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Deklarata

Nën përgjegjësinë time deklaroj se ky punim me titull: “Kujdesi infermieror tek
pacientët me pneumoni” është shkruar prej meje, nuk është prezantuar asnjëherë para një
institucioni tjetër për vlerësim dhe nuk është botuar i tëri ose në pjesë të veçanta të tij.
Punimi nuk përmban material të shkruar nga ndonjë përson tjetër përveç rasteve të cituara
dhe referuara.
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SHKURTESAT

CAP - Pneumonia e fituar jashtë spitaleve apo e fituar në mjedise shoqërore
HAP - Pneumonia e fituar në mjedise spitalore
COPD - Sëmundja pulmunare obstruktive kronike
CT - Tomografia e kompjuterizuar
CBC - Numërim i plotë i gjakut
ABG - Testim i gjakut arterial
DRG - Gjatësia mesatare e qëndrimit në spital
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ABSTRAKTI
Pneumonia është një infeksion në njëren apo të dy mushkëritë. Mund të shkaktohet
nga bakteret, viruset ose kërpudhat. Pneumonia shkakton inflamacion në qeset e ajrit në
mushkëri, të cilat quhen alveole. Alveolet mbushen me lëngje ose me qelb, duke e bërë të
vështirë frymëmarrjen. Qëllimi kryesorë i këtij studimi është që ta kuptojmë se cilët janë
faktorët që ndikojnë në shfaqjen e sëmundjes së pneumonisë, cilat mosha janë më të
prekura nga kjo sëmundje, cila gjini atakohet më shumë si dhe këshillimi infermierorë rreth
parandalimit të pneumonisë.Përmes këtij punimi dhe studimi që kam bërë kam synuar që të
ofrojë për shkencën dhe për stafin mjekësorë një material sa më relevant dhe kuptim plotë
mbi sëmundjen e pneumonisë për shkaktarët e pneumonisë, simptomat, diagnostifikimin,
parandalimin dhe trajtimini e kësaj sëmundje. Metodologjia është pothuajse pjesa më e
rëndësishme e këtij punimit, ky studim përdor një përzierje të metodave të mbledhjes së të
dhënave dhe mënyrat e hulumtimit. Siç i takon mënyrave të studimit, kemi përdorur
mënyrat cilësore dhe sasiore. Për temën e përzgjedhur për studim, është e dobishme dhe e
favorizuar kryesisht metoda sasiore.Nga studimi që kam bërë, ku kam marrë informacione
nga përsonat kompetentë dhe përgjegjës për statistika në spitalin rajonal ‘’Isa Grezda’’ në
Gjakovë kam identifikuar se nga mostra prej 30 përsonave,70% e tyre ishin nga zonat
urbane ndërkaq vetem 30% nga zonat rurale.
Kjo natyrisht se ndodhë për shkak se ajri në zonat urbane është më i ndotur si
rezultat i lëvizjes së tepruar të automjeteve të cilat lirojnë gazra që e ndotin ambientin.
Ne si infermierë për këtë sëmundje duhet që në mënyr të vazhdueshme ta bëjmë edukimin
e popullatës dhe të rekomandojm tek ata: Të ndalojnë konsumimin e duhanit, të ndalojnë
konsumimin e alkoolit, të mbajnë sistemin imunitar të fortë.(Bëni gjumë të mjaftueshëm,
ushtroni rregullisht dhe hani një dietë të shëndetshme),të marin vaksinat për të ndaluar
pneumoninë,të marin medikamentet e caktuara nga mjeku.
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1. HYRJA
Tema e pneumonisë është një temë shum e rëndësishme dhe një sëmundje e
përhapur në popullatë e cila i prek të gjithëa moshat, për këtë arsye më ka shtyrë ta marrë
këtë temë dhe ta studioj, duke bërë kërkime në literatura të ndryshme dhe studimin
retroprospektiv, me të dhënat e grumbulluara në spitalin ‘’Isa Grezda’’ në Gjakovë. Këtë
temë e kam punuar me mund dhe me përkushtim të madh, në mënyrë që tema të jetë e
formuluar mir dhe të jetë kuptim plotë.
Në pjesën e parë të këtij punimi është paraqitur anatomia e mushkërive sepse është organ
që preket nga kjo sëmundje, pastaj kam paraqitur se çfarë është pneumonia, cilat janë llojet
e sajë, cilat janë simptomat e saj dhe kush e shkakton atë si dhe trajtimin e sajë.
Në pjesën e dytë të këtij punimi kam paraqitur menaxhimin infermierorë i cili është
shumë i rëndësishëm për ne si infermierë, i cili na tregon se si duhet të reagojmë apo
ndërhyjmë tek përsonat me pneumoni, si bëhet vlerësimi i sëmundjes së pneumonisë si dhe
menaxhimin infermierorë tek kjo sëmundje, të gjitha këto informata janë valide dhe na
shërbejnë në punën tonë profesionale.
Ndërsa në pjesën e tretë të këtij punimi të diplomës kam paraqitur studimin
retroprospektivë i cili është dhe pjesa më e rëndësishme e këtij punimi.
Për këtë studim të dhënat i kam grumbulluar në spitalin rajonal ‘’Isa Grezda’’ në Gjakovë,
në repartin e pulmologjisë të gjitha të dhënat i kam grumbullur nga përsonat kompetentë.
Për këtë studim kam grumbulluar të dhëna se sa përsona janë diagnostifikuar me pneumoni
për një periudhë gjashtë mujore (janarë-qershorë),cila moshë është prekur më shumë nga
kjo sëmundje,cila gjini është atakuar më shumë, cilat ishin simptomat e para të kësaj
sëmundje .Shpresojë qe kjo temë tju pëlqej për shkak se e kam punuar me mund dhe
përkushtim të veqantë, si dhe me ndihmen e mentores Ilirjane Raça Bunjaku e cila më ka
percjellur në vazhdimësi gjatë këtij punimi, duke me udhëzuar dhe korrigjuar për gjdo
paqartësi.
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1.1. Metodologjia e hulumtimit

Metodologjia është pothuajse pjesa më e rëndësishme e këtij punimit, ky studim
përdor një përzierje të metodave të mbledhjes së të dhënave dhe mënyrat e hulumtimit. Siç
i takon mënyrave të studimit, kemi përdorur mënyrat cilësore dhe sasiore. Për temën e
përzgjedhur për studim, është e dobishme dhe e favorizuar kryesisht metoda sasiore. Këtu
përcaktohet komuniteti si studim, lloji i kampionit dhe procedurat e tij, lloji i instrumentit
matës dhe moduli i tij si dhe lloji i analizimit të dhënave empirike të studimit. Metodat e
mbledhjes së të dhënave të përdorura përbëjnë të dhënat parësore dhe dytësore. Të dhënat
dytësore janë mbledhur nga revista, artikuj, publikime, raporte dhe nga organizata, libra si
dhe burime të besueshme të internetit. Mbledhja e të dhënave parësore përfshin anketën e
cila është organizuar nga studiues, me qëllim vetëm për të sjellë cilësi më të lartë të këtij
dokumenti hulumtues duke mbledhur të dhëna të besueshme. Pikënisje për studim është
reparti i pulmunologjisë të sëmurëve nga pneunomia në spitalin rajonal “Isa Grezda” në
Gjakovë.
Kampion i studimit janë pikërisht paicentët e sëmurë me këtë sëmundje, informatat
për të cilët janë marrur drejtëpërdrejtë nga infermierët kompetentë. Unë kam intervistuar
infermierët adekuat që kanë nën përgjegjësinë e tyre këtë repart në mënyrë që të kemi të
dhëna të sakta dhe relevante në mënyrë që ky punim diplome të reflektojë informacione të
besueshme për publikun e gjerë. Unë nuk kam hezituar të kontaktojë edhe me pacientët e
sëmurë me pikërisht këtë sëmundje, kam kryer praktikë në këtë repart dhe gjatë gjithë
kohës kam analizuar në detaje simptomat dhe reaksionet me të cilat shoqërohet pneunomia.
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1.2. QËLLIMI DHE OBJEKTIVAT

