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1. Abstrakt
Ky punim është realizuar me qëllim të zgjerimit të njohurive të infermierëve të ardhshëm në
fushën e gjinekologjisë, respektivisht infermiere tek gratë shtatzëna. Lexuesit e kësaj teme mund
të informohen me gjendjen aktuale të grave të cilat janë shtatzëne dhe sëmundjet ngjitëse të cilat
paraqiten tek ato. Shtatzënia është periudha kohore gjatë së cilës në trupin e femrës një qelizë
vezore e fekonduar zhvillohet deri në një foshnje. Infeksionet (sëmundjet ngjitëse) mund të
shfaqen gjatë shtatzënisë, lindjes ose pas lindjes.
Ky shqyrtim përmbledh njohurit aktuale në sëmundjet ngjitëse tek gratë shtatzëna.
Mentori im është: Prof.Ass.Dr Idriz Berisha
Punimi përfshin 6 figura, 3 tabela dhe 2 grafikone.
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2. Hyrje

Të kesh një fëmijë është një ndër ndjenjat më emocionuese që mund të ndodh me ty.
Shtatzënia (latinisht: graviditas) paraqet zhvillimin e një ose më shumë fetusëve në mitrën e
gruas e njohur si fetus ose embrion. Shtatzënia e shumëfishtë është e mundur kur gruja mbetet
shtatzënë në rastin e binjakëve ose trinjakeve. Nga ana e Gjinekologjisë dhe Obstetrikës kjo
fushë është studiuar dhe ka një kujdes të lartë. Mamite janë pjesë e një zone jo-kirurgjikale që
kujdesen për shtatzëninë dhe gratë shtatzëna. Lindja ndodh rreth javës së 38 gestacionale ose 40
nga periudha normale e menstruacionit të fundit të gruas. Llogaritja e kësaj datë përfshin marrjen
e një periudhe të rregullt menstruale pas çdo 28 ditëve. Nga kjo mund të themi se shtatzënia zgjat
pothuajse nëntë muaj. Në komunitetin mjekësor, përkufizimi i saktë i shtatzënisë në gjuhën
angleze është subjekt i polemikave politike, jo të polemikave esenciale. Një nga termat
shkencore situatën e shtatzënisë e përcakton si gravitet andaj gruaja shtatzënë është e njohur si e
rëndë (gravitare).1
Shtatzënia zgjat 9 muaj dhe ajo ndahet në tre stade:
Stadi i parë i shtatzënisë – 3 mujori i parë
Stadi i dytë i shtatzënisë – 3 mujori i dytë
Stadi i tretë i shtatzënisë – 3 mujori i tretë.2

„De fi nitio n o f gr a vid a“ . The Free Dictionary/Medical Dictionary. Farlex, Inc. конс. 17 јануари 2008 г.
Abrams B, Altman SL, Pckett KE: Pregnancy weight gain: still controversial. Am J Clin Nutr 2000;71
(Suppl):12335
1

2
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Fig.1 Gruaja në shtatzëni
Fotografia e parë të cilën e kam paraqitur tregon për gjendjen e një gruaje shtatzënë.
Identifikimi i shtatzënisë është mungesa e ciklit menstrual. Gruaja e cila zakonisht ka cikle të
rregullta dhe është seksualisht aktive në jetën e saj private, mungesa e një cikli menstrual është
shenja e mundshme e shtatzënisë. Termi embrion përdoret për të treguar zhvillimin e fetusit gjatë
tetë javëve të para të fillimit dhe termi fetus përdoret për periudhën prej rreth muajit të dytë nga
zhvillimi i fetusit deri në lindjen. Siç e ceka edhe më lartë shtatzënia në shumë përkufizime si në
ato mjekësore dhe ligjore është ndarë në mënyrë arbitrare në tre nga tre muaj. 3 mujori i parë
përfshin nga java e parë deri në javën e 12-të, tre mujori i dytë fillon nga 13 javë deri në 28-të,
kurse tre mujori i fundit përfshinë javën 29- deri 42-të.
Shtatzënia është gjendje fiziologjike e natyrshme e cila nuk dëmton organizmin e nënës nëse
tregohet kujdes i duhur. Gjatë shtatzënisë foshnja ( fetusi) formohet dhe zhvillohet duke marrë
lëndën ushqyese nga gjaku i nënës. Kur nëna është e shëndetshme merr ushqim të mjaftueshëm
dhe bën një jetë të rregullt, foshnja zhvillohet mirë dhe lind i shëndetshëm. Në rast se nëna
sëmuret ose bën jetë të papërshtatshme për gjendjen e saj, foshnja dëmtohet dhe mund të lind i
dobët ose i sëmur. Gjithashtu ka mundësi që shtatzënia të përfundojë në dështim ose lindje
parakohe.
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2.1 Procesi i shtatzënisë, shenjat dhe simptomat
Shtatzënia është një proces fiziologjik që zgjat deri në 40 javë. Shenjat dhe simptomat e
shtatzënisë, femra në fillim të shtatzënisë ndjen një vjellje, mundim, dhimbje të lehta të
abdomenit në pjesën e poshtme të abdomenit gjë që nuk e ka ndjerë herëve tjera. Shumicën e
rasteve femra vetëm me vonimin e ciklit menstrual e kupton së është shtatzëne dhe vjen deri tek
ndjenja e këtyre shenjave të lartpërmendura. Mjekët zakonisht matin shtatzëninë në varësi të
fazave të përshtatshme duke e marrë parasysh menstruacionin e fundit, ovulimin, fekondimin dhe
zbulimin kimik. Në mjekësi, shtatzënia shpesh përcaktohet si një embrion i cili zhvillohet dhe
është i mbivendosur në endometriumin e mitrës së gruas. Në disa raste kur komplikimet rriten,
veza e fekonduar mund të implikohet në tubat e fallopit ose në qafën e mitrës duke shkaktuar
shtatzëni ektopike.
Shumica e rasteve të grave shtatzëne nuk kanë ndonjë shenjë specifike gjatë ngjizjes së
shtatzënisë. Gratë në tre mujorin e parë mund të ndjenjë shtrëngime. Kjo nuk është ndonjë
gjendje serioze nëse nuk ka gjakderdhje. Kordoni i kërthizës lidh embrionin ose fetusin me
placentën. Gjatë zhvillimit embrional, embrioni i zhvilluar ka një rritje dhe ndryshim të madh.70
përqind e grave shtatzëne kanë përzierje në mëngjes në tre mujorin e parë. Në 12 javët e para të
shtatzënisë, luthat dhe aureolat errësohen si pasojë e rritjes së përkohshme të hormoneve.3
Shtatzënia është padyshim një gjendje fiziologjike por rëndësia e diagnostikimit të hershëm
është shumë e rëndësishme. Me implantimin e qelizës vezë së fekonduar në murin e mitrës
paraqiten ndryshime në organizmin e gruas që përkasin sferës fizike dhe psiqikë. Shkaktarët
kryesor të këtyre ndryshimeve është padyshim placenta që njëherazi paraqet gjendje të re me
tajitje të brendshme.

3

„P r egna nc y vid Channel 4. 2008. конс. 22 јануари 2009 г.
eo “.
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Hormonet që tajohen prej placentës janë:
a) Hormoni horio-gonodotropin (HCG)
b) Hormoni laktogjen placentarë (HPL)
c) Estrogjeni
d) Progesteroni4
Diagnoza e shtatzënisë bazohet: të dhënat anamnestike, kontrollimin e jashtëm dhe të
brendshëm, analizat biologjike dhe imunologjike, ultrasonografi. Ndryshimet, endrokronologjike
fiziologjike dhe anatomike te gruaja shtatzëne shkaktojnë simptome klinike që tregojnë se
shtatzënia ekziston, këta simptome janë të karakterizuara në tre grupe që vijojnë:
a) Shtatzëni e supozuar
b) Shtatzëni e mundshme
c) Shtatzëni e sigurte.

A) Shtatzënia e supozuar përfshinë këta simptome: të përziera ose të vjellura, çrregullime
të urinimit, lodhje, perceptimin e lëvizjeve fetale. Shenjat e shtatzënisë së supozuar përfshijnë:
amonorrhea ( ndalesa e menstruacioneve), ndryshimi në mukusin cervikal, ndryshimet në gji,
ngjyrosja e mukozës së vaginës, hiperpigmentim karakteristik i lëkurës – njollat e ngjyrës së
qumështit- dhe zhvillimin e striave në abdomen.
Nausea-Ptyalismus – Emesis- shtatzënia zakonisht shoqërohet me çrregullimin e sistemit
tretës. Këto shqetësime fillojnë diku ka java e 6 dhe mbarojnë mes javës 12-14 të gestacionit (
janë të njohura si të vjellurat e mëngjesit, këta ndryshimet mendohen të jenë si rezultat i rritjes së
sasisë së gonodotropineve korionike. Të disa nga shtatzënat paraqitet tajimi i tepërt i pështymës
që njihet si ( ptyalismus). Të vjellurat e tepruara deri të disbalanci i elektoliteve dhe dehidrimi (
hyperemesis gravidarum). Këto raste kërkojnë zëvendësim të lëngjeve të humbura me likuide
intravenoze.

