjes që i bën gjuha (Fig.3) dhe
muskulatura e fytit (Fig.4) kalon në ezofag (Fig.5). Ky është akti i gëlltitjes. Zbutja e
ushqimeve realizohet nga pështyma e sekretuar nga tri çifte gjëndrash të mëdha
parotis, sublingualis dhe submandibularis, si dhe nga gjëndra të vogla të pështymës,
që janë gjëndrat e buzëve, të faqeve, të qiellzës, të gjuhës dhe të faringut.
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Nga ezofagu ushqimi kalon në lukth, ku vazhdon dhe përfundon procesi i
fragmentimit dhe fillon procesi i tretjes. Megjithatë si organ kryesor për tretjen
shërbejnë zorrët. Tretja konkretisht bëhet nëpërmjet veprimit të disa enzimave, të cilat
nëpërmjet një sërë reaksionesh i zbërthejnë ushqimet në molekula me madhësi të tillë
sa që mund të thithen dhe të kalojnë në qarkullim.
Proteinat në fillim zbërthehen në polipeptide, të cilat degradohen në peptide të vogla
dhe aminoacide, të cilat si të tilla mund të thithen. Zbërthimi i sheqernave dhe
yndyrave behët deri në nivelin e monomereve të tyre, përkatësisht në monosaharide
në yndyra dhe trigliceride. Masa ushqimore në gjendje gjysme të lënget kalon nga
lukthi në duoden. Mukoza e duodenit prodhon sekret reaksion bazik për të
neutralizuar aciditetin e mases ushqimore të ardhur nga stomaku. Në duoden derdhet
edhe lëngu pankreatik, (gjithashtu me reaksion bazik) që është shumë i pasur me
enzima. Këtu derdhet dhe lëngu biliar që prodhohet ne mëlçi (Fig.8). Lëngu biliar
është i nevojshëm për emulgimin e yndyrave. Në segmente të tjera të zorrës së hollë
(jejunum dhe ileum) përfundon procesi i tretjes dhe kryhet procesi i përthithjes. Këtu
thithet një pjese e madhe e ujit, kështu që pjesa tjetër e masës ushqimore marin
konsistence më të fortë. Organet e aparatit tretës përmbajnë shumë muskulature, që
është e vullnetshme në zgavrën e gojës, ne faring dhe në një të treten e sipërme te
ezofagut. Muskulatura është e pavullnetshme në pjesët e tjera të mëposhtme.
Muskulatura e pavullnetshme (e lëmuar) shkakton peristaltikën e stomakut dhe
zorrëve. Pra konkludohet se funksioni i aparatit digjestiv është i shumëfishtë:
 Motorik,
 Sekretor dhe
 Resorbtiv. (1- 3)

2.6 KUJDESI PËR SISTEMIN E TRETJES
Kujdesi për sistemin GI duhet në radhë të parë të orientohet drejt ushqimit dhe
përbërësve të tij. Pastaj parregullsia e shujtave, por edhe kushtet e ambientin mund të
jenë favorizues në shqetësimet abdominale, Shpesh këto mund të jenë shkaktarë të
dhimbjeve abdominale, heqje barku, gërçe, të përziera, mundim, vjellje. Në anën
tjetër në sistemin GI ndodhen bakteret saporofite të cilat ndihmojnë proceset dhe
medikamentet e ndryshme mund të prishin balansin e këtyre mikroorganizmave dhe të
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shfaqin shqetësime GI. Shumëllojshmëri e produkteve farmaceutike mund të
dëmtojnë drejtpërdrejtë lukthin dhe të shkaktojnë irritim në formë gastriti apo edhe
ulcerë. (1- 4)

2.7 SËMUNDJET E SISTEMIT GASTROINTENSINAL
Disa sëmundje të Sistemit Gastrointestinal tek të moshuarit janë: Gastriti, Ulcera
peptike, Pankreatiti.

2.7.1 GASTRITI
Gastriti është inflamacion i mukozave të stomakut. Pra i referohet pezmatimit,
inflamacionit të mukozës së lukthit. Gastriti mund të klasifikohet si akut dhe kronik.
Gastriti akut: paraqet inflamacion te mukozave gastrike ose submukozave si pasojë
ndaj irrituesve lokal. Gastriti kronik: inflamacioni i përhapur në mukozën e lukthit që
mund të shpije edhe deri te formimi i ulcerës e cila më pastaj mund të komplikohet.
Gastriti kronik atrofik: Është tip i gastritit kronik i cili haset më shpesh tek pleqtë.

2.7.2 ULCERA GASTRO-DUODENALE (ULCERA PEPTIKE)
Ulcera gastro-duodenale është një sëmundje me ecuri kronike që prek mukozën,
submukozën dhe shtresën muskulore të tubit tretës.