Qëllimi i kësaj teme të diplomës është vetëdijësimi i popullatës rreth sëmundjes së
pneumonisë, për shkak se është një sëmundje mjaft e përhapur në popullat duke i përfshirë
të gjitha moshat pa dallim.Në këtë tem kemi paraqitur interesimin tonë rreth sëmundjes së
pneumonisë duke berë shfletimin dhe kërkimin e literaturës si dhe

një studim

retroprospektiv i cili është bërë në spitalin rajonal të Gjakovës ne repartin e pulmologjisë .
Më e rëndësishmja e kësaj teme është të kuptojmë se :


Çfarë është pneumonia,



Cilat janë llojet dhe simptomat e saj,



Si diagnostifikohet kjo sëmundje,



Trajtimi i saj



Cili është roli i jonë si infermier rreth kësaj sëmundje,



si dhe studimi i cili tregon se sa është e përhapur pneumonia në komunën e
Gjakovës më saktësisht në Spitalin rajonal ‘’ISA GREZDA’’ në Gjakovë për një
periudhë kohe të caktuar,cilat jan moshat më të prekura dhe cilët jan shkaktarët e
pneumonisë.
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2. ANATOMIA E MUSHKËRIVE

Mushkëritë (lat. Pulmo, -onis m.) janë organe të frymëmarrjes.Në trupin e njeriut
janë dy mushkëri e djathta dhe e majta. Në anën e majtë ndahen në dy pulmonarë dhe në
anën e djathtë në tre pulmonarë.Ngjyra e mushkërive është e kuqerremtë te të posalindurit
dhe fëmijët e vegjël,ndërsa tek përsonat e rritur është e përhimtë apo e kafët në të zezë,për
shkak të deponimit të grimcave të pluhurit në indin lidhor të tyre. Mushkëritë nuk
përmbajnë muskuj. Ajri lëvizet prej muskujve ndërmjet brinjëve dhe muskulit të
diafragmës.Pesha e të dy mushkërive më së shpeshti është 1100-1500g,mushkëria e djathtë
është më e rëndë për 100-170 g. Pesha specifike e mushkërive në lindje është 1,068 për
mushkërin e cila nuk ka marrë frymë, ndërsa 0,50 për mushkërin e cila ka marrë frymë.Kjo
e dhënë ka rëndësi mjekoligjore për të treguar se fëmiu a ka lind gjallë apo i vdekur.
Mushkëritë janë të mbështjellura me mbështjellës shumë të hollë e cila quhet pleura.
Pulmonarët ndahen në 9/10 segmente. Në mushkërin e djathtë gjenden 10 segmente. Në
krahun e majtë mungon segmenti i 7-të kështu që me këtë zemrës i jep një vend. Maja e
sipërme e mushkërisë diku rreth 3-4 cm është larg nga klavikula, kurse poshtë mushkërive
shtrihet diafragma. Mushkëritë kufizohen nga ana e stomakut me brinjën e 6, anash me
brinjën e 8 dhe nga shpina me brinjën e 10. Mushkëria e majtë në përgjithësi është më i
vogël, ngase në afërsi të saj gjendet e vendosur zemra. Volumi i mushkërive tek njeriu
përmban diku rreth 5 deri 6 litra. Bronket që e bëjnë përcjelljen e ajrit përfundojnë në qese
të vockla, që quhen Alveole ose qeset e mushkërive. Këtu ndodhet pra shkëmbimi i
gazrave. Sistemi i tërësishëm i frymëmarrjes ndryshe quhet edhe sistemi bronkial. 1

1

Prof.Dr.Ibrahim Behluli ligjerata të autorizuara nga Anatomia (fq 144)
https://sq.wikipedia.org/wiki/Mushk%C3%ABria
https://rinstinkt.wordpress.com/tag/anatomia-e-mushkerive/
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2.1. FIZIOLOGJIA E MUSHKËRIVE
Të gjitha qeniet e gjalla janë të varura nga furnizmimi me oksigjen për të kryer
aktivitetet e veta kimike. Mushkëritë punojnë si zona e shkëmbimit të gazeve. Oksigjeni
kalon nga mushkëritë në gjak dhe në të njëjtën kohë dioksidi i karbonit kalon nga gjaku në
mushkëri nga ku, mëpastaj, nxirret jashtë orgnizmit me anë të frymë nxjerrjes.
Frymëthithja dhe frymënxjerrja zakonisht kryhen me anë të hundës.
Funksioni kryesor i mushkërive është shkëmbimi i gazeve mes ajrit që ne thithim
dhe gjakut. Nëpërmjet mushkërive, dioksidi i karbonit largohet nga trupi dhe oksigjeni
nëpërmjet rrugëve të frymëmarrjes hyn në sistemin e qarkullimit të gjakut. Mushkëria e
djathë ka tri lobe ndërsa mushkëria e majtë është e ndarë në dy lobe dhe një strukturë të
vogël të quajtur lingula, që është ekuivalente me lobin e mesëm. Rrugët e ajrit më të mëdha
që shkojnë deri në mushkëri janë bronkitet, të cilat dalin nga Trakea(gabzherri). Broniketet
ndahen në rrugë ajrore më të voglat të quajtura bronkial dhe në “qeska” të vogla që njihen
si alveola, ku ndodhë edhe shkëmbimi i gazit. Mushkëritë dhe kraharori janë të mbuluara
shumë mirë me një shtresë të trashë indesh të quajtur pleurë.
Mushkëritë janë të vendosura në zgavrën e kraharorit. Mushkëritë kanë një strukturë konngjashme dhe shtrihen nga çifti i parë i brinjëve e deri mbi diafragmë. Diafragma është
muskuli më i madh i frymëmarrjes dhe është i pozicionuar në fundin e zgavrës së kafazit të
krahërorit.
Mushkëria e djathtë është e ndarë në një lob të sipërm, një lob të mesëm dhe një lob të
poshtëm. Mushkëria e majtë është e ndarë në dy lobe, një të sipërm dhe një të poshtëm. Të
gjithë lobet, e të dyja mushkërive janë më tej të ndarë në lobtha.
Një çift mushkërish njerëzore ka rreth 300 milion hojëza, të cilat sigurojnë, apo
japin, rreth 70m2 sipërfaqe frymëshkëmbyese. Gjatë frymëshkëmbimit normal një person
mesatar përdor vetëm 12-14% të kapacitetit të përgjithëshëm të mushkërive. Volumi
rezervë i mushkërive është mjaftueshëm i madh sa për të lejuar jetën me vetëm një
mushkëri. Volumi i ajrit që gjendet në mushkëri ndryshon gjatë frymëshkëmbimit. Këto
ndryshime mund të dallohen me anë të një spirometri.
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Mushkëritë janë të veshura nga një membranë (cipë) e hollë –pleura. Pleura është e
përbërë nga dy shtresa – një shtresë e brendshme (visherale) dhe një e jashtme (parietale
apo murore). Dy shtresat krijojnë një zgavër të quajtur zgavra pleurale e cila la një presion
negativ. Presioni negativ parandalon kolapsin e mushkërive. Pleura sekreton (tahit) një lëng
që lubrifikon mushkëritë dhe i lejon që të zgjerohen dhe tkurren duke rrëshkitur njëra mbi
tjetrën dhe mbi pleurën.