4

Arijana Xhimbazi, Aziz Dauti, Behar Kamberi, Blerta Sejdi, Gjinekologjia 1, Prishtinë, 2015, fq.45
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Çrregullimi i urinimit: gjatë tremujorit të parë, uterusi i zmadhuar shkakton shtypje mbi
fshikëzën e urinës që rezulton me mikcione të shpeshta. Funksioni renal gjatë shtatzënisë rritet
shkaku i zmadhimit të qarkullimit të gjakut, në tremujorin e parë e cila nga 900ml rritet në
1200ml.5
Lodhja: është një simptome mjaft i shpeshtë i shtatzënisë së hershme që duhet të jetë
gjithmonë një tregues që shtyn mjekun për investigime më të hollësishme tek një gruaje të re që
lodhet në mënyrë jo të zakonshme gjatë të njëjtave aktivitete që ka kryer edhe më parë.
Përceptimi i lëvizjeve fetale për këtë mund të themi se pas javës së 16 – të shtatzanisë më sakt
rreth javës së 18 gruaja shtatzëne bëhet e ndërgjegjshme për perceptimin e disa lëvizjeve të lehta
në abdomen. Këta janë lëvizjet fetale që kanë rëndësi klinike dhe emocionale. Lëvizjet fetale
janë një tregues shumë i rëndësishëm klinik pasi që ajo tregon mirëqenien e frytit gjatë jetës
intrauterine. Lëvizjet fetale monitorohen më mjaft aktivitet gjatë shtatzënisë si mbas protokoleve
të caktuara.6

b) Shenjat klinike të shtatzënisë së hershme
Amenorrhea – ndalimi i menstruacioneve: ndalimi i menjëhershëm dhe i plot
menstruacioneve tek një grua e re në moshën reproduktive e cila ka pasur një cikël të rregullt
menstrual është mjaft sugjestiv për shtatzëni. Si amenorre sugjestive për shtatzëni merret vonesa
mbi 10 ditë e ciklit menstrual të parashikuar. Së pari duhet eliminuar situatat tjera veç shtatzënisë
që mund të rezultojnë me amenorre si p.sh.: anovulacioni, PCOS (PolyCystic Ovarian
Syndrome) hiperprolaktinemia, hipertyreidizmi tyre si dhe çrregullimet tjera të boshtit
hipotalamus- hipofizë vezore.
Ndryshimet në mukusin cervikal: interpretimi i mukusit cervikal është shumë i vështirë po
në qoftë se njihet mirë mund të ndihmojë në diagnoztifikimin e shtatzënisë. Në shtatzëni mukusi
cervikal i ka tiparet pothuajse të njëjta si të faza luteinike e ciklit menstrual që nënkupton
ndryshime të mukusit nën ndikimin e progesteronit. Mukusi cervikal nën ndikimin e estrogjenit (
faza folikulare) është kristaloid i hollë dhe ngjitës nëse ky mukusi shikohet nën mikroskop
atëherë do të paraqitet fenomeni i gjetheve të fierrit. Kjo është rezultati i koncetrimit të madh të
5
6

Po at, fq.48
Po aty, fq.49
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natriumit në mukus në fazën folikulare të ciklit. Mukusi cervikal nën ndikimin e progestoronit
nuk ka karakteristikat e fierrit nën mikroskop dhe makropikisht ka natyrë të trashë dhe jo
ngjitëse.
Ndryshimet e gjirit: janë më të shprehura të primiparet se të multiparet.
Hiperpigmentimi i mukozës vaginale: gjatë shtatzënisë ndryshon ngjyra e mukozes vaginale
e cila merr nuanca blu dhe të kuqe të purpurt nga kongjestioni. Kjo njihet si shenja e Chadëick
nuk është shenjë bindëse për shtatzëni. Hiperpigmentimi i lëkurës dhe striat : janë ndryshime
kutane janë karakteristike në shtatzëni por nuk vendosin diagnostifikimin e shtatzënisë edhe
situata tjera mund të shkaktojnë ndryshime në lëkurë. Ngjyra e organeve gjenitale shpesh është
ndryshuar me livaditet të shprehur veçanërisht me s clitorisit dhe uretrës ( shenja e Lebhardit).

d) Shtatzënia e mundshme
Shenjat e shtatzënisë së mundshme përfshijnë: zmadhimin e abdomenit, ndryshimet në
madhësinë dhe konsistencë e uterusit, ndryshimet anatomike në qafën e uterit, kontraksionet
Braxtno-Hicks, balotimi fetal, praninën e gonodotropineve korionike në urinë dhe serum,
palpimin e fetusit.7
Zmadhimi i abdomenit: në javën e 12 të gestacionit uterusi zakonisht palpohet nëpërmjet
murit abdominal. Ai ngjason me një tumor të butë dhe të rregullt. Gjatë javëve të para të
gestacionit uterusi zmadhohet në drejtim antero – posterior por pas javës së 12 ai fillon të rritet
në formën e njëtrajshme në të gjitha drejtimet. Në ekzaminim pelvik bimanual konstatohet shenja
e Hegarit ku funduesi i uterit i prekur nëpërmjet abdomenit dhe me dorën tjetër në rrugë vaginale
preket një collum i fortë dhe i formuar dhe isthmus i butë aq sa këto dy struktura japin përshtypje
se janë dy organe të ndryshme ( shenja Hegar nuk është definitive për shtatzëni sepse ajo gjendet
edhe në gjendje tjera klinike).

7

Arijana Xhimbazi, Aziz Dauti, Behar Kamberi, Blerta Sejdi, Gjinekologjia 1, Prishtinë, 2015, fq.51
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Fig.2 Kontrollimi bimanual prova e Hegarit
Gjatë shtatzënisë uterusi u nënshtrohet kontraksioneve të vogla të palpueshme, zakonisht të
padhembshme dhe në intervale kohore jo të rregullta. Megjithatë këto nuk janë shenja të sigurta
të shtatzënisë. Kësi kontraksione paraqiten edhe gjatë hematometrave, te leiomyomet e buta ose
fibromiomet subseroze. Në fund të shtatzënisë janë mjaft prezentë dhe ndryshe thirren si dhimbje
përgatitëse ose të rrejshme. 8
Balotimi është një simptome që konstatohet atëherë kur raporti midis fetusit dhe sasisë së
likuidit amniotik është në favor të këtij të fundit. Ky fenomen dallohet kur dora e ekzaminuesit
duke ushtruar presion të menjëhershëm mbi uterus e fundos fetusin në likuidini amnial dhe ky i
fundit rikthehet menjëherë në pozicionin fillestar. Testet e zbulimit të gonadotropineve koronike
në plazmën dhe urinën e gruas shtatzëne përbejnë bazën e testeve endokrinologjike –
laboratorike të shtatzënisë. HCG (Hormone Choronic Gonodotropine) parandalon involucionin e
corpus luteum i cili mbështetësin kryesor progesteronik në 6 javë e para ka efekt të ngjashëm me
LH-n (Luteinizing hormone) dhe ushtron efekt të njëjt biologjik në inde. Kualifikimi i saktë i
HCG (Hormone Choronic Gonodotropine) në lëngjet trupore është mjaft i rëndësishëm në
menaxhimin e disa gjendjeve klinike përpos përcaktimit të shtatzënisë. 9

8
9

Dr.Sc Arjan Alili, Konceptimi, blastogjenza, implantimi-nidi, Tetovë, 2015, fq.18
Mehdi Ilmi, Isjanovska Rozalinda, Mikrobiologjia dhe infektologjia me përkujdesje, Shkup, 2011, fq.56
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a) Shenjat e sigurta të shtatzënisë

Disa femra janë të sigurta që janë shtatzënë që në momentin kur ndodh, për disa të tjera
duhen 5 teste pozitive shtatzënie, së bashku me një sërë simptomash që të jenë vërtet të sigurta.
Në qoftë se po mendoni se mund të jeni shtatzënë, shpresojmë që lista jonë e shenjave më të
zakonshme të shtatzënisë t‟ju ndihmojë që të gjeni përgjigjet që po shpresoni. Shenjat e sigurta të
shtatzënisë janë nëpërmjet identifikimit të RZF-ve, dëgjim me stetoskop fetal, identifikimi me
anë të aparateve të posaçme (Doppler), identifikimi ekografik dhe perceptimi i lëvizjeve fetale
nga ekzaminuesi.10

2.1.1 Parametrat klinik të moshës së shtatzënisë

Figura 3. Parametri klinik i moshës së shtatzënisë
Për të përcaktuar sa më saktë moshën e shtatzënisë dhe datën e parashikuar të lindjes,
duhet të përdoren të gjitha informacionet në dispozicion.

10

Dita e parë e periodave të fundit.

Dr.Sc Arjan Alili, Konceptimi, blastogjenza, implantimi-nidi, Tetovë, 2015, fq.18
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Përmasat e gjatësisë nga fundi i mitrës deri në mes të kockës publike.



Matja e përmasave të foshnjës me anë të ekografisë ( që në gjuhën popullore
quhet „eko‟).



Rezultatet e vizitave ekografike. Mosha e shtatzënisë vlerësohet duke u nisur nga
dita e parë e periodave të fundit, atëherë kur kemi të bëjmë me cikle të rregullta
menstruale dhe kjo ditë është e sigurte.

Një shtatzëni normale siç e thashë edhe më lartë zgjat 40 javë nga dita e parë e periodave
të fundit. 40 javë janë dhjetë muaj hënorë ose nëntë muaj kalendarike. Në qoftëse e mbani mend
ditën e parë të periodave të fundit dhe keni pasur një cikël të rregullt, foshnja mund të lindë
normalisht pas 9 muajve e 7 ditëve nga dita e parë e periodave. Në qoftëse rritja në miter nuk
përputhet me rritjen e moshës së shtatzënisë dyshohet për prapambetje të rritjes së foshnjës, gjë e
cila shoqërohet me dëmtime të mundshme të foshnjës. Nëse dyshoni për diçka të tillë duhet të
drejtoheni menjëherë tek mjeku specialist, sepse vihet në rrezik jeta ose e ardhmja e foshnjes.