Figure 11: Ulcera gastro-duodenale14

Dhimbja zakonisht paraqet në pjesën e sipërme të barkut, epigastrium, dhe ndodh kur
stomaku është i zbrazët, në mesnatë, mëngjes apo pasdite. Simptomat ndodhin në
mënyrë kronike periodike. 15
Ulcerën e gjejmë në çdo pjesë të tubit tretës, por më shpesh në lukth dhe duoden. Me
rritjen e moshës mundësia për shfaqjen e sëmundjes rritet. Ulcera gastro-duodenale
14

http://biologiasegungolgix.blogspot.com/2008/06/lcera-peptica-diccionario-de.html
Peka E, Neçaj L, Rustami E, Bego D, Lelçaj A, Çela M, Dervishi A, Zanaj V, Mane V Universiteti i
Tiranës Fakulteti I Infermierisë Infermieristika në specialitete Tiranë 2005: 75-79.
15
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prek më tepër meshkujt se sa femrat. Ulcera duodenale vihet re më tepër tek moshat e
vjetra. Afërsisht 50% e personave me ulcer peptike kanë mundësinë e ripërsëritjes së
sëmundjes brenda 5 viteve.

2.7.3 PANKREATITI
Pankeatitis akut ndodhë kur enzimat fillojnë të bëjnë autodegjistion të pankreasit
gjegjësisht shkatërrimin e kësaj gjëndre. Incidenca e pankreatitit ndryshon në vende të
ndryshme. Janë shumë faktorë favorizues:abuzimi më alkoolin, sëmundjet e traktit
biliar, çrregullimet metabolike, infeksionet, etj. Pasqyra klinike –dhimbja e barkut
është simptoma kryesore e pankreatitis akut. Dhimbja e mprehtë më intensitetin e
përhapur në formën e një shoke. Përveç kësaj kemi edhe të vjella, fryrje
abdominale,dobësi,djersitje,ankth. Dhimbja mund të përkeqësohet pas konsumimit të
alkoolit, marrja e ushqimeve të yndyrshme dhe kjo ndodh brenda një kohe të shkurtë.
Diagnostikimi i pankreatitis akut bëhet më së shpeshti duke u bazuar në vlerën e
analizës në gjak më pastaj edhe urinë. Trajtimi –konsiston në radhë të parë në marrjen
e sasive të mëdha të lëngjeve administrimin e terapisë kundër dhembjeve, mirëpo
vëmendje të veçantë duhet ti përkushtohet komplikimeve të cilat mund të zhvillohen
dhe rrezikojnë jetën e pacientit. Sulme akute të inflamacionit mund të përsëriten.
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3. QËLLIMI I PUNIMIT
Qëllimi i këtij punimi është njohja me strukturën normale të organeve të Sistemit
Gastrointestinal, si dhe ndryshimet në strukturën e organeve të Sistemit
Gastrointestinal të të moshuarit. Qëllimi i studimit po ashtu është prezantim rasti.

Objektivat e studimit:
-

Të përshkruajmë ndërtimin në sistemin gastrointensinal;

-

Të përshkruajmë çrregullimet dhe sëmundjet që prekin aparatin tretës;

-

Të kuptojmë shkaqet dhe pasojat e çrregullimeve;
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4. METODOLOGJIA
Metodologjia e përdorur gjatë hartimit të këtij punimi mbështetet kryesisht në
pikëpamjet e literaturave dhe rastit konkret. Është tentuar nxjerrja në pah e veçorive
kryesore të ndryshimeve në sistemin gastrointensinal te të moshuarit.
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5. REZULTATET
Prezantim rasti
Shqetësimet gastrointestinale të cilat mund të kontrollohen më anë të një ushqimi të
shëndetshëm, mbajtjen e një bilancit trupor, përdorimin e antiemetikëve, arritja e
administrimit të dietave të përcaktuara nga mjeku, ushqimi i shëndetshëm, por mbi të
gjitha më anë të kujdesit vetanak mund të arrijmë në mënjanimin e shqetësimeve
gastrointestinale tek pacientet onkologjik.
Këto sëmundje mund të prevenohen nëse zbulohen me kohë dhe marrin trajtimin e
duhur, trajtimet që bëhen mund të jenë të ndryshme varësisht se si i përcakton ekipi
mjekësore i specializuar. Trajtimet mund të jenë farmakologjike të cilat arrin të futen
në organizmin e njeriut në mënyrat e ndryshme të administrimit. Gjatë trajtimit të
këtyre sëmundjeve mund të shfaqën edhe efektet anësore nga terapia që e marrin, nder
efektet anësore më të shpeshta që shfaqën janë problemet gastrointestinale të
shprehura në mënyra të ndryshme si me diarre, nausea, vjellje dhe problem të tjera
gastrointestinale.
ULÇERA GASTRODUODENALE:
Mashkull 67 vjeç
Anamneza: Dhimbje e lokalizuar në pjesën e sipërme të barkut, djersitje, ndjenjë e
fryrjes, gromësira. Dhimbja kryesisht ndodh 2-3 orë pas ngrënies dhe gjatë natës.
Dhimbja qetësohet nga ngrënia.
Ekzaminimi objektiv: i vetëdijshëm, i orientuar, afebril, eupnoik, lëkura dhe mukozat
e dukshme të zbehta, astenik, gjëndrat limfatike nuk palpohen të rritura, zënë pozitë të
detyruar, len përshtypje të të sëmurit të rëndë.
Ekzaminimet