2.3. PATOLOGJIA E MUSHKËRIVE

Nuk ka një arsye të caktuar se përse shfaqet sëmundja e mushkërive, por ajo që
rekomandohet për të gjithë njerezit është “bashkëjetesa” në një ambient të pastër, pa
duhanpirës, si dhe pa asnjë komponent tjetër të dëmshem për mushkërit. Nga ana tjetër,
sipas specialistëve, fëmijet janë tepër të prirur për t’u sëmurë nga sëmundjet e mushkërive
në rast se ata kanë lindur nga një nënë duhanpirëse. Pasi që në krijimin e mushkërive si
organ, foshnja “helmohet” me nikotinen e duhanit, dhe më pas është e veshtire që
organizmi i tij të filtrojë. Përveç duhanit, ndotja e ambientit, është një ndër faktorët kryesor
që ndikon në përhapjen e sëmundjes së mushkërive. Madje në pjesën më të madhe të
rasteve, ndotja e ambientit, jo vetëm në qytete por edhe në dhomen ku personi jeton, është
faza fillestare e shfaqjes së sëmundjes, zhvillimit dhe evoluimit te saj. Sipas specialistëve,
grimcat me përmasa më të vogla se 10 mikron janë më të dëmshme për shëndetin sepse ato
kanë më shumë mundësi për të hyrë në pjesët e poshtme të mushkërive. Grimcat e ngurta
kontribuojnë në mënyrë të dukshme në pakësimin e shikimit. Deficencat më të theksuara
mund të sjellin humbje në peshë, lodhje, deficit imunitar, gjë që demonstrohet nga
infeksione të përseritura virale dhe bakteriale.
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Niveli i ulët i saj shoqërohet me rritje të tensionit arterial dhe rrit mundësinë e goditjes së
zemrës, rrit riskun per kataraktë të syve si dhe një risk i lartë për shumë tipe të kancerit si
ai i prostates, kollonen, mushkërive etj. Studimet kanë treguar se prezenca e ndotjes së ajrit
ndihet edhe me ngushtime bronkiale si dhe reduktim te vetë aktivitetit te mushkërive. Po
ashtu, perdorimi i tepërt i kripës shkurton jetëgjatesinë dhe rrit probabilitetin per të dëmtuar
mushkërite. Shkencëtarët amerikane pohojnë se çdo vit mund te shpëtohen 1502.000 jetë
njerëzish nëse industria ushqimore do të zvogëlojë sasinë e kripës, e cila i shtohet ushqimit.

Figure 1. Mushkëritë normale të njeriut.

Kripa ka ndikim direkt në tensionin e gjakut i cili është i lidhur me një spektër të gjërë
sëmundjesh mes të cilave edhe mushkërit.
2

Prof.Dr.Ibrahim Behluli ligjerata të autorizuara nga Anatomia (fq 144)
https://sq.wikipedia.org/wiki/Mushk%C3%ABria
https://rinstinkt.wordpress.com/tag/anatomia-e-mushkerive/
Sobbota anatomy atlas
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3. ÇFARË ËSHTË PNEUMONIA ?
Pneumonia është një proces inflamator i parenkimës së mushkërive që rezulton në
edem të indeve të brendshëm të mushëkrive dhe ekstravazion të lëngjeve alveolare, që
shkaktojnë hypoksemi.
Sipas klasifikimit kemi:
- Pneumonia lobare kur kap një lob;
- Pneumonia segmentare kur kap një segmentë;
- Pneumonia lobulare kur kap një pjesë më të madhe;
- Pneumonia bilateral kur kap të dyja anët, quhet bronkopneumoni. 3

Figure 2.Diferenca në mes alveolit normal dhe atijë të prekur nga pneumonia.
Burimi: https://medlineplus.gov/ency/article/000145.html

Universiteti i Tiranes,Fakulteti i infermieris (Infermieristika në specialitete)
E.Peka,I.Neçaj,E.Rustam,D.Bego,
A.Imami-Lelçaj,M.Çelaj,A.Dervishi,V.Zanaj,V.Mane.2005
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3.1. Llojet e pneumonisë ne vendet ku fitohet

Pneumonia emërohet në bazë të mënyrës se si infektohet përsoni apo në bazë të
mikroorganizmit që e shkakton atë.
Pneumonia e fituar në shoqëri (CAP, e fituar jashtë spitaleve) – shumica e njerëzve e
marrin infeksionin duke i inhaluar mikroorganizmat (sidomos gjatë fjetjes) që jetojnë në
gojë, hundë dhe fyt. Është forma më e shpeshtë e pneumonisë, shfaqet sidomos gjatë
dimrit.
Pneumonia e fituar në spital (HAP) ose në qendra tjera mjekësore – Disa njerëz sëmuren
nga pneumonia gjatë qëndrimit në spital për shkak të ndonjë sëmundjeje tjetër. Rreziku më
i madh ekziston te personat që qëndrojnë në ventilator (aparat që ndihmon për
frymëmarrje). HAP është më e rrezikshme se CAP, sepse pacienti tashmë është i sëmurë.
Po ashtu, spitalet kanë mikroorganizma shumë më rezistuese ndaj antibiotikëve.
Pneumonia aspiruese – Kjo formë e pneumonisë mund të shfaqet në rast se futni ushqim,
pije, vjellje ose pështymë nga goja në mushkëri.
Pneumonia atipike – Baktere të ndryshme, si Legionella pneumophila, Mycoplasma
pneumonia dhe Chlamydophila pneumoniae – shkaktojnë pneumoninë atipike (një formë e
CAP). Pneumonia atipike transmetohet nga një person te tjetri. 4

4

http://mjeku.net/?id=30&s=34&t=2
Mikrobiologjia Mjekësore Arjana Tamburi, Linda Fyga,Betim Byku,Robert Andoni,Zija Jacaj (fq 164)
Mikrobiologjia me epidemiologji XhaferS.Beqiri Botimi i tretë Prishtin 2001 (fq 74)
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3.2. Shkaktarët e pneumonisë

Pneumokoket janë shkaktarë të pneumonive te njeriu.Kjo baktere është shumë e
ngjashme me streptokokun dhe është e njohur me disa emra: Mikrococcus pneumonia,
Mikrococcus laceolatus, Streptococcus pneumonia, por më së shpeshti është e njohur me
emrin diploccocus pneumonia,sepse rëndom paraqiten dy nga dy (diplokoke) ose në formë
vargu të shkurtër.
Te njeriu pneumokoket gjenden vazhdimisht në organet e frymëmarrjes.Infektimi dhe
sëmundja zhvillohen kur organizmi dobësohet ose ftohet.Në këto raste kemi pneumoni
krupoze-inflamacion të rëndë të mushkërive.Pneumokoket mund të shkaktojnë edhe
ndërlikime duke infektuar zemrën,cipat e trurit(meningjit),pleurën, veshin, sytë etj, si dhe
duke shkaktuar sepsis kur imuniteti është shum i dobët.
Pneumokoket janë shumë të përhapura te njerëzit,prandaj mbrojtja prej tyre është

e

vështirë. Rezervari kryesor i pneumokokeve janë njerzit e sëmurë, bacilobartësit si dhe
njerzit me mbipeshë.Pneumokoket mund të gjenden dhe në afërsin direkte të tyre,në
gjësendet e ndryshme,në lodrat e fëmijëve, në dhoma të të sëmurëve etj.
Mjekimi bëhet me antibiotik, sulfonamide etj. Nuk përdoret serumi.
Mikroorganizma të ndryshëm mund ta shkaktojnë pneumonin ndër to janë :
Bakteret,virusët dhe rrall her këpurdhat.Organizmi në përgjithësi është i gatshëm që të
pengoj futjen e mikroorganizmave në mushkëri dhe është i aftë të mbrohet nga
infeksioni.Megjithëatë 5 ndonjëher ndodhë që mikroorganizmat futen në mushkëri dhe të
shkaktohet infeksioni.