2.2 Ndryshimet në organizmin e gruas gjatë shtatzënisë
Gjatë shtatzënisë ndodhin shumë ndryshime të mëdha në organizmin e gruas që
përfshijnë ndryshimet hormonale, metabolike me gjithë efektet e tyre në organet dhe sistemet e
organizmit. Fillimisht ka një mbajtjeje të sasisë së ujit në organizëm por nga ana tjetër ka rritje të
kërkesa për hekur që është përbërësi hemoglobinës, proteina e rruazave të kuqe të gjakut që
mbartin oksigjenin. Kjo rritje e kërkesës është për nënën për foshnjën që po zhvillohet si dhe
placentën, sidomos në tremujorin e dytë dhe të tretë. Nëse hekuri në organizëm nuk është i
mjaftueshme për të përballuar këto kërkesa do të zhvillohet anemia. Kjo është më shprehur nëse
shtatzënia shoqërohet me të vjella nëse barra është binjake, nëse gruaja ka pasur ciklet të shtuara
më parë.
Pagjakësia, pavarësisht nga lloji i saj, ndikon në zvogëlimin e masës së eritrociteve në
gjak, e cila përcillet me zvogëlimin e koncetrimit të hemoglobinës, të shprehur në një litër gjak.
Anemia shprehet edhe me zvogëlimin e hematokriteve në gjak. Anemia, pa marrë parasysh
patogjenezën e saj, është e kushtëzuar gjithnjë me çrregullimet e baraspeshës ndërmjet
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madhësisë së krijimit të eritrociteve në hemoglobinë në palcën ashtrore si dhe shpërndarjes së
tyre në gjakun e njeriut. Thuhet se zvogëlimi i numrit të eritrociteve në gjak (i matur në një litër
gjak), mund të jetë njësi matëse për aneminë e organizmit.
Mirëpo kjo nuk është gjithherë ashtu, sepse zvogëlimi i numrit të eritrociteve nuk mundet
gjithnjë të zvogëlojë në mënyrë paralele sasinë e hemoglobinës së gjak. Shkalla e anemisë
(pagjakësisë), mund të përcaktohet në mënyrë të saktë vetëm me metoda izotopike. 11
Mirëpo, sasia e masës së eritrociteve në varësi nga vëllimi i përgjithshëm i gjakut,
mundet gati gjithherë të përcaktohet me metodën e hematokriteve në vena. Për këtë arsye,
metodat më të sakta për përcaktimin e pagjakësisë janë metodat e përcaktimit të hematokriteve
venoze, sasisë së hemoglobinës dhe numrit të eritrociteve në gjak. Anemia relative është e
kushtëzuar me rritjen e vëllimit të plazmës.
Rritja e nivelit të plazmës për shkak të hemodillacionit mund të na jep hematokrit të
zvogëluar edhe pse masa e eritrociteve në gjak është e normalizuar. Anemia relative mund të
vërehet në fund të muajit të tretë të shtatzënisë tek femrat dhe kjo zgjat deri në fund të saj.
Zvogëlimi i vëllimit të plazmës është i kushtëzuar me plazmën relative të eritrocitozës.
Dehidrimi, i cili ndodhë gjatë sëmundjeve të ndryshme ndikon në rritjen, rrjedhjen dhe
“ketoacidozën diabetike”, e cila sjell deri te eritrocitoza relative. Në aneminë akute
pashemoralgjike, apo sëmundja e Adisonit, si dhe te disa sëmundje malinje ekziston njëkohësisht
zvogëlimi i masës së eritrociteve dhe i vëllimit të plazmës, ashtu që disa metoda të zakonshme
laboratorike nuk mund të vërtetojnë (dëshmojnë) aneminë edhe kur ajo ekziston. Kur të zbulohet
se me të vërtetë ekziston anemia, është e nevojshme që të vërtetohet lloji i saj, etiologjia dhe
patogjeneza e saj, në mënyrë që pagjakësia e atij personi të shërohet. Ekzistojnë ndarje të
ndryshme të llojeve të anemisë, si p.sh. etiologjike, patofiziologjike dhe morfologjike. Çdonjëra
nga këto lloje ka edhe mungesat e veta. Ndarja patofizioligjike e anemisë, p.sh. llogarit në
mekanizmat e krijimit të anemisë. Ndarja morfologjike është e qëlluar, sepse na mundëson
shqyrtimin e gjakut periferik, ndryshimin morfologjik të karakteristikave për disa lloje të
anemisë, si dhe mundëson një shërim të përshtatshëm.12

11
12

Mehdi Ilmi, Isjanovska Rozalinda, Mikrobiologjia dhe infektologjia me përkujdesje, Shkup, 2011, fq.56
Po aty, fq.58
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Uterusi : është organi që më tepër pëson ndryshime në favor të strukturës dhe masës.
Corpus Uteri rritet shkaku i zmadhimit të volumit të fijeve të lëmuara muskulore. Deri në muajin
e IV të gestacionit muri i uterusit është trashur 2-3 cm dhe merr formën e rrumbullakët.
Cerviksi i cili është ndërtuar nga indi lidhor nuk rritet por bymehen nën ndikimin e
hormoneve placentare indi lidhor polimerizohet dhe lidh më tepër ujë që është arsyeja e bymimit.
Gjëndra cervikale janë aktive dhe prodhojnë sekret që e mbyllin kanalin cervikal dhe
pamundësojnë depërtimin e mikroorganizmave nga jashtë.
Vagina: Epiteli vaginal rrit trashësinë shkaku i bymimit ku vjen deri tek deponimi i rritur
i gligogjenit dhe citogjenezës. Procesi i glikogjenolizës zbret pH vaginale dhe pamundëson
rritjen e mikroorganizmave patogjen.
Adnexa: Tubat uterine zgjaten dhe ndryshojnë pozitën shkaku i uterusit, vezoret pësojnë
ndryshime veçanërisht vezori ku gjendet corpus luteum gravidarum dhe dimensionet e tij mund
të arrijnë sa të një cist overiale. Folikulet gjatë gestacionit janë pasiv shkaku i mungesës së
gonodotropinëve.
Organet ekstra gjenitale: sistemi kardiovaskular, këtu kemi sasinë e gjakut në qarkullim
rritet për 1.5L, volumeni i zemrës në minute rritet për 30% nga 4.5L në 5.7-6L. Të rrahurat e
zemrës rriten nga 70 në 80-85 në min. Shtypja venoze në ekstrimitet e poshtme është i rritur për
disa herë që rezulton me formimin e edemave gjatë qëndrimit në këmbë dhe formim i
varikoziteteve në regjionin gjenital.13
Sistemi respirator: rritet volumeni në minut për shkak të kërkesave të shtuara për
oksigjen nga nënë dhe fryti.

13

Po aty. fq.60
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3. Karakteristikat epidemiologjike të sëmundjeve infektive, kushtet për
paraqitjen e sëmundjeve infektive

Infeksionet në shtatzëni janë shumë të rëndësishëm pasi nëse bazohemi në faktin se
përveç nënës që infektohet edhe fëmija mund të merr pasoja të mëvonshme dhe mund të jenë të
përhershme. Shkaktarët e këtyre infeksioneve janë të njëjtat si në shtatzëni edhe jashtë
shtatzënisë, këtu kemi viruset bakteriale, protozoarët. Pasoja përfundimtare prej pranisë së
mikroorganizmave në organizëm është krijimi i sëmundjes infektive. Infeksionet munden me
qenë ekzogjene, kur mikroorganizmat depërtojnë prej mjedisit të jashtëm, ose endogjene nëse
vjen deri te aktivizimi i agjenteve prej ndonjë vatre të infeksionit të pranishme në organizëm.
Aktivizimit të infektimi prej vatrës zakonisht i paraprijnë gjendje të ndryshme të cilat sjellin deri
te dobësimi i aftësisë mbrojtëse. Koha prej depërtimit të mikroorganizmave, deri te paraqitja e
simptomave të para, quhet inkubacion. Në të ndodhin procese të ndryshme dinamike, të cilat
qenësisht e çrregullojnë funksionin e organeve dhe indeve përkatëse. Këto reaksione rishtas të
formuara prej pranisë së mikroorganizmit në njeriun, quhen proces infektiv. Shkaktarët, veprimet
patogjenetike i realizojnë në mënyra të ndryshme, si parazit ekstra qelizore dhe intraqelizorë,
duke shfrytëzuar invazivitetin e tyre, ose veçorinë për të tajitur toksine. Me këtë, ata i
çrregullojnë proceset metabolike, biokimike dhe fiziologjike, më së shpeshti duke i drejtuar kah
vetja, me të cilën gjë mundësohet rritja dhe shumimi i tyre. 14
Gjatë kësaj njeriu përdor rezistencën natyrore dhe mbrojtjen specifike, me aktivizimin e
imunitetit humoral dhe qelizor. Mikroorganizmat të cilët do të kenë sukses ti mposhtin këto, do
të shkaktojnë sëmundje. Njohja e mekanizmave patogjene dhe përcjellja e lëvizjes së
shkaktarëve në organizëm paraqesin bazë nismëtare të diagnozës etiologjike dhe terapisë. Çdo
sëmundje infektive ka patogjenezë të veten specifike, e cila është e ndërlikuar, komplekse dhe i
përfshin të gjitha ndryshimet që ndodhin prej depërtimit, shumimit, mënyrës së shprehjes së
toksicitetit, lëvizjes dhe lokalizimit në inde dhe organe sipas tropizmit dhe selektivitetit.