plotësuese:

Ekzaminimi

digito-rektal;

Analizat

laboratorike;

Ultrasonografia e abdomenit; Radiologjike - ekzaminimi me kontrast i lukthit dhe
duodenit; Fibrogastroduodenoskopia.
Trajtimi:
Riekuilibrimin e faktorëve mbrojtës dhe atyre “agresivë”;
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Eliminimi i Helicobacter pylorit;
Frenuesit e pompës protonike;
Bllokatorët H2 receptorëve;
Trajtimi endoskopik;
Trajtimi kirurgjikal si dhe në rast të komplikimeve.
Kujdesi infermieror në ulçerën gastro-duodenale përfshin:
 Vlerësimin infermieror;
 Diagnozat infermierore;
 Kujdesin infermieror;
 Interventet/proçedurat infermierore;
 Edukimin shëndetësor të pacientit dhe familjarëve
Për sa i përket periudhës kohore të ndjekjes së pacientit me ulçer gastro-duodenale
ndahet në 3 faza dhe atë para, gjatë dhe pas intervenimit me detyrat si vijon në drejtim
të:
 Pa qartësive të pacientit në lidhje me sëmundjen
 Informatave mbi procedurat që do të kryhen
 Ankthit, stresit dhe mënyrën si reflektohen ato
 Komunikimit frytdhënës
 Vendosjes së diagnozave infermierore
 Të përcjelljes së shenjave vitale, dhimbjes, të vjellat, sasinë dhe natyrën e tyre.
 Vendosjes së linjave venoze periferike dhe trajtimit adekuat
 Pozicionimit të sëmurit në tavolinën operatore
 Respektimit të asepsës dhe antisepsës
 Ndihmes ekipës
 Kujdesit për kateterët.
 Vëzhgimit të lëkurës dhe ndryshimeve eventuale
 Edukimit të pacientit dhe familjarëve në lidhje me patologjinë në fjalë.
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6. DISKUTIM
Ulçerat gastrike dhe duodenale janë relativisht të shpeshta në subjektet klinike. Për
momentin metoda më e mirë e diagnostikimit të tyre është videoendoskopia e traktit
të sipërm tretës (gastroskopia). Simptomat mund të jenë të shumëllojshme. Sa i përket
dhimbjes mund të jetë një ulçer që zhvillohet pa shkaktuar dhimbje ose në të kundërt
dhimbjet mund të jenë shumë të forta. Diagnoza të tjera diferenciale nga ulçerat janë:
probleme të paretit abdominal, gastritet, sëmundjet e rrugëve biliare (tëmthit),
pankreatitet. Ulcerat, si gastrike dhe duodenale janë potencialisht të kurueshme por në
disa raste mund të alterojnë në malinjitet. Komplikimet më të shpeshta të ulçerave
janë hemorragjia dhe perforacioni të cilat mund ta rrezikojnë seriozisht jetën e
pacientit. Shenjat me të shpeshta te një hemorragjie janë hematemesis (të vjella me
gjak të pastër ose të vjella më përmbajtje hemorragjike në ngjyrë kafe të errët),
melena (jashtëqitje me ngjyrë të zezë), hematochesia, zakonisht shenjë e hemorragjisë
së traktit të poshtëm digjestiv (nga zorra), gjithashtu mund të jetë e pranishme edhe në
hemorragjitë e mëdha nga lukthi që kërkojnë trajtim më intenziv. 1/3 e ulçerave me
komplikime janë të lidhura me përdorimin e preparateve si antinflamatorëve jo steroid
(NSAIDs) dhe kjo ndodh më shpesh tek pacientët e moshuar. Penetrimi ndodh në
20% të ulçerave, por vetëm një pjesë e vogël e tyre bëhen të dukshme klinikisht.
Vendet ku ndodh më shpesh penetrimi janë: pankreasi, omentumi, rrugët bilare,
hepari, koloni, strukturat vaskulare. Ulçerat antrale dhe duodenale mund të penetrojnë
në pankreas. Gjithashtu, ulçerat pilorike dhe prepilorike mund të penetrojnë në
duoden duke shkaktuar fistula gastro-duodenale të dukshme si pilor i dyfishtë.
Anamneza pozitive e ulçerës penetrante kërkon vëmendje të veçantë ku duhet pasur
kujdes që ndryshimet në simptoma tregojnë përfshirjen e strukturave ngjitur. (7- 10)
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7. PËRFUNDIM