5

Mikrobiologjia Mjekësore Arjana Tamburi, Linda Fyga,Betim Byku,Robert Andoni,Zija Jacaj (fq 164)
Mikrobiologjia me epidemiologji XhaferS.Beqiri Botimi i tretë Prishtin 2001 (fq 74)
Universiteti i Tiranes,Fakulteti i infermieris (Infermieristika në specialitete) E.Peka,I.Neçaj,E.Rustam,D.Bego,
A.Imami-Lelçaj,M.Çelaj,A.Dervishi,V.Zanaj,V.Mane.2005
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Këto raste ndodhin kur:

- Sistemi imunitar është i dobësuar
- Mikroorganizmi është shumë i fortë

- Organizmi dështon në filtrimin e mikroorganizmave nga ajri që thithë

FAKTORËT RISKUES TË PNEUMONISË
Sëmundjet kronike
Infeksionet virale respiratore
Imunosupresioni
Mosha më e madhe se 65 vjet
Dobësim i kollës, refleksit të gëlltitjes
Ulje të funksioneve cerebrale(ndryshime në nivelin e koshiencës)
Trakeostomi ose tub endotrakeal
Transplatimi I organeve
Sida
Ekspozimi ndaj gazeve të dëmshme(pirja e duhanit,ajri i ndotur)
Kirurgjia abdominale ose torakale
Aspirimi i organizmave
Gjendjet e mbipopulluara
Qëndrimi i zgjatur në shtratë ose imobiliteti
Keqëushqyerja

Table 1. Faktoret riskues te pneunomisë

19

Kujdesi infermieror tek pacientët me pneumoni

3.3. Simptomat të pneumonisë janë:
- Kollë me mukus (sputum) nga mushkëritë, i cili mund të jetë me ngjyrë ndryshku, jeshile
ose
me njolla gjaku:
- Temperaturë;
- Frymëmarrje të shpejtë dhe mbajtje të frymës;
- Të dridhura "kërcitje të dhëmbëve", ethe;
- Dhimbje në krahëror, e cila ndjehet më shumë kur kollitesh ose kur mbushesh me frymë ;
- Rrahje të shpejtë të zemrës;
- Lodhje ose dobësi trupore;
- Nauze dhe të vjella;
- Ethet, të cilat mund të jenë të lehta ose të rënda.
- Dridhura
- Shkurtesa e frymëmarrjes (mund të ndodhë vetëm kur ngjitni shkallët ose ushtroni veten)

Simptoma të tjera përfshijnë:

- Konfuzioni, sidomos tek njerëzit e moshuar
- Djersitje dhe lëkurë e butë
- Dhimbje koke
- Humbja e oreksit, energjia e ulët dhe lodhja
- Dhimbje e mprehtë ose e thyer e gjoksit që përkeqësohet kur merrë frymë thellë ose
kollitet
- Sindromi i thonjve të bardhë, ose leukonychia 67

8

http://pennstatehershey.adam.com/content.aspx?productId=117&pid=1&gid=000145
Ellison RT, Donowitz GR. Acute pneumonia. In: Bennett JE, Dolin R, Blaser MJ, eds. Mandell,
Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases.
8th ed. Philadelphia, PA: Elsevier Saunders; 2015:chap 69.
Musher DM. Overview of pneumonia. In: Goldman L, Schafer AI, eds. Goldman's Cecil Medicine.
25th ed. Philadelphia, PA: Elsevier Saunders; 2016:chap 97.
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Figure 3. Sindromi i thonjëve të bardhë.
Burimi: http://www.nytimes.com/imagepages/2007/08/01/health/adam/2013Whitenailsyndrome.html

3.4. Llojet e pneumonisë
Pneumonia bakteriale
Streptococcus pneumoniae është shkaku më i zakonshëm i pneumonisë bakteriale.
Njerëzit që vuajnë nga sëmundja pulmonare obstruktive kronike (COPD) ose alkoolizmi
më shpesh marrin pneumoni nga Klebsiella pneumoniae dhe Hemophilus influenzae.
Pneumonia atipike, një lloj pneumonie që ndodh zakonisht gjatë muajve të verës dhe
vjeshtës, shkaktohet nga bakteret Mycoplasma pneumoniae.
Njerëzit që kanë sëmundje Legjionare të shkaktuara nga bacteria Legionella pneumoniae
(shpesh e gjetur në furnizimin me ujë të ndotur dhe kondicionerët) mund gjithëashtu të
zhvillojnë pneumoni si pjesë e infeksionit të përgjithëshëm. Një lloj tjetër i bakterieve
përgjegjës për pneumoni quhet Chlamydia pneumonia.Bakteria pneumonia e pneumonisë
është një formë e pneumonisë që zakonisht ndikon në të dy mushkëritë dhe gjendet tek
pacientët me sisteme imuniteti të dobësuar ose të komprometuar nga kushte të tilla si
kanceri dhe HIV / AIDS dhe ato të trajtuara me TNF (faktor i nekrozës tumore) për artrit
reumatoid.
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Pneumonia virale
Pneumonit virale janë pneumoni që zakonisht nuk i përgjigjen trajtimit antibiotik
(në kontrast me pneumoniet bakteriale). Adenoviruset, rhinovirusi, virusi i influencës
(gripi), virusi i frymëmarrjes (RSV) dhe virusi i parainfluenzës janë të gjitha shkaqet e
mundshme të pneumonisë virale.

Pneumonia fungale
Histoplazmoza, kokcidiomiokoza, blastomikoza, aspergilloza dhe kriptokokoza
janë infeksione fungale që mund të çojnë në pneumoni fungale. Këto lloje të pneumonis
janë relativisht të rralla në Shtetet e Bashkuara.

Organizmat nazokomial dhe të tjerët
Organizmat që janë ekspozuar ndaj antibiotikëve të fortë dhe kanë zhvilluar
rezistencën quhen organizma nazokomial. Nëse hyjnë në mushkëri, një person mund të
zhvillojë pneumoni nozokomiale. Bakteret rezistuese shpesh gjenden në shtëpi të
moshuarve dhe spitale. Një shembull është MRSA, ose staphylococcus aureus rezistent
ndaj meticillinës, që mund të shkaktojë infeksione të lëkurës, si dhe pneumoni. Në mënyrë
të ngjashme, shpërthimet e virusit të influencës H5N1 (gripit të shpendëve) dhe sindromit
të rëndë të frymëmarrjes akute (SARS) kanë rezultuar me infeksione serioze të
pneumonisë. Antraksi, plaga dhe tularemia gjithëashtu mund të shkaktojnë pneumoni, por
ndodhitë e tyre janë të rralla.