14

Mehdi Ilmi, Isjanovska Rozalinda, Mikrobiologjia dhe infektologjia me përkujdesje, Shkup, 2011, fq.66
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Varësisht prej vendit, lëvizjes dhe shkaktarëve në organizëm dhe mënyrës në të cilën
përmbushen veprimet patogjenetike, sëmundjet infektive ndahen në sëmundje të lokalizuara dhe
të gjeneralizuar.15
Që të paraqitet një sëmundje infektive nevojitet të ekzistojnë më tepër faktorë, të cilët
janë në varshmëri reciproke. Faktorët janë studiuar prej epidemiologut rus Vogralik, i cili i ka
paraqitur në mënyrë skematike, si një varg i përbërë prej 5 hallkave (faktorëve):
1. Burimi dhe rezervuari i infeksionit;
2. Rrugët e përhapjes;
3. Porta hyrëse;
4. Masiviteti dhe virulenca;
5. Dispozicioni dhe imuniteti.
Nëse vargut i mungon cili do prej faktorëve, nuk do të vijë deri te paraqitja e sëmundjes
infektive. Parandalimi dhe pengimi i sëmundjeve infektive ka rëndësi më të gjerë shoqërore dhe
medicinale dhe i tejkalon shumë kornizat e infektologjisë si degë e medicinës. Pengimi i tyre te
ne rregullohet me Ligjin për mbrojtjen e popullatës prej sëmundjeve infektive, me të cilën bëhet
mbrojtja e popullatës prej paraqitjes dhe përhapjes së sëmundjeve infektive. Parandalimi është
një përmbledhje e masave të cilat vazhdimisht Ndërmerren, me qëllim të parandalimit të
paraqitjes së çrregullimit të shëndetit, gjegjësisht nënkuptojmë luftën kundër një sëmundjeje, pa
marrë parasysh a është e pranishme në një moment të caktuar apo jo, me zvogëlimin e
incidencës, prevalencës dhe me eliminimin e tyre përfundimtar. Pengimi, është një nocion më i
gjerë dhe është një përmbledhje e masave të cilat ndërmerren kur kemi çrregullim të pranishëm
të shëndetit, me qëllim të pengimit të paraqitjes së tij të mëtejshme dhe të përhapjes. Masat për
pengim dhe parandalim të sëmundjeve infektive paraqesin: procedura medicinale, teknike dhe të
tjera, të cilat zbatohen gjatë paraqitjes së sëmundjeve infektive dhe ndahen në: masa të cilat
ndërmerren ndaj të sëmurëve; masa të cilat ndërmerren ndaj mjedisit të tyre.

15

Mehmedi I. Mikrobiologjija dhe infektologjija me perkujdesje per vitin e dyte 2007 (material edukativ
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Sëmundjet infektive (ngjitëse) manifestohen me simptoma të ndryshme subjektive dhe
objektive, me rrjedhë të ndryshme dhe formë, komplikime dhe përfundim të sëmundjes. Më tepër
simptoma të cilat paraqiten pothuajse te të gjitha sëmundjet infektive quhen simptoma të
përgjithshme të sëmundjeve të ndryshme. Simptomat tjera, të cilat janë në lidhje me lokalizimin
dhe karakterin e procesit inflamator, ndërsa janë karakteristike për një ose për më tepër
sëmundje, quhen simptoma specifike të sëmundjeve infektive.
Më tepër simptoma, karakteristike për një grup sëmundjesh me etiologji të ndryshme e
përbëjnë sindromën: meningjeale, hepatorenale dhe të tjerë. Simptomat e përgjithshme janë
rezultat i reagimit (përgjigjes) jo specifik të organizmit ndaj procesit infektiv, ose ndaj
produkteve të zbërthyera të qelizave organike, sidomos të indit më të diferencuar, gjegjësisht
SNQ, i cili më së shpejti reagon ndaj infeksionit. Simptoma më të shpeshta të përgjithshme të
sëmundjeve infektive janë: intoksikimi, temperatura, simptomat e sistemi digjestiv dhe
kardiovaskular, simptoma specifike, si dhe simptoma në lidhje me ndryshimet në gjak, urinë dhe
metabolizmin e organizmit. Çrregullimi i gjendjes së përgjithshme (intoksikimi) manifestohet me
simptomat subjektive: rraskapitje, plogështi, dhembje koke, dhembje nëpër tërë trupin (“kryqet”,
muskujt dhe nyjet), pagjumësi, përgjumje, humbje e apetitit, adinami, prostracion, çrregullim i
vetëdijes, etj. Gjendja të cilën e përbëjnë simptomat e përgjithshme, shpesh quhet sindroma
infektiv. Morfologjikisht urtikariet (ekzantemat-puçrrat) janë simptoma më e shpeshtë dhe më
karakteristike e sëmundjeve infektive te të cilat efloreshencat paraqiten në lëkurë, ndërsa
urtikariet e mukozës quhen enantem. Urtikariet munden me qenë difuze, nëse e mbulojnë tërë
lëkurën e një regjioni të caktuar dhe në vende-vende, nëse ndërmjet vendeve me urtikarie ka
edhe lëkurë të shëndoshë (fruthi).16

16

Chapter 4, Prevention of Specific Infectious Diseases. CDC Traveler‟s Health: Yellow Book.
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3.1 Koha e shpërthimit
Shpërthimi i urtikarieve është i përcaktuar me kohë. Paraqitet në stadin e urtikarieve, në
ditën e dytë-të tretë prej fillimit të sëmundjes te rubeola dhe varicela, ndërsa te variola dhe fruthi
(morbilli), në ditën e tretë-të pestë. 17
Para shpërthimit të urtikarieve, në stadin fillestar, te të gjitha ethet me urtikarie, përveç se
te variola, paraqitet enantem në mukozë i cili zhduket me daljen e urtikarieve. Te variola
enantemi del në stadiumin e urtikaries (daljes së puçrrave).

Tabela 1. Tabela e sëmundjeve infektive të cilat paraqitet ekzantema

3.2 Lokalizimi dhe mënyra e përhapjes.
Te variola dalja e urtikaries fillon në ballë, dhe shpërndahet kah tëmthat, fytyra, shpina
dhe pjesët tjera të trupit, gjatë së cilës më të shpeshta janë në ballë dhe fytyrë, në krahasim me
trupin dhe ekstremitetet. Mënyra e tillë e lokalizimit është e njohur si centrifugale. Te varicela
urtikaria del në 2-3 hove, është polimorf dhe i gjeneralizuar nëpër tërë trupin, duke përfshi edhe
17

Heymann L.D., Control of Communicable Diseases Manual, 18th Edition, American Public health Association,
2004
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kokën dhe kapiliciumin, ndërsa shpërndarja është centripetale: haset më tepër në ekstremitete
dhe trup, në krahasim me kokën dhe fytyrën. Te rubeola urtikariet fillojnë në fytyrë, prej ku
vazhdojnë të përhapen nëpër qafë, trup dhe ekstremitete, ndërsa te fruthi del zakonisht natën pas
veshëve, e pastaj përhapet shpejtë, duke përfshi fytyrën, qafën, ekstremitetet dhe trupin. Para se
të planifikoni një shtatzëni ju duhet të siguroheni nëse jeni apo jo imune ndaj sëmundjes së
Rubeolës. 18
Nëse ju gjatë shtatzënisë do të prekeni nga kjo sëmundje, sidomos gjatë tremujorit të
parë, do të keni pasoja të rënda për fetusin. Për këtë arsye, nëse ju nuk jeni imunë ndaj saj, duhet
të vaksinoheni të paktën 3 muaj para planifikimit të shtatzënisë.19
Rubeola është një sëmundje e cila shkaktohet nga një virus i cili bën pjesë në grupin
“togavirus”, i cili merret nga rrugët e frymëmarrjes dhe për këtë arsye rreziku i kontaminimit
është i madh. Ndonjëherë kjo sëmundje nuk shfaq simptoma dhe për këtë arsye në shumë raste
mund të kalojë pa u kuptuar nga personi i prekur. Kjo sëmundje në rast se shfaqet njëherë le
imunitet të përhershëm, prandaj ajo grua e cila ka kaluar nuk duhet të shqetësohet më. Ndërsa
ajo grua e cila nuk e ka kaluar këtë sëmundje, duhet të tregojë shumë kujdes, pasi virusi mund të
shkaktojë keqformime të fetusit, sidomos gjatë trimestrit të parë. Por, mund te ndodhë që:
subjektet e vaksinuara ose ato të cilat e kanë kaluar këtë sëmundje të ri infektohen nga ky virus i
cili në këtë rast do të jetë i padëmshëm, pasi kjo fazë do të jetë shumë e shkurtër për të kaluar
placentën. Para planifikimit të shtatzënisë ju duhet t‟i nënshtroheni një analize gjaku me anën e
së cilës ju do të informoheni nëse jeni imunë ndaj kësaj sëmundje. Nëse testi rezulton negativ ju
duhet të bëni vaksinën, pasi nuk e keni kaluar këtë sëmundje. Por, kjo vaksinë duhet të kryhet
gjithmonë para fillimit të shtatzënisë, pasi ajo përmban shtame të zbutura të virusit, si një masë
paraprake ndaj infektimit. Pas vaksinimit duhet të prisni të paktën tre muaj para se të filloni një
shtatzëni. Megjithatë rastet të cilat arrijnë në shtatzëni me test negative janë të rralla, kjo pasi
vajzat vaksinohen që në moshë të vogël, duke qenë të rralla rastet e kundërta.