Studimi me temë“Ndryshimet në sistemin gastrointestinal te të moshuarit”, pasqyron
aspektet e gjithanshme të aparatit tretës, kompleksitetin dhe aspektet specifike të saj
gjithashtu dhe veçoritë e identifikimit duke zbatuar metodat e përcaktuara të
mjekësisë moderne si: ankesat nga vetë personi, vlerësimin objektiv, analizat
laboratorike, metodat e imazherisë dhe biopsisë.
1. Sëmundjet në stomak dhe duoden janë mjaft të përhapura të cilat shoqërohen
shpeshherë me komplikacione dhe sëmundje shoqëruese tek pacientët.
2. Pacientët e prekur kërkojnë trajtim të kujdesshëm veçanërisht në fazat e para
të sëmundjes për faktin se nënvlerësimi i mëtejshëm shkakton komplikacione
të sëmundjes duke kaluar deri në malinjizim të saj dhe forma të tjera.
3. Infermieri ka një rol të rëndësishëm në diagnostikimin dhe trajtimin por edhe
në edukimin shëndetësor duke ndjekur ecurinë.
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REKOMANDIMET
Çdo individ me vetë përgjegjësinë e tij duhet të përpiqet për të ndërmarrë veprime të
tilla për të minimizuar sëmundjet, që kërkojnë trajtime të drejtohet drejt parandalimit
të sëmundjeve. Ushqyerja e papërshtatshme dhe stili i jetesës jo i përshtatshëm,
kontribuojnë në mënyrë të konsiderueshme për gjendjen shëndetësore në të gjitha
aspektet. Një pjesë e konsiderueshme e sëmundjeve, mund të parandalohen nëpërmjet
të ushqyerjes së shëndetshme dhe një stili të përshtatshëm jetese.
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8. REZYME
REZYME NE GJUHEN SHQIPE
Çrregullimet e stomakut janë shumë të zakonshme tek njerëzit. Rreth 25% e
popullsisë vuan prej tyre, kryesisht çrregullime të tretjes dhe dhimbje barku. Këto
shqetësime i përjetojnë për periudha të gjata duke pasur vuajtje dhe nervozizëm,
mungesa në punë, ulje të cilësisë së jetës. Qëllimi i këtij punimi është njohja me
strukturën normale të organeve të Sistemit Gastrointestinal, si dhe ndryshimet te të
moshuarit. Metoda e përdorur për të analizuar çështjet që lidhen me ndryshimet në
sistemin gastrointensinal te të moshuarit, është analiza e rasteve konkrete. Nëpërmjet
analizës për pacient realë janë nxjerrë dhe krahasuar të dhënat. Çdo individ me vetë
përgjegjësinë e tij duhet të përpiqet për të ndërmarrë veprime të tilla për të minimizuar
sëmundjet, që kërkojnë trajtime të drejtohet drejt parandalimit të sëmundjeve.
Ushqyerja e papërshtatshme dhe stili i jetesës jo i përshtatshëm, kontribuojnë në
mënyrë të konsiderueshme për gjendjen shëndetësore në të gjitha aspektet.

Fjalët Kyçe: Sistemi gastrointenstinal, të moshuarit, gastriti, ulcerat.
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SUMMARY
Stomach disorders are very common in humans. About 25% of the population suffers
from them, mainly digestive and abdominal disorders. These disturbances are
experienced for long periods of time with suffering and nervousness, lack of work,
and quality of life. The purpose of this paper is to familiarize with the normal
structure of the organs of the Gastrointestinal System, as well as changes in the
elderly. The method used to analyze issues related to changes in the gastrointensive
system of the elderly is the analysis of concrete cases. Everyone should try to
undertake actions to minimize illnesses that require treatment and to address disease
prevention. Inadequate nutrition and inadequate lifestyle contribute significantly to
the health condition in all respects.
Key words: Gastrointenstinalsystem, elderly gastritis,ulcers.
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