3.5. Diagnoza e pneumonisë
Një diagnozë e pneumonis zakonisht fillon me një vlerësim fizik dhe një diskutim
rreth simptomave dhe historisë mjekësore. Një mjek mund të dyshojë për pneumoni nëse
dëgjonë frymëmarrje të ashpër, vështirësi në frymëmarrje, tinguj kërcitës ose zhuritje kur
dëgjojnë gjoksin përmes stetoskopit.
X-ray dhe testet e gjakut mund të urdhërohen për të konfirmuar një diagnozë të
pneumonisë. Një x-ray gjoks mund të konfirmojë pneumoni dhe të përcaktojë
vendndodhjen dhe shtrirjen e saj në mushkëri. Testet e gjakut matin numërimin e qelizave
të bardha të gjakut për të përcaktuar ashpërsinë e pneumonisë dhe mund të përdoren për të
22
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përcaktuar nëse infeksioni është bakterial, viral, fungal, etj. Analiza e pështymës
gjithëashtu mund të përdoret për të përcaktuar organizmin që shkakton pneumoni.
Një mjet më invaziv diagnostikues është bronkoskopi - një procedurë me të cilën pacienti
është nën anestezi dhe një tub i hollë, fleksibël dhe i ndezur futet në hundë ose në gojë për
të ekzaminuar drejtpërdrejt pjesët e infektuara të mushkërive.

Diagnozat infermierore të zakonshme
Diagnozat më të shpeshta infermierore që identifikohen tek një pacient me
pneumoni janë: Ç’rregullime të shkëmbimit të gazeve e lidhur me ndryshimet kapilare në
membranen alveolare: Bllokim i rrugëve të sipërme të frymëmarrjes e lidhur me shtimin e
sekrecioneve trakeobronkiale,diskomfortit të krahërorit dhe dobësimit të muskujve.

Diagnozat infermierore të pritshme
Perveq diagnozave infermierore të zakonshme pacienti mund të paraqes edhe
probleme të tjera: dhimbje e lidhur me efektet e inflamacionit:çrregullime të
termorregulacionit, hipërtermi e lidhur me rritjen e proçeseve metabolike dhe dehidrimit,
defiçite në vëllimin e lëngjeve e lidhur me temperaturën, infeksionin dhe rritjen e
proçeseve metabolike,prishje e komfortit,të cikleve të gjumit e lidhur me dhimbjen,dispnen
dhe mjedisin jo familjarë. 8

3.6. Egzaminimet dhe testet tjera
Ofruesi i kujdesit shëndetësor do të dëgjojë për çarje ose tinguj të frymëmarrjes
jonormale kur dëgjon gjoksin tuaj me stetoskop. Duke përgjuar në muret e gjoksit tuaj
(goditje) ndihmon ofruesin të dëgjojë dhe të ndjehet për tingujt anormale në gjoks. Nëse
pneumonia dyshohet, ofruesi ka të ngjarë të urdhërojë një x-ray gjoks

9

Universiteti i Tiranes,Fakulteti i infermieris (Infermieristika në specialitete) E.Peka,I.Neçaj,E.Rustam,D.Bego,
A.Imami-Lelçaj,M.Çelaj,A.Dervishi,V.Zanaj,V.Mane.2005
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Testime të tjera që mund të urdhërohen përfshijnë:
Gazrat e gjakut arterial për të parë nëse oksigjen të mjaftueshëm është duke marrë gjaku
juaj nga mushkëritë.
Kulturat e gjakut dhe të pështymës për të kërkuar embrionin që mund të shkaktojë
pneumoni.
CBC për të kontrolluar numrin e qelizave të bardha të gjakut.
CT e gjoksit.
Bronkoskopi. Një tub fleksibël me një kamerë të ndezur në fund kalon në mushkëritë tuaja,
në raste të zgjedhura.
Torakocenteza. Heqja e lëngut nga hapësira ndërmjet rreshtës së jashtme të mushkërive dhe
murit të kraharorit.

Shtrimi në spital
Ju mund të keni nevojë të shtroheni në spital nëse: Ju jeni më të vjetër se mosha 65
vjeç, Jeni të hutuar për kohën, njerëzit ose vendet, Vuajtja dhe vjellja juaj nuk ju ndalon,
Tensioni juaj i gjakut bie, Frymëmarrja juaj është e shpejtë, Ju keni nevojë për ndihmë për
frymëmarrje, Temperatura juaj është nën normale, Shkalla juaj e zemrës është nën 50 ose
më e lartë se 100, Ju mund të pranoheni në njësinë e kujdesit intensiv nëse keni nevojë të
vendoseni në një makinë frymëmarrjeje (ventilator) ose nëse simptomat tuaja janë të rënda.

Fëmijët mund të shtrohen në spital nëse:
Janë më të rinj se mosha 2 muaj, Janë tepër të përgjumur, Kanë probleme të frymëmarrjes,
Kanë nivel të ulët të oksigjenit në gjak, Shfaqen të dehidratuar, Kanë një temperaturë më të
ulët se normale.
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3.7. TRAJTIMI I PNEUMONISË
Trajtimi për pneumoni përfshin shërimin e infeksionit dhe parandalimin e
komplikimeve. Njerëzit që kanë pneumoni të fituar nga komuniteti zakonisht mund të
trajtohen në shtëpi me ilaçe. Edhe pse simptomat lehtësohen në disa ditë ose javë, ndjenja
e lodhjes mund të vazhdojë për një muaj ose më shumë.Trajtimet specifike varen nga lloji
dhe ashpërsia e pneumonisë, moshës dhe shëndetit tuaj të përgjithëshëm.
Opcionet përfshijnë:
Antibiotikët. Këto ilaçe përdoren për trajtimin e pneumonisë bakteriale. Mund të duhet
kohë për të identifikuar llojin e baktereve që shkaktojnë pneumoni dhe për të zgjedhur
antibiotikun më të mirë për ta trajtuar atë. Nëse simptomat tuaja nuk përmirësohen, mjeku
mund të rekomandojë antibiotik të ndryshëm.
Kur merrni antibiotikë:
Mos harroni asnjë dozë. Merrni medikamentin derisa të zhduken simptomat, madje edhe
kur filloni të ndjeheni më mirë. Nuk merrni ilaçe kollash ose ilaçe të ndryshëm nëse mjeku
juaj nuk ju rekomandon. Kollitja ndihmon trupin tuaj të heqë qafe lëngun nga mushkërit.
Reduktuesit e etheve. Këto përfshijnë barnat të tilla si aspirina, ibuprofen (Advil, Motrin
IB, të tjerët) dhe acetaminophen (Tylenol, të tjerët).
Mjekimi i kollitjes. Ky ilaç mund të përdoret për të qetësuar kollën tuaj në mënyrë që të
mund të pushoni. Për shkak se kollitja ndihmon të liroheni dhe të lëvizni lëngun nga
mushkëritë tuaja, është mirë të mos eliminoni kollën plotësisht.
Liruesit e dhimbjeve Liruesit e dhimbjeve zakonisht janë të nevojshëm dhe largojnë
dhimbjen e krahrorit.
Oksigjeni Terapia e oksigjenit mund të jetë e nevojshme, nëse keni një përqendrim të ulët
të oksigjenit në gjak.
Lëngje dhe antibiotikë nëpër venat tuaja
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Administrimi i lëngjeve në vena bëhet atëher kur humbja e lëngjeve është e tepërt për
shkak të djersitjeve të mëdha
Trajtime të frymëmarrjes (ndoshta):
Vendosni një shtresë të ngrohtë dhe të lagëshme mbi hundën dhe gojën.Mbushni një tiganë
me ujë të ngrohtë dhe thithni në mjegullën e ngrohtë.Merrni frymë thellë 2 ose 3 herë në
orë. Barërat e inhaluara do t'ju ndihmojnë të hapni mushkëritë tuaja. 9

3.8. Prognoza e pneumonisë
Me trajtim, shumica e njerëzve përmirësohen brenda 2 javëve. Të rriturit e moshuar
ose shumë të sëmurë mund të kenë nevojë për trajtim më të gjatë.
Ata që mund të kenë më shumë gjasa të kenë pneumoni të komplikuar përfshijnë:
Të rriturit e moshuar
Njerëzit sistemi imun i të cilëve nuk funksionon mirë
Njerëzit me probleme të tjera mjekësore të rënda si diabeti ose ciroza e mëlçisë
Në të gjitha kushtet e mësipërme, pneumonia mund të çojë në vdekje, nëse është e rëndë.