18

19

Ryan KJ, Ray CG (editors) (2004). Sherris Medical Microbiology (4th ed.). McGraë pp. 299-302
Po aty.
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Figura 4. Gruaja shtatzënë e infektuar me sëmundjen ngjitëse Rubeola.
Nëse gjatë shtatzënisë nëna e ardhshme preket nga sëmundja e Rubeolës, pasojat për
fetusin do të jenë të rënda për shumë organe, kryesisht për sytë (rrezikohet shfaqja e kataraktit
ose glaukomës ), veshët ( mund të shkaktojë shurdhim ), zemrën dhe enët e mëdha të gjakut,
sistemin nervor ( mund të shkaktojë vonesë të zhvillimit psikomotorr ).Për të shmangur këto
rreziqe gruaja duhet të marrë imuno-globulinat e nevojshme të cilat do të përforcojnë sistemin
imunitar të saj. Rreziqet që i kanosen fetusit varen edhe nga periudha në të cilën është shfaqur
sëmundja gjatë shtatzënisë. Nëse kjo sëmundje shfaqet pas javës të 16-të së shtatzënisë, ajo
qëndron aktive deri në momentin e lindjes, në formën e një infeksioni kronik në evolucion, por
që jep pasoja më të lehta krahasuar me shfaqjen gjatë trimestrit të parë
Sëmundjet ngjitëse (infektive) paraqesin

gjendje morbide të shkaktuara prej

mikroorganizmave ose prej toksineve të tyre dhe janë pasojë e proporcionit ndërmjet
patogjenitetit dhe virulencës së agjenseve dhe aftësive mbrojtëse të organizmit. Karakterizohen
me ndryshime specifike patologjike anatomike dhe mekanizma të ndryshëm patogjenetik të
formimit. Infeksioni është proces i depërtimit të mikroorganizmave në organizëm. 20

20

Mehmedi I. Mikrobiologjija dhe infektologjija me perkujdesje per vitin e dyte 2007 (material edukativ
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3.3 Herpesi gjenital

Figura 5. Herpesi gjenital
Herpesi gjenital është një sëmundje seksualisht e transmetueshme mjaft e shpeshtë.
Mjekët tërheqin vëmendjen të trajtohet në kohë, sepse sëmundja mund të bëhet kronike dhe të
shkaktojë ndërlikime serioze. Ky është një lloj infeksioni që transmetohet në rrugë seksuale.
Numri i bartësve me herpes gjenital po rritet nga viti në vit. Llogaritet se raporti i kësaj
sëmundjeje është 1 me 4 me gonokokët. Vlen të theksohet se herpesi gjenital shoqërohet me një
sërë sëmundjesh të tjera si: trikomonas, klamida, sifilis, gonokokët, candida. Shkaktari është
herpes virus simplex (HSR) që përmbledh HSr1 dhe HSr2, herpezoster, virusin pseudorobik. Në
përgjithësi HSr2 Periudha e inkubacionit është 3-20 ditë dhe fillimisht shfaqet me prurit (të
kruara), djegie dhe dhimbje. Brenda disa ditësh shfaqet vezikat (puçrra të vogla), që paraqiten të
vogla sa një kokë gjilpëre të grupuara me likid në fillim transparentë dhe më vonë bëhet me qelb.
Këto zëvendësohen me kore dhe në fund me ndryshim të ngjyrës në vendin ku shfaqet dëmtimi
(pigmentacion). Është shkaktari i herpesit gjenital dhe anal, kurse HRs1 prek kryesisht mukozat
bukale (të gojës). Ky lloj herpesi shfaqet ndryshe te meshkujt dhe te femrat. Kështu te meshkujt
preken kryesisht mukozat e glandulës. Kur herpesi prek uretrën, mashkulli ndjen dhimbje të
ngjashme të gonorresë, gjatë aktit seksual. Ndërsa te femrat lezionet (dëmtimet) janë në mukozat
e labilave të mëdha dhe të vogla në regjionin anal dhe vaginë, në qafën e uterusit. Mukoza është
e kuqe, fillojnë erozionet, ulçeracionet dhe fisurat.
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Zgjatja mesatare e eliminimit të virusit që nga shfaqja e lezioneve deri në kulturën e
fundit pozitive është rreth 11 ditë. Në 30% të rasteve ka dhe shenja me edemapati inguinale
(zmadhim i gjëndrave në fund të barkut). 21
Në 2-3% të rasteve mund të shoqërohet me shenja meningiale, dhimbje koke, fotofobi
(mos durimi i dritës), rigititet të qafës (ngurtësim të qafës). Infeksioni primar ndodh te fëmijët në
60% të rasteve me formë të fshehtë, paraqitet me puçrra në zonën e hundës, mishrave të
dhëmbëve dhe me temperaturë të lartë deri në 40 gradë. Kjo formë zakonisht shërohet pa trajtim
brenda 7-12 ditësh. Rreth 2/3 e të sëmurëve që shfaqin primo infeksion gjenital shërohen pa u
mjekuar, kurse pjesa tjetër vazhdojnë të jenë mbartës të virusit në organizëm. Këto raste
përfundojnë të bëhen k Herpesi gjenital është i shpeshtë te gratë shtatzëna. Pjesa më e madh e
infeksioneve intrauterine çojnë në vdekje të fetusit. Rreziku i transmetimit të sëmundjes nga nëna
e sëmurë te fëmija gjatë lindjes në rrugë natyrale është 50%.ronikë. Shpesh diagnoza
vështirësohet pasi herpesi gjenital shoqërohet me infeksion dytësor. Në shumicën e rasteve
diagnoza klinike është e qartë dhe konfirmohet nga ekzaminimi direkt i rezultateve. Në rastet pa
simptoma klinike mund të nevojitet diagnostikimi etiologjik.22

3.4 Gonorrea
Gonorrhea është një sëmundje infektive veneriane që transmetohet kryesisht me anë të
kontaktit seksual. Karakteristika kryesore e saj është rrjedhja e qelbit nga uretra (kanali i ujit te
hollë) tek meshkujt, kurse tek femrat është me pak simptoma, gjë që e bën më të rrezikshme
përhapjen e saj. Shkaktari i saj është një mikrob që quhet gonokoku (Neisseria gonorrhea), i cili
zbulohet në laborator nga kultura e marrë nga qelbi që rrjedh. Ka një pamje karakteristike si
fasule dhe vendoset gjithmonë ne dyshe, ndaj quhet ndryshe edhe diplokok. Transmetimi ndodh
nga kontakti seksual kur njëri nga partnerët nuk ka shenja të dukshme ose ka shenja minimale.
Njëkohësisht mund të infektohen edhe të sapolindurit kur nëna është e infektuar.
Në të sëmurët që nuk marrin mjekim, gonokoku mund të përhapet në organizëm dhe të
sjellë komplikacione të tjera më të rënda. Duhet të dallojmë siç thamë më lart sëmundjen tek
21
22

E marrë nga kanali Youtubë, ligjeratë gjinekologjike nga Myrvete Aliu – Shabani, me datë 14 Mars, 2015.
E marrë nga kanali Youtubë, ligjeratë gjinekologjike nga Myrvete Aliu – Shabani, me datë 14 Mars, 2015.
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meshkujt dhe tek femrat. Tek meshkujt shfaqet 3-5 ditë pas infektimit. Në fillim shfaqet me
rrjedhje të ujshme, të cilat më vonë qelbëzohen. I sëmuri ndjen dhimbje, djegie etj. dhe sëmundja
zgjat 2-3 javë. Më tej ajo shndërrohet në kronike, shenjat pothuajse zhduken, por në qoftë se nuk
është mjekuar fillon të japë komplikacionet e tjera. Futet më thellë në organet gjenitale dhe
infekton ato si p.sh. prostatën etj. Klinika dalëngadalë bëhet më e rëndë, mund të arrijë në
hemorragji e deri në shterpësi. Në 1 % të rasteve të pa mjekuara mund të depërtojë në gjak dhe të
japë atë që quhet infeksioni i përhapur, i cili arrin kudo në organizëm me një gjendje të rëndë.
Tek femrat infeksioni mund të përhapet edhe këtu nga organet gjenitale të jashtme më
thellë, por është karakteristike që shenjat janë të pakta dhe përbën një rrezik më të madh për
përhapjen. Mjekimi është i thjeshtë me Penicilinë, Tetracyclinë, Erythromycinë etj. Kështu nuk
duhet të nënvleftësohen simptomat dhe në rastin më të parë të vizitohen tek dermatologu sepse
një mjekim i thjeshtë zgjidh probleme, të cilat bëhen të vështira dhe me pasoja kur nuk marrim
mjekimin në kohën e duhur.23

3.5 Klamidia
Çfarë është klamidia? Pasoja e klamidias së pashëruar mund të jetë steriliteti? Klamidia
është sëmundje seksuale, e cila nëse nuk shërohet, mund të dëmtojë organet gjenitale dhe të
shpie gjer tek steriliteti tek femrat, poashtu edhe tek meshkujt. Shkaktarë i klamidias është
bakteria e quajtur Chlamydia trachomatis, ndërsa mund të infektohet secili person që është
seksualisht aktivë. Simptomat e klamidias mund të jenë aq të lehta, sa të mos i dalloni fare.
Studimet kanë treguar që në 70-80 % të rasteve, të infektuarit nuk ndjejnë kurrfarë ndryshimesh
në organizëm. Megjithatë, simptomat e para do të duhej të shfaqeshin pas një-tre javësh pas
mardhenjes me personin e infektuar, ndërsa ato janë:
• Djegësira gjatë urinimit
• Sekret i shtuar vaginal
• Dhembje në pjesën e poshtme të shpinës
• Dhembje e pazakontë gjatë mardhenjes

23

E marrë nga kanali Youtubë, ligjeratë gjinekologjike nga Myrvete Aliu – Shabani, me datë 14 Mars, 2015.
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Nëse bakteria e cila shkakton klamidian vazhdon të zhvillohet në organizmin tuaj pa u
hetuar, pasoja mund të jetë steriliteti. Për këtë është e domosdoshme që një herë në vit të
testoheni për klamidia. Nëse testi rezulton që jeni infektuar me këtë sëmundje, mjeku me siguri
që do të ju përshkruajë një nga antibiotikët e përshtatshëm. Edhe pse klamidia relativisht
shërohet lehtë, ju mund ta merrni përsëri, nëse partneri juaj nuk është shëruar poashtu. Për këtë
është e nevojshme që të dy të testoheni dhe të shëroheni. Infektimi me klamidia paraqet rrezik
potencial për nënën dhe për frytin sepse mund të shkaktojë shtatzëninë jashtë mitrës, abortin
spontan por edhe lindjen e parakohshme apo infektimin e placentës. Poashtu, shkaku i klamidias,
foshnja mund të ketë peshë të vogël në lindje por edhe mund të infektohet gjatë kalimit nga
kanali i lindjes. Për këtë është e domosdoshme që para konceptimit të testoheni për këtë
sëmundje, dhe nëse jeni të infektuar, të shëroheni në kohë. Rreth 50 % e foshnjave të cilat vijnë
në këtë botë me anë të lindjes vaginale, do të infektoheshin me klamidia nga nëna. Përveç kësaj,
në gjashtë muajt e parë nga lindja, 50 gjer në 70 % të fëmijëve të infektuar, vuajnë nga
pezmatimi i mushkërive apo konjuktivi. Megjithatë, përdorimi i antibiotikëve gjatë shtatzënisë
mund të parandalojë në mënyrë efikase infeksionin e fëmijës. Edhe pse këto infeksione mund të
jenë shumë serioze, foshnja e cila gjatë kohës shërohet me antibiotikë, zakonisht kalon mirë.