Në raste të rralla mund të zhvillohen probleme më serioze, duke përfshirë:
Jeta është në rrezik për shkak ndryshimeve që ndodhin në mushkëri dhe nevojitet makina
për frymëmarrje.
Lëng rreth mushkërive (rrjedhje pleural)
Lëngu i infektuar rreth mushkërisë (empyema)
Abscesi i mushkërive
Mjeku juaj mund të urdhërojë një radiografi tjetër. Kjo është për t'u siguruar që mushkëritë
tuaja janë të qarta.

9

http://www.doktoriim.com/pneumonia-diagnostikimi-dhe-trajtimi/2/
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3.9. PARANDALIMI I PNEUMONISË
Ju mund të ndihmoni në parandalimin e pneumonisë duke ndjekur masat e
mëposhtme.
Lani duart shpesh, sidomos:
- Para përgatitjes dhe ngrënies së ushqimit
- Pas defektit të hundës
- Pas shkuarjes në banjo
- Pas ndryshimit të pelenës së foshnjës
- Pas kontaktit me njerëz të sëmurë
Mos POHOHET. Duhani dëmton aftësinë e mushkërive për të luftuar infeksionin.

Vaksinat mund të ndihmojnë në parandalimin e disa llojeve të pneumonisë.
Sigurohuni që të merrni këto vaksina:
- Vaksina e gripit mund të ndihmojë në parandalimin e pneumonisë të shkaktuar nga virusi
i gripit.
- Vaksina Pneumococcal ul gjasat tuaja për të marrë pneumoni nga Streptococcus
pneumoniae.
- Vaksinat janë edhe më të rëndësishme për të rriturit dhe njerëzit me diabet, astma,
emfizema, HIV, kancer, njerëz me transplantim të organeve ose kushte të tjera afatgjata.10

10

http://pennstatehershey.adam.com/content.aspx?productId=117&pid=1&gid=000145
Ellison RT, Donowitz GR. Acute pneumonia. In: Bennett JE, Dolin R, Blaser MJ, eds. Mandell,
Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases.
8th ed. Philadelphia, PA: Elsevier Saunders; 2015:chap 69.
Musher DM. Overview of pneumonia. In: Goldman L, Schafer AI, eds. Goldman's Cecil Medicine.
25th ed. Philadelphia, PA: Elsevier Saunders; 2016:chap 97.
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3.10. Ndërhyrjet infermierore tek pneumonia

Ndërhyrja dhe arsyetimi:
I. Vlerësoni për:
• Statusin e frymëmarrjes duke përfshirë normën, thellësinë, lehtësimin, frymëmarrjen e
cekët ose të parregullt, dispnea, përdorimin e muskujve, tingujtë e frymëmarrjes së
zvogëluar, kërcitjet gjatë auskultimit-siguroni bazën e të dhënave.
• Ndryshimet në gjendjen mendore, ngjyrën e lëkurës, cianozën - tregon zvogëlimin e
mundshëm të oksigjenimit.
• Cilësin e kollës dhe aftësia për të rritur sekrecionet duke përfshirë konsistencën dhe
karakteristikat e pështymës - heqja e sekrecioneve pengon pengimin e rrugëve të
frymëmarrjes dhe sasin që çon në infeksion të mëtejshëm dhe konsolidimin e mushkërive;
Pastrimi i rrugëve të frymëmarrjes lehtëson frymëmarrjen.
II. Monitoroni, regjistroni, përshkruani:
Shkallën e frymëmarrjes, tingujt, cilësisë dhe frymëmarrjes q2-q4 - tregon rezistencën e
rrugëve të frymëmarrjes, lëvizjen e ajrit, ashpërsinë e sëmundjes.
• ABGs, leximi oximetrit - nivelet e ulëta të oksigjenit rezultojnë në hipoksemi.
III. administron:
• Terapin e oksigjenit nëpërmjet kanjulës - të ruajë nivelin optimal të oksigjenit.
• Antitusive / expectorants (terapi hidrat, guaifenesin) - vepron në qelizat bronkiale për të
rritur prodhimin e lëngjeve dhe për të promovuar kollitje;
• Mukolitikët (acetilcistein) - zvogëlon viskozitetin e mukusit për heqjen më të lehtë. 11
• Antibiotiku (ampicilin, cephalexin) - vepron duke u lidhur me organizmat e qelizave
qelizore që parandalojnë sintezën dhe shkatërrojnë patogjenët.
11

http://nanda-nursinginterventions.blogspot.com/2012/05/nursing-management-for-pneumonia.html
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IV. Kryen ose jep udhëzime:
• Pozicionin e rehatisë në gjysëm të ulur dhe pozicioni i ndryshimit - lehtëson
frymëmarrjen dhe lejon zgjerimin e plotë të mushkërive.
• Inkurajoni kollitjen nëse tingujt janë me lagështi ; Në qoftë se janë të thatë rriteni sasinë e
dhënies së lëngjeve, administroni supresantë për kollën e cila e zvogëlon acarimin e
vazhdueshëm në fyt
• Kollitja dhe ushtrimi i frymëmarrjes së thellë ; Përdorin spirometrën nxitës 5-10
frymëmarrje nëse tolerohet - kollitja pastron rrugët e frymëmarrjes duke nxitur nxjerrjen e
sekrecioneve, frymëmarrja e thellë promovon ventilimin dhe zgjat fazën e ekspirimit.
• Ndihmoni me kollitje duke thurur kraharorin; Ajëri i lagur i inspiruar me mjegull të
ftohtë - çliron sekrecionet dhe përmirëson ventilimin, lagështon membranat mukoze
• Drenimi postural dhe përkusioni PRN - mobilizon sekretimin.
• Sekuencat e thithjes nëse kollitja është e paefektshme – heqja e sekrecioneve nëpërmes
një pompe nazale indikohet atëherë kur kollitja është e paefektshme.
• Kujdesi oral pas kollitjes dhe sigurimi i indeve dhe qeseve për deponim - nxit komoditetin
dhe parandalon transmetimin e organizmave tek të tjerët.

3.11. Vlerësimi infermierorë për pneumoni
1. Aktiviteti / pushimi
Simptomat: dobësi, lodhje, pagjumësi
Shenjat: letargji, ulje e tolerancës së aktivitetit.

2.Qarkullimi
Shenjat: tahikardia, lëkura e skuqur apo e zbehtë

3. Ushqim / lëng
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Simptomat: humbja e oreksit, nauzeja, vjellja, historia e diabetit mellitus
Simptomat: qëndrueshmëri barkut, lëkurë të thatë me turgor të dobët, pamjen e kaheksisë
(Kequshqyerja).

4. Ndijimet nervore
Simptomat: dhimbje koke në zonën ballore (gripi)
Simptomat: problem mendorë (i hutuar)

5. Dhimbje / rehati
Simptomat: dhimbje koke, dhimbje gjoksi (e rritur nga kollitja), arthralgia(dhimbje në
nyje).
Shenjat: mbrojtja e zonës së lënduar (duke fjetur në anën e prekur për të kufizuar lëvizjen)

6. Frymëmarrje
Simptomat: Tahipnea,dispneja.

7. Siguria
Një histori e çrregullimeve të sistemit imunitar të tilla si: AIDS, përdorimi i steroideve,
ethet. Shenjat: djersitje, rrëqethje, dridhje
8. Edukimi / mësimi 12
Një histori rrethë kirurgjisë,rrethë përdorimit kronik të alkoolit ,tregon gjatësinë mesatare
të qëndrimit në spital (DRG) 6-8 ditë.Plani i riatdhesimit: asistenca me kujdesin personal,
detyrat e mirëmbajtjes në shtëpi.1314

12

http://nanda-nursinginterventions.blogspot.com/2012/05/nursing-management-for-pneumonia.html

http://nanda-nursinginterventions.blogspot.com/2011/05/nursing-interventions-for-pneumonia.html
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4. MENAXHIMI INFERMIERORË PËR PNEUMONI
1.Ajrosja efektive, pulmonare ku ventilimi është adekuat dhe nuk ka ndonjë pengesë
sekrete.

Plani i veprimit:
1) Monitoroni gjendjen e frymëmarrjes çdo 2 orë, kontrolloni për rritje të gjendjes së
frymëmarrjes dhe tingujve të frymëmarrjes jonormale.
2) Kryeni goditje, dridhje dhe drenim postural çdo 4-6 orë.
3) Jepni programin e duhur të terapisë me oksigjen.
4) Ndihmoni në kollitje që të nxirren sekretet.
5) Jepni pozicionin e rehatshëm që lejon pacientin të marrë frymë.
6) Krijo një ambient të rehatshëm në mënyrë që pacientët të mund të flenë në qetësi.
7) Monitorimi i analizës së gazit të gjakut për të vlerësuar gjendjen e frymëmarrjes.
8) Jepni pije.
9) Siguroni suptum për testin e kulturës / ndjeshmërisë.

2. Pacientët treguan përmirësimin e ventilimit, shkëmbimin e gazit dhe oksigjenimin
optimal të indeve në mënyrë adekuate.

Plani i veprimit:
1) Vëzhgoni nivelin e vetëdijes, gjendjen e frymëmarrjes, shenjat e cianozës çdo 2 orë.
2) Jepni pozicionin e Fowler-it / gjysmë-Fowler.
3) Jepni oksigjen sipas programit.
4) Monitorimi i analizës së gazit në gjak.
5) Krijo një mjedis të qetë dhe rehati pacientit.
6) Parandalimi i shfaqjes së lodhjes tek pacientët.

3. Pacienti do të mbajë balancë të lëngjeve normale të trupit.

Plani i veprimit:
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1) Regjistroni hyrjen dhe daljen e lëngjeve.
2) Monitorimi i bilancit të lëngjeve në membranat mukozale, turgori i lëkurës, impuls i
shpejtë, zvogëlimi i vetëdijes,
3) Mbajeni saktësinë e infuzionit të pikave sipas programit.
4) Kryeni higjienën orale.

4. Pacientët mund të kryejnë aktivitete varësisht nga gjendja.

Plani i veprimit:
1) Vlerësoni tolerancën fizike të pacientit.
2) Ndihmon pacientët në aktivitetet të përditshme.

3) Siguroni lojëra të përshtatshme për moshën me veprimtarinë e pacientëve të cilët nuk
kanë shpenzuar shumë energji ose duke përshtatur aktivitetet me gjendjen.
4) Jepni O2 sipas programit.
5) Jepini energji (ushqim) për të kryer aktivitetet.15

15

http://nanda-nursinginterventions.blogspot.com/2012/05/nursing-management-for-pneumonia.html
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5. Studimi retroprospektiv

Studim retrospektiv , ka si objekiv formulimin e hipotezave mbi bazën e të dhënave
dhe ngjarjeve të ndodhura në të shkuaren. Prandaj unë si student kam marrur disa informata
në spitalin rajonal të Gjakovës,për të formuluar një studim retroprospektiv për temën e
diplomës.Informatat të cilat i kam marrë ne spitalin Isa Grezda në Gjakovë janë informata
plotësishtë

të

sakta

dhe

të

marra

nga

përsonat

kompetentë

në

repartin e

pulmologjisë.Informatat të cilat më kanë interesuar dhe i kam marrë në repartin e
pulmologjisë ishin :


Se sa persona ishin diagnostifikuar me pneumoni ne spitalin e Gjakovës, për një
periudhë të caktuar,



Cilat ishin moshat më të prekura nga sëmundja e pneumonisë,



Cila gjini atakohet më shumë,



Cilat ishin simptomat e pneumonisë .
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Periudha 6 mujore (janar-qershorë) e vitit 2017 e të sëmurve me pneumoni
në spitalin “Isa Grezda” në Gjakovë.

Struktura e moshës të përsonave të prekur nga
pneumonia.
1, 3%

Të rinjët (1 - 20 vjeç)
Të rriturit (20 - 50 vjeç)
12, 40%

Të moshuarit ( mbi 50
vjeç)

17, 57%

Figure 4. Grafiku i rastit të studimit

Pasi i morra të dhënat në spitalin ISA GREZDA në Gjakovë për periudhën 6
mujore (janar-qershor) erdhëm në përfundim se sëmundja e pneumonisë më shum i atakon
përsonat e moshuar.Ku nga 30 përsona të diagnostifikuar me sëmundjen e pneumonisë 17
përsona ishin mbi moshën 50 vjeqare.Duke u bazuar nga këto të dhëna dhe në shfletimin e
literatures rreth sëmundjes së pneumonis erdhëm në përfundim se sëmundja e pneumonisë
shkaktohet më lehtë tek përsonat e moshuar për shkak të rënies së forcës imunitare të
organizmit dhe pranisë së sëmundjeve të tjera (sëmundjet e zemrës) të cilat e rrezikojnë
jetën e tyre dhe janë më të prirur ndaj infeksionit. Pneumonia në të moshuarit është shpesh
asimptomatike, si pasojë e reagimit imunitar të dobësuar. Për shembull, të rinjtë mund të
prodhojnë dhe të kollisin sputum (mukusin dhe pështymën) kur kanë pneumoni - një
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përgjigje të pakëndshme por të shëndetshme, pasi do të thotë se trupi punon natyrshëm për
të pastruar mushkëritë.
Por të moshuarit tentojnë të humbasin kapacitetin e mushkërive teksa plaken, duke e bërë
të vështirë që ata të kolliten produktivisht. Kjo shkakton që sekreti të grumbullohet, në
vend që të dëbohet. Për më tepër, njerëzit e moshuar përdoren shpesh për t'u ndjerë të
sëmurë, duke i bërë ata më pak të ndiejnë simptomat.