3.6 Sëmundjet e shkaktuara prej këpurdhave Kandida
Definicioni
Kandida paraqet sëmundje të lëkurës, mukozave dhe organeve të brendshme të
shkaktuara nga kërpudhat.

Etiologjia dhe Epidemiologjia
Shkaktar është kërpudha Candida albicans, e cila bën pjesë në gjininë Candidae. Përveç
saj, në këtë gjini bëjnë pjesë edhe më tepër lloje të kandidave: crusei, tropicalis, pseudotropicalis,
stelatoides dhe parasillosis. Numri më i madh i kandidave janë saprofitë, ose si patogjene
fakultative parazitojnë në sipërfaqen e lëkurës dhe mukozës së gojës, hundës, ezofagut, anusit,
uretrës dhe organeve të brendshme. Kur bie rezistenca e organizmit për shkak të sëmundjeve
kronike, imunodeficienca-ve, avitaminozave, shtatzënisë dhe sidomos gjatë përdorimit të tepruar
dhe joracional të antibiotikëve, me të cilët shkatërrohet flora normale bakteriale e mukozave,
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vjen deri te shumimi dhe ndryshimet patologjike të njohu-ra si kandidijazë. Gjatë shtatzënisë
faktorë favorizues janë sasitë e zmadhuara të glikogjenit në mukozën e organeve gjenitale,
ndërsa te sëmundja e sheqerit, sasia e zmadhuar e glukozës në urinë. Infeksioni mundet të bëhet
edhe përmes kontaktit të drejtpërdrejtë, ose indirekt, gjate marrëdhënieve seksuale, përmes
përdorimit të banjos së njëjtë, peshqirëve të përbashkëta, kapelave, veshjes së brendshme,
nënkresave, pajisjes për rroje, etj. Vërtetimi i kandidave bëhet me kultivimin në mjedise të
Saboraud-it (Saboraud), ose me preparat mikroskopik të ngjyrosur me metilen kaltër. Kandidoza
vulvo-vaginale është një infeksion mykotik që prek vulvën dhe vaginën. Ajo mund te preke
femrat në çdo moshe, jashtë apo edhe gjatë shtatzënisë.24

Si manifestohet infeksioni?
Simptomat tipike të kandidozës vulvo-vaginale janë:


kruarje dhe djegie intensive rreth vaginës, vulvës, perineumit dhe ndonjëherë anusi



shtim i sekrecioneve vaginale, të dëndura, kremoze me ngjyrë të bardhë në të verdhë,
shpesh të ngjashme me qumështin e prishur pa ere



fryrje në zonën e vulvës



dhimbje gjatë urinimit apo marrëdhënie seksuale.25

Çfarë mjekimi mund të rekomandohet për kandidozën?
Trajtimi i kandidozës/mykut vaginal bëhet me antimykotikë. Duhet theksuar se terapitë
lokale me antimykotikë, mund të përdoren edhe në tremujorin e parë të shtatzënisë pasi nuk ka
efekte anësore. Preparatet antimykotike nga goja, nuk janë të rekomanduar të përdoren gjatë
kësaj periudhe.

24

25

Трајков И. Инфектологија здраствена струка, Просвветно дело,1991,fq,128
Mehmedi I. Mikrobiologjija dhe infektologjija me perkujdesje per vitin e dyte 2007 (material edukativ), fq.201
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Rekomandime për të shmangur kandidozën vulvo-vaginale gjatë
shtatzënisë?26
1. Mos përdorimi i veshjeve të ngushta dhe sintetike që nuk e lejojnë ajrosjen e trupit.
2. Evitimi i përdorimit te brendshmeve të papërshtatshme.
3. Duhen përdorur vetëm veshje të brëndshme prej pambuku.
4. Veshjet e brëndshme duhet të shpëlahen shumë mirë me ujë të bollshëm pas larjes në
lavatriçe.
5. Në rastet e hemorragjive, të përdoren linesa të tregtuara vetëm në farmaci.
6. Të bëhet në mënyrë korrekte larja e zonës vulvare (psh, gjatë larjes së zonës gjenitale dhe
anusit, dora të kaloj nga gjenitalet në drejtim të anusit dhe jo e kundërta).
7. Për higjene intime, rekomandohet përdorimi i sapunëve vetëm dy herë në ditë. Larjet e
tjera të bëhen vetëm me ujë të pastër dhe të bollshëm.
8. Të mbahet sa më thatë zona gjenitale.
9. Pas banjos në det ose pishinë, kostumi i banjos duhet të ndërrohet për të mbajtur sa më të
thata organet gjenitale.27

Cilat janë rreziqet për fëmijën gjatë shtatzënisë?


Prania e kandidozës paraqet një rrezik shumë të lehtë për lindje parakohë. Gjatë
shtatzënisë nuk paraqiten probleme te foshnjës, përveç raste kur kandidozat janë mjaft të
rënda.



Fëmija mund të infektohet kur kalon në rrugët e lindjes. Nëse infektohet, ndodh që ti
dalin në gojë njolla të bardhë të ngjashme me pikat e qumështit. Në këto raste, duhet një
ndërhyrje e shpejtë mjekësorë, por trajtimi është mjaft i thjeshtë dhe aspak problematik.

26
27

Rekomandimet janë marrë nga raporti i Doktoresha pranë repartit të gjinekologjisë në Acibadem Sistina.
Po aty.
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3.7 Taksoplazmoza
Taksoplazmoza paraqet sëmundje infektive protozoale në formë të infeksionit inaparent
ose manifestues. Forma manifestuese mundet me qenë kongjenitale (e lindur), ose e fituar.
Forma e fituar ka më tepër forma klinike, prej të cilave më e shpeshta është ajo limfoglandulare.
Shkaktar është protozoa Toxoplasam gondi. Ka madhësi prej 3-6 μ, formë gjysmë hëne,
ngjyroset sipas Gimzës dhe është parazit intraqelizor në qelizat retikuloendoteliale dhe qelizat e
SNQ (sistemit nervor qendror). Paraqitet në forme vegjetative dhe cistike. Cistat formohen prej
formave vegjetative pas shumimit të shumëfishtë me ndarje. Shumimi bëhet në traktin digjestiv
të kafshëve, gjatë së cilës në mukozën e zorrëve formohen cista të cilat hyjnë në lumenin e
zorrëve dhe përmes fecesit nxirren në mjedisin e jashtë. Pas depërtimit të toksoplazmave në
organizëm, më së shpeshti përmes traktit digjestiv, jen deri te protozoemia dhe shpërndarja,
ndërsa tropizëm shprehin ndaj endotelit të enëve të gjakut në gjëndrat limfatike, trurit, miokardit,
syve, gjoksit, mëlçisë dhe shpretkës. 28
Në murin e enëve të gjakut shkaktojnë ndryshime inflamatore me infiltrim perivaskular
limfocitor, të cilat më vonë evoluojnë në granuloma. Granulomat nekrotizohen dhe përfundojnë
me plotësimin me ind lidhor dhe kalcifikim, e kjo manifestohet me dëmtime dhe disfunksion të
atyre organeve. Gjatë shtatzënisë toksoplazmoza në tre muajt e parë më së shpeshti sjell deri te
aborti spontan, ndërsa pas muajit të katërt, infeksioni prej nënës kalon barrierën transplacentale
dhe kalon në fetusin, duke krijuar vatra granulomatoze edhe në placentë. Parazitemia në fetus
është e gjeneralizuar, dhe për këtë arsye paraqiten keqformime të shumta. Njeriu infektohet me
ushqim të kontaminuar me cista të pjekura, ose me konsumim të mishit me cista, i cili nuk është
përpunuar mjaftueshëm në mënyrë termike. Infeksioni mund të bartet në mënyrë intrauterine,
prej nënës në fetusin. Testi për të zbuluar parazitin bëhet me analizë gjaku, përfshirë atë fetal dhe
lëngut amniotik (procedura e preferuar për incidencën më të ulët të dështimit të fëmijës). Në një
studim është gjetur se incidenca e lezioneve ekografikisht të evidentuara ishte: 78 % në fetuset e
infektuar kur nëna ka marrë toksoplazmozën në tremujorin e parë dhe 20 % kur kontakti kishte