Disa faktorë mund të rrisin rrezikun e një personi të moshuar për pneumoni. Njëra
është duke vuajtur nga sëmundje të caktuara, si diabeti, HIV, sëmundja e Parkinsonit ose
gjendja e mushkërive si astma, fibrozë cistike, bronkitektat, dhe COPD (sëmundje kronike
obstruktive pulmonare) . Faktorë të tjerë të rrezikut përfshijnë:
• Alkoolizmi
• Imunosupresioni
• Duke qenë mbi 70 vjeç
• Qëndrimi në shtëpi të moshuarve

Pneumonia në të moshuar nuk duhet të merret lehtë sepse, përsëri, është
vdekjeprurëse. Në fakt, bashkësia mjekësore e konsideron atë të rëndë si një sulm në
zemër. Trajtimi i pneumonisë tek personat e moshuar është gjithëashtu e ndërlikuar, pasi
medikamentet konvencionale (të cilat tashmë janë të mbushura me efekte anësore) për këtë
sëmundje mund të jenë të vështira për t'u administruar, pasi aftësia e veshkave dhe të
mëlçisë për të metabolizuar medikamentet ndryshon me moshën e vjetër.
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Diagrami i cili tregon se cila gjini është më e atakuar nga pneumonia.

Duke hulumtuar se cilën gjini e atakon më shum sëmundja e pneumonisë erdhëm në
përfundim se gjinia mashkullore është më e prekur nga pneumonia, për shkak se meshkujt
kan nje stil jetese më të rrezikshëm, të cilët janë më të predispozuar për të konsumuar
alkool, duhan apo qëndrojnë në vende ku pihet duhani.Si dhe janë më të ngarkuar me punë
të rënda fizike gjë e cila qon në lodhje dhe në renie të fuqisë mbrojtëse të organizmit, e cila
është një ndër shkaktarët kryesorë të pneumonisë.

Diagram i gjinive që atakohen më shumë
nga pneumonia
14, 47%
Mashkujt-16

Femrat-14
16, 53%

Figure 5 Diagrami i gjinive që atakohen më shum nga pneumonia
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5.1. Simptomat e pneumonisë tek përsonat që marrin pjesë në hulumtim
Karaktersitik tek pneumonia është se përsonat e moshuar janë asimptomatik .
Kjo sëmundje mund të jetë veçanërisht e rrezikshme për foshnjat ose fëmijët shumë të
vegjël, pasi ato nuk tregojnë ndonjëherë shenja të infeksionit. Simptoma të tjera të
pneumonisë tek fëmijët ose foshnjat përfshijnë:
vjellje,
ethe
kollë,
shqetësim,
lodhje.

Bebet gjithëashtu mund të duken të fjetur, mund të qajnë më shumë se zakonisht,
të ndihen nervoz ose të shqetësuar dhe të ushqehen keq.
Sidoqoftë, nëse vini re se flegrat e foshnjës ose fëmijës suaj flakëron gjatë frymëmarrjes
ose se muskujt e tij ose të saj poshtë dhe mes brinjëve dhe mbi klavikulën po punojnë
shumë për ta ndihmuar atë ose të marrë frymë, atëherë ai ose ajo mund të ketë nevojë për
kujdes të menjëhershëm mjekësor. Këto janë simptomat e pneumonisë së rëndë që mund të
jenë vdekjeprurëse nëse nuk trajtohen menjëherë.

Sa i përket të moshuarve, është e zakonshme që pneumonia të vijë me delir,
konfuzion, ose ndryshime të papritura në vetëdijen mendore. Ata mund të kenë një
temperaturë më të ulët se normale dhe simptoma më pak ose më të buta. Por kjo nuk do të
thotë që pneumonia në të moshuarit duhet të merret lehtë - në të vërtetë, ajo është një nga
shkaqet më të zakonshme të vdekshmërisë tek të moshuarit, pasi ajo tenton të përfshijë
sëmundje të tjera, si sëmundja e mushkërive.

Ashtu si në fëmijët e vegjël, pneumonia gjithëashtu mund të jetë jashtëzakonisht
kërcënuese për të moshuarit dhe njerëzit me probleme kronike të zemrës ose të mushkërive,
kështu që nëse ndonjë nga këto simptoma shfaqet, menjëherë konsultohuni me mjekun.
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6. Rekomandimet

Sëmundja e pneumonisë si dhe gjdo lloj sëmundje tjetër kërkon kujdes të
vazhdueshëm mjekësorë dhe infermierorë.Qëllimi i jonë si infermierë është edukimi dhe
kshillimi i pandërprerë i popullatës rreth kësaj sëmundje.
Përsonave me pneumoni ju rekomandojmë:


Të ndalojnë konsumimin e duhanit,



Të ndalojnë konsumimin e alkoolit



Të mbajnë sistemin imunitar të fortë.(Bëni gjumë të mjaftueshëm, ushtroni
rregullisht dhe hani një dietë të shëndetshme).



Të marin vaksinat për të ndaluar pneumoninë



Të marin medikamentet e caktuara nga mjeku.
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7a. Rezyme
Pneumonia është një lloj infeksioni i mushkërive, i shkaktuar nga një virus ose
baktere. Nëse një përson ka pneumoni, alveoli në njëren ose të dy mushkëritë mbushet me
qelb dhe lëngje të cilat ndërhyjnë në shkëmbimin e gazit. Kjo nganjëherë njihet si
'konsolidimi dhe kolapsi i mushkërive'. Kushdo nga çdo moshë mund të preket nga
pneumonia, por ajo ka tendencë të jetë e zakonshme tek fëmijët e moshës katër vjeçarë e
mëposhtë, dhe në të moshuarit. Pneumonia mund të godas papritur ose gradualisht.
Simptomat e pneumonisë varen nga mosha e përsonit, shkaku dhe ashpërsia e infeksionit
dhe çdo problem egzistues me imunitet.

Disa nga simptomat mund të përfshijnë:
Frymëmarrje e shpejtë
Vështirësi në frymëmarrje
Ethe
Keqtrajtimi i përgjithëshëm
Humbje e oreksit
Dhimbje barku
Dhimbje koke
Dhimbje gjoksi
Kollë
Ngjyrosje blu e lëkurës rreth gojës (cianozë), e shkaktuar nga mungesa e oksigjenit.

Në momentin që vërejmë këto simptomat menjëher duhet të komunikohet me mjekun,sepse
pneumonia është një sëmundje fatale nëse nuk trajtohet me kohë. Kjo sëmundje duhet të
trajtohet me kujdes shum të veçantë dhe me ndihmen e profesionistëve shendetësor.

39

Kujdesi infermieror tek pacientët me pneumoni

7b. Summary
Pneumonia is a type of lung infection caused by a virus or bacteria. If a person has
pneumonia, the alveoli in one or both lungs are filled with pus and liquid that interfere with
the gas exchange. This is sometimes referred to as 'consolidation and collapse of the lungs'.
Anyone of any age can be affected by pneumonia, but it tends to be common in the
following four-year-old children, and in the elderly. Pneumonia can hit suddenly or
gradually.

Symptoms of pneumonia depend on the age of the person, the cause and severity of the
infection and any existing immune problems.
Some of the symptoms may include:
Rapid breathing
Difficulty breathing
fever
General ill-treatment
Loss of appetite
Stomach ache
Headache
Chest pain
Cough
Blue skin coloring around the mouth (cyanosis), caused by lack of oxygen.

When we notice these symptoms immediately should be communicated to the doctor
because
Pneumonia is a fatal disease if it is not treated timely. This disease should be treated with
great care and with the help of health professionals.
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