28

Atkinson W, Hamborsky J, Mclntyre L, wolfe S (eds.) (2007). “Poliomyelitis” (PDF). Epidemiology and
Prevention of Vaccine-Preventable Diseases (The Pink Book) (10th ed.). Washington DC: Public Health
Foundation. pp. 101- 14.
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ndodhur në tremujorin e dytë, ndërkohë që në asnjë nga fetuset me toksoplazmozë të evidentuar,
kur nëna e kishte marrë në tremujorin e tretë, nuk treguan anomali.
Në gratë shtatzëna sieronegative është e domosdoshme të parandalohet infeksioni sepse
trajtimi nuk ka efektivitet të plotë. Parandalimi varet nga informacioni në lidhje me burimet e
mundshme të kontaktit me parazitin. Rekomandimet janë për të shmangur: kontaktin me macet,
gëlltitjen e mishit të gjallë ose pak të gatuar dhe përdorimi i pajisjeve të kuzhinës të
kontaminuara nga mish i gjallë; të lahen frutat dhe perimet. Ngrirja ul infektivitetin por nuk është
e sigurtë nëse gjithë organizmat e Toksoplazmozës vriten. Infeksioni mund të trajtohet me barna
antiprotozoare, megjithatë nuk është e mundur të përcaktohet përfundimisht nëse terapia
farmakologjike e përdorur për të zvogëluar rrezikun e transmetimit intrauterus është e dobishme
apo e dëmshme, kur shfaqja e antitrupave ndodh në tremujorin e dytë dhe të tretë të shtatzënisë.
Në rastin kur infeksioni takohet në tremujorin e tretë, është e mundur të përcaktohet një trajtim i
veçantë (spiramicina që nuk kalon barrierën fetoplacentare dhe pirimetamin-sulfonamid) për të
minimizuar rrezikun e transmetimit në fetus dhe lëndimet e shkaktuara nga Toksoplazmoza në të
porsalindurit.29

3.7.1 Toksoplazmoza kongjenitale
Kjo formë bartet prej nënës në fetus në mënyrë intrauterine gjatë shtatzënisë. Infeksioni
në tre muajt e parë të shtatzënisë më së shpeshti sjell deri te aborti spontan, e nëse deri te
infeksioni vjen pas muajit të tretë, te fetusi shkakton më tepër keq formime: hidrocefalus,
horioretinit, kalcifikim intracerebral dhe retardim psi
komotorik. Infeksioni i cili ndodh gjatë fundit të shtatzënisë, te fëmija shkakton
pneumoni intersticiale, dispne, cianozë, hepatit, miokarditis, purpurë trombocitopenike, ose
urtikarie.30

29

Atkinson w, Hamborsky J, Mclntyre L, Ëolfe S (eds.) (2007). “Poliomyelitis” (PDF). Epidemiology and
Prevention of Vaccine-Preventable Diseases (The Pink Book) (10th ed.). Washington DC: Public Health
Foundation. pp. 101- 14.
30

Mehmedi I. Mikrobiologjija dhe infektologjija me perkujdesje per vitin e trete 2007 (material edukativ)
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Figura.6 Taksoplazmoza tek gruaja shtatzënë

3.8 Hepatiti kronik
Te kjo formë ndryshimet patologjiko histologjike janë periportal me inflamacion dhe
infiltrim limfoplazmocit, ndërsa nekroza, degjenerimi i hepatociteve dhe ndryshimet fibroza janë
diskrete, kështu që ndërtimi i mëlçisë është i ruajtur. Klinikisht kjo formë manifestohet me
adinami të lehtë, plogështi, oreks dhe aktivitet fizik të zvogëluar. Te hepatiti kronik aktiv në
aspektin patologjiko histologjik paraqitet inflamacioni, nekroza parenkimatoze dhe infiltrim
limfoplazmocitar, i cili prej regjione-ve periportal përparon nga lobulet qendrore të mëlçisë dhe
septave interlobare. Ndryshimet përshkruhen si nekrozë piece meal (copë pas cope) e skajeve të
lobulave, të cilat duken si të ishin të kafshuara. Sëmundja evoluon me përkeqësime
(ekzacerbime) dhe remisione (lehtësime) dhe mundet të përfundojë me nekrozë dhe zëvendësim
të parenkimës së mëlçisë me ind lidhor. Ne pasqyrën klinike dominojnë: lodhje, plogështi,
dhembje në epigastrium, sidomos nën harkun e djathtë të brinjëve, përzierje, shtytje për vjellje,
diarre, kromë nëpër lëkurë, etj. Varësisht prej përkeqësimit dhe remisionit (lehtësimit) të
procesit, ekzaminimet laboratorike dhe biokimike tregojnë aktivitet të çrregulluar hepatal dhe
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vlera të ndryshueshme të bilirubinës. Virus mbartja. Pas kalimit të hepatiteve virale të tipit B,
virusi e braktis organizmin në afat kohor prej 3-6 muaj prej fillimit të sëmundjes.
Disa autorë konsiderojnë se kjo periudhë mund të zgjatet edhe deri në 9-12 muaj.
Qëndrimi i virusit në organizëm pas kësaj periudhe identifikohet si virus mbartje kronike dhe
mundet të qëndrojë pa simptoma përkatëse klinike (virus mbartës të shëndoshë), ose të zhvillohet
ndonjë prej formave të hepatitit kronik(persistent apo aktiv). Ekzistojnë edhe virus mbartës të
shëndoshë, të cilët asnjëherë nuk kanë qenë të sëmurë prej hepatitit të tipit B, ose nuk kanë
simptoma klinike. Te hepatitet e tipit A pas kalimit të sëmundjes si sekuela më së shpeshti
mbeten hiperbilirubinemia dhe aktiviteti dhe funksioni diskinetik i mëlçisë, ndërsa virus mbartja
nuk ekziston. Gjate shtatzënisë, për shkak të obstruksionit të fetusit mbi mëlçinë dhe rrugët e
vrerit, mund të paraqitet hiperbilirubinemia fiziologjike.
Edhe pse viruset e hepatiteve nuk kanë veprim teratogjen, hepatitet akute virale gjatë
shtatzënisë kanë rrjedhë më të rëndë klinike dhe munden të shkaktojnë embriopati, ose lindje të
parakohshme. Diagnoza përcaktohet në bazë të pasqyrës klinike, të dhënave epidemiologjike dhe
ekzaminimeve laboratorike. 31
Pasqyra klinike, kur përcillet me ikterus, është patognomike për këtë sëmundje dhe
mundëson diagnozë të shpejtë, edhe pse ajo vet nuk është e mjaftueshme, sidomos në
diferencimin e formave të ndryshme të hepatitit. Të dhënat epidemiologjike si mosha, kontakti
me persona të sëmurë, intervenime medicinale e të ngjashme, munden të na e zbulojnë burimin,
rrugët dhe mënyrat e paraqitjes së sëmundjes. Virusi i hepatit tipi A tajitet përmes jashtëqitjes,
identifikohet me mikroskop elektronik, ndërsa antitrupat (anti HAV), me hemaglutinim imun
aderent dhe provë radioimune. Vërtetimi i HBsAg dhe antitrupave te hepatitet virale të tipit B
janë të mundshme më tepër metoda: prova radioimune, difuzion imun, imunoelektroforeza e
kundërt, ELISA, etj. Virusi i hepatiti tipi B gjer më tani nuk është izoluar në mënyrë të
suksesshme. Rezultatet laboratorike tregojnë më tepër vlera patologjike: sindroma e retencës
(mbajtjes) biliare, vlera të zmadhuara të urobilinës, urobilinogjenit dhe bilirubinës në gjak dhe
urinë; sindroma e citolizës, vlera të zmadhuara të transaminazave (ALT, AST), fosfataza alkale,
LDH, aldolaza dhe tjera, të cilat janë pasqyrë e nekrozës së hepatociteve; sindroma e

31

. Danilovski D.et Al, Specijalna epidemiologija,2009,fq.39
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insuficiencës hepatale, vlera të zvogëluara të albuminave, faktorë të koagulimit, disocijacioni
imunog-lobulin, fibrinogjeni, holinesteraza, kolesteroli i esterifikuar, ndërsa sindroma e
inflamacionit manifestohet me prova pozitive flokulative dhe të timolit. Përdoren edhe teste për
ekzaminim funksional të punës së mëlçisë: bromsulfaftalein, mbingarkim me galaktozë dhe acid
hipurik, etj. Të hepatitet është e obligueshme të bëhen edhe ekzaminime serologjike me të cilat
diferencohen format e hepatitit dhe e përcaktojnë evolucionin dhe rrjedhën e sëmundjes:HBSAG
paraqitet 1-3 muaj prej primoinfeksionit, ose 2-8 javë para fillimit të sëmundjes. Antitrupat anti
HBS detektohen më vonë, pas zhdukjes së HBSAG, kështu që mbetet periudhë kohore kur prej
gjakut zhduket HBSAG, ndërsa ende nuk janë paraqitur anti HBS. Në këtë periudhë, markerë të
rëndësishëm të hepatitevetë tipit B janë anti HBC të klasës IGM. Antitrupat anti HBC kanë rol
mbrojtës dhe qëndrojnë për një kohë të gjatë në gjak HBCAG identifikohet në bërthamën e
hepatociteve në të cilat bëhet replikim edhe deri te membrana e hepatocitit, ndërsa në gjak nuk
paraqitet. Antitrupat anti HBC të klasës IGM janë të pranishëm në gjak gjatë formave akute dhe
kronike dhe janë shenja të replikimit të virusit, ndërsa anti HBC të klasës IGG, në
rekonvaleshencë. Antitrupat anti HBC nuk kanë rol mbrojtës dhe nuk marrin pjesë në
neutralizimin e virusit.

4. Qëllimi i punimit
Qëllimi kryesor i këtij punimi ishte rishikimi i literaturës, studimi rasti rreth rrezikut dhe
shkallës së sëmundshmërisë të grave shtatzëna me sëmundje ngjitëse dhe hulumtimet e bëra në
Tirane për gratë shtatzëna me sëmundje ngjitëse nëpër zona rurale dhe urbane.
Objektiva kryesore e këtij punimi është që të informoheni sa më shumë rreth komplikimeve
dhe rreziqeve nga sëmundjet ngjitëse dhe shtatzënisë.
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5. Metodologjia
Në këtë punim diplome metoda e cila është përdorur për realizimin e këtij punimi është
rishikimi i literaturës, studim rasti dhe hulumtimet e bëra në Shqipëri për gratë shtatzëna me
sëmundjet ngjitëse në zonat rurale dhe urbane.
Studim rasti: të dhënat për studim rastin janë marrë në klinikën “Bylykabashi” në Tiranë
mirepo ekzaminimet e janë realizuar në spitalin privat Acibadem Sistina në Tiranë gjegjësisht në
repartin e gjinekologjisë për qasjen time në këto të dhëna kisha leje nga administrate e spitalit.

6. Rezultatet dhe diskutimet

Në pjesën e parë janë paraqitur të dhënat e rastit të prezantuar kursë më pastaj janë
prezantuar dhe diskutuar disa prej rezultateve të fituara gjatë shfletimit të literaturës.
Studim rasti:
Vlerësim fillestar i një gruaja shtatzënë me sëmundje infektivë (Kandida)
Të dhënat subjective:
Pacientja me inicialë (L.O) e lindur në Tiranë 27 vjeçare, me vendbanim në Tiranë me
gjendje socio-ekonomike të mire, me peshë 65 kg dhe gjatë 1.7 cm. Shtatzënia e parë, java 20 e
shtatzënisë e vendosur në spitalin Acibadem Sistina, nuk ka alergji në barna dhe hospitalizimi i
saj është i parë.
Në pranim pacientja L.O është e vetëdijshme, ka shumë stres, frikë dhe ankth nga rreziku që i
kanosët për foshnjën e saj.
o Sistemi nervor: pacientja është në stres të madhe
o Temperatura : 38 gradë C.
o Lëkura: ngjyrë normale, paraqitja fillestare e striave në abdomen
o Tensioni i gjakut: 140 /100 mmHg
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Të dhëna historike:
Burri i pacientes (B.O) deklaron se gjatë këtyre javëve gruaja e tij ka pasur shumë
simptoma: kruerje vaginale, djegie të vaginës gjatë urinimit, shkarkim anormal, skuqje në
valvulë, dhimbje, pika të vogëla të bardha nëpër murrnat e vaginës. Këta simptoma nuk ka hasur
asnjëherë gjatë lidhjes së tyre martesore. Frika dhe ankthi i pacientës është së mendon se do të
ketë ndikim shumë të madh kjo sëmundje infektuese.
Të dhënat aktuale:
L.O është e shtrirë në spitalin privat Acibadem Sistina, në Tiranë, repartin e
gjinekologjisë A./2 e mirëpritur nga Dr E.B, pa rezultateve të PAP testit ( marrjen e brisit),
Ehosonografisë së organit gjenital dhe masën citodiagnostike, ekzaminimit të gjakut rezultoni me
një diagnozë përfundimtare” Candidoza vaginale” L.O qëndron në spital, infermierrët
aplikojnë terapitë e dhëna nga mjeku i saj.
Diagnoza infermierorë të rastit të studimit: qëllimi i diagnozës infermiore është
hartimi dhe zhvillimi i një plani. Pas akumulimit të të dhënave nga ekzaminimet pacientja do të
trajtohet në maksimum me ndërgjegje më të madhe për sëmundjen infektuese të cilën e ka
kapluar.
Planifikimi për menaxhimin e terapisë për rastin: kandidoza është një infeksion
mykotik i shkaktuar nga candida një mikroorganizëm i pranishëm normalisht së bashku me
bakterie tjera. Trajtimi i këtij lloji të infeksioni nuk është i thjeshtë mund të jetë i përsëritur. Ky
lloj infeksioni tek gruaja shtatzëne është paraqitur për shkak të rritjes së estrogjenit në
organizëm. Sipas Dr. është dhënë një terapi e shkurtë vaginale: një aplikimi vaginal per 1 deri 3
ditë me krem antifugal, tablet ose avula një nga përbërësit e familjes azole ( butocunazole,
clotrimazole, miconzole). Gjatë aplikimi të tyre mund të japin irritim të vaginës si dhe mund të
ulet efekti i diafragmës.
Terapi një dozë unike: nën formën e flukonazol e marrë nga goja. Po ashtu përdorimi i pudrës
për fëmijë Jonson Baby.
Përdorim të Acidit Borik në formë supozitorësh në format kronikë që nuk i përgjigjen
terapisë. Po ashtu rekomandohet që të shmang dushet e shpeshta, të vishen të brendshme pambuk
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dhe të lirshme duke shmangur getat për përdorim të zgjatur gjatë ditës, të nderohen rrobat e
lagura sikur kostumi i banjos. Rekomandohet kontroll rutinor tek gjinekologu pas 2 javëve. Gjatë
mbledhjes së analizave dhe rezultateve të shqyrtimit të hulumtimi për temën time i kam realizuar
nëpër shumë ordinance gjinekologjike. Këta rezultate i kam paraqitur në tabela dhe në grafikone
duke i përpunuar në programin Exell.

Tabela.2 Gratë shtatzëna të sëmura me sëmundje infektive gjatë periudhës
2016-2017 në Shqipëri në vendin Tiranë dhe rethinë.32
Gratë shtatzëne të sëmura me sëmundje infektive
Në Tiranë

185

Rethinë

436

Gratë shtatzëna të sëmura me sëmundje
infektive
Në Tiranë

Rethinë

30%
70%

Grafikoni 1. Gratë shtatzëne të sëmura me sëmundje infektivë

Sipas këtij grafikoni mund të kuptojmë se numri i përgjithshëm i pjesëmarrësve gratë
shtatzëna është 621. Kurse 70 % prej tyre të zonave rurale rrethina e Tiranës, kurse 30% janë nga
Tirana.

32

http://ëëë.klinikabylykbashi.com/rreth-nesh.aspx
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Tabela 3. Struktura e grave shtatzëna me sëmundje infektivë sipas moshës dhe zonës.

Zona

Mosha

Numri i rasteve

Tiranë

26

160

Rrethina e Tiranës

27

400

Mosha

Numri i rasteve

400
160
26
Tiranë

27
Rrethina Tiranës

Grafikoni 2. Struktura e grave shtatzënë me sëmundje infektivë sipas moshës

Në bazë të grafikonit të dytë kemi moshën e rë në zonat e rrethinës së Tiranës, kurse në
zonat urbane në Tiranë. Sëmundjet infektivë janë më të pranishme në rethinën e Tiranës.
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7. Përfundimi
Ky studim zbulon se shtatzënia ndodh kur spermatozoidi arrin kontaktin e tij me vezën me pas
ngulitet në muret e mitrës nga ku zhvillohet fëmija. Por sa janë gjasat qe një grua të mbetet
shtatzëne nga mardhënja e pambrojtur? Kjo varet se në cilën ditë të ciklit menstrual ajo është.
Shtatzënia zgjat rreth 40 jave, duke filluar nga dita e parë e ciklit menstrual dhe këto janë
gropuar në tre trimestre:
o I-java 1-12, kur formohen organet kryesore,
o II-java 13-28, kur organet kryesore fillojnë të funksionojnë,
o III-java 29-40, foshnja fiton peshë për çdo javë dhe e ndieni të lëvizë shumë.
Gratë me shtatzëni me risk të lartë kanë nevojë përkujdes më të shpeshtë para lindjes dhe në
disa raste për mjek specialist. Kujdesi shëndetësor prekoncepsional është kujdesi që një grua në
moshën e duhur për të lindur fëmijë merr përpara shtatzënisë. Ky lloj kujdesi mbikëqyr faktorët
biomjekësorë, të sjelljes dhe riskut social që mund të prekin shëndetin e gruas dhe të fetusit.
Synimi është të ofrohet informacion dhe trajtim përpara shtatzënisë, që të mund të përmirësojë
shëndetin e gruas dhe të ndihmojë në uljen e rreziqeve për fetusin. Hetimi për infeksionet e
ndryshme që mund të prekin femrën gjatë shtatzënisë është i një rëndësie të veçantë. Një pjesë e
këtyre infeksioneve mund të transmetohen tek foshnja duke shkaktuar dëmtime të shkalleve të
ndryshme apo edhe anomali.
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8. Rekomandimet
o Gratë shtatzëna duhet që të ndërmarrin masa dhe të kenë kujdes ndaj sëmundjeve
infektive të cilat i kam trajtuar pak më lartë.
o Duhet të marrin njohuri për sëmundjet infektive
o Duhet që të bëjnë ekzaminime sa më të shpeshta.
o Kontrolle mjekësorë tek gjinekologu.
o Ambient të përshtatshëm për jetesë.
o Trajtim me barna adekuat për sëmundjet infektive.

8.a Rezyme
Infeksionet mund të shfaqët gjatë shtatzënisë, lindjes ose pas lindjes. Rrugët e infeksionet
mund të jenë ngjitëse, nga vagina dhe nga tubat uteriane. Rrugët e tjera të shfaqura janë rrugët
hematogjene – përmes limfës – limfogjene. Infeksionet në shtatzëni kanë një domethënie
specifike duke u bazuar në faktin se bëhet fjalë për infeksion edhe të nënës por edhe të fëmijës.
Qëllimi i këtij punimi ishte rëndësia e sëmundjeve infektive tek gratë shtatzëna. Pacientët të cilët
vërejnë shenja të cilat nuk i kanë hasur më pare duhet automatikisht të paraqiten tek gjinekologu.
Metodat të cilat i ka përdorë gjatë ekzaminimit të këtij punimi është rishikimi i literaturave të
ndryshme për punimin tim.
Fjalë kyqe: shtatzënia, gjinekologu, infeksionet, rrugët e infeksioneve.
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