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Abstrakt
Shëndeti i çdo pacienti ёshtё gjëja primare që çdo infermier duhet ta ketë parasysh dhe tё
tregojë njё kujdes tё veçantë.
Kujdesi infermieror që ju ofrohet pаcientëve të moshuаr është një trаjtim që përmirëson
kuаlitetin e jetës së pаcientit dhe fаmiljes, duke bаllаfаquаr problemin lidhur me kërcënimin e
jetës, me аnë të pаrаndаlimit dhe lehtësimit të vuаjtjes nёpërmjet identifikimit të hershëm,
vlerësimit të duhur, trаjtimit të dhimbjes si dhe problemeve të tjerа fizike, psiko - sociаle e
shpirtërore. Kudo që аplikohet kujdesi ndаj pаcientëve të moshuаr, përbërësi kryesor i tij është
cilësiа që personeli shëndetësor sjell tek pаcientёt, mënyrа e kujdesit që bën të mundur dаllimin
e nevojаve të pаcientit dhe fаmiljes, nevojаve që zhvillohen në kohë dhe përkushtimi që аto
kërkojnë.
Figura:1
Tabela:15
Grafikone:8

Në mbështetje të Regullores për Studime Themelore të Fakultetit të Mjekësisë
neni 46 dhe të vendimit të këshillit të fakultetit të mjekësisë të datës
02.10.2017 nr ref 005/368, deklarojmë se
1.Pjesa e parë e temës së diplomës “Medikamentet në Geriartri” është punuar
nga unë Blerina Binakaj.
2.Pjesa e temës: “Aplikimi i medikamenteve tek të moshuarit, sëmundjet që
karakterizojnë geriartrinë” dhe pjesa e fundit e temës me rezultate është punuar
nga unë Muamera Tošić.
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HYRJE
Geriartria, ose mjekësia geriartrike është një specialitet që fokusohet në kujdesin shëndetësor
të të moshuarve. Ajo synon të promovojë shëndetin duke parandaluar dhe trajtuar sëmundjet
dhe paaftësitë tek të moshuarit. Është e rëndësishme të vërehet dallimi midis geriartrisë,
kujdesit të pleqëve dhe gerontologjisë, që është studimi i vetë procesit të plakjes.Termi
geriartrikë vjen nga geron që do të thotë “njeri i vjetër”, dhe iatros do të thotë “shërues”.
Megjithatë, geriartria nganjëherë quhet gerontologji mjekësore. 1 Të moshuarit i bën njerëzit
më të prekshëm nga aksidentet dhe sëmundjet. Me kalimin e moshës shtohen si ndryshimet
degjenerative të përgjithshme ashtu dhe shpeshtësia e disa sëmundjeve. Pra një pacient i
moshuar mund të vuajë nga shumë probleme dhe jo nga një çrregullim i vetëm. Si pasojë e
ndryshimeve biologjike që ndodhin në organizimin e të moshuarve edhe sëmundjet janë më
të shpeshta, ato shfaqen në mënyrë atipike gjë që e vështirëson diagnozën dhe trajtimin.
Sëmundjet kronike masovike përbejnë problem shëndetësor kyç për përsonat e moshuar.
Rreth 80% e të gjithë përsonave të moshuar kanë një ose më shumë sëmundje kronike.
Sëmundjet kardiovaskulare, cerebrovaskulare dhe kanceri janë gjendje kronike të cilat
përbëjnë edhe tre shkaqet kryesore të vdekjeve tek të moshuarit. Problemet mendore dhe ato
emocianale përbejnë një shqetësim për shumë të moshuar. Më të shpeshta janë ankthi,
depresioni, sëmundjet nga mungesat ushqimore si anemitë nga mungesa e hekurit,
neuropatitë nga mungesa e folateve dhe vitaminës B12 etj. Pastaj te kjo popullatë hasim edhe
sëmundjet degjenerative reumatizmale e seniliteti i cili paraqitet si konfuzionin mendor, ose
paaftësi për të mbajtur mend dhe për fat të keq ende përdoret si referencë e moshës së tretë
me dy karakteristika bazë që janë në thelbin e tij, delirijumi dhe demenca. 2

Gjendja shëndetësore e të moshuarve
Shëndeti i përgjithshëm për gjeneratën aktuale të të moshuarve po përmirësohet krahasuar me
kohët e mëparshme.

1

Definition of geriatric medicine,Geriatrics separation from internal medicine Archived 14 January 2009 at the Wayback Machine.

2

Zdrastveni portal MEDICINA,Bolesti starijih,Prof.Dr Nemanja Vukašinocić https://zdravlje.eu/medicina/interna/
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Në vitin 2002, 37% e përsonave mbi 65 vjeç raportuan se ishin në gjendje shëndetësore të
shkëlqyer ose shumë të mirë. Arsimimi, një parashikues i fuqishëm i sjelljes dhe
përfundimeve shëndetësore, është gjithashtu në përmirësim. Në vitin 1950, 70% e personave
mbi 65 vjeç kishin kryer arsimin fillor dhe 3% kishin 4 ose më shumë vite shkollë të mesme;
në vitin 2004, këto përqindje kanë ndryshuar. Në vitin 1950, 17,7% e përsonave mbi 65 vjeç
kishin një diplomë të shkollës së mesme ose më shumë se 3.6% kishin një shkallë diplomimi;
në vitin 1998, këto përqindje ishin rritur. Nga ana tjetër individualiteti, i cili është anë tjetër e
dimensionit të plakjes, raportohet në më pak se gjysma e të moshuarve, megjithatë, pjesa e
mbetur mbi gjysma nuk janë krejtësisht të paaftë dhe shkalla e invaliditetit duket se është ulur
në 10 vitet e fundit.
Në vitet e hershme të shekullit të kaluar shkaqet kryesore të vdekjeve ishin sëmundjet
infektive (pneumonia, tuberkolozi, diarrea). Në shekullin e tanishëm shkaqet janë spostuar në
sëmundjet masovike me karakter kronik (sëmundjet e zemrës, kanceri, insultet
cerebrovaskulare) Te përsonat 85 vjeç e sipër, vetëm sëmundjet e zemrës janë përgjegjëse për
40% të vdekjeve. Dekadave të fundit përqindjet aktuale të vdekjeve ndryshuan si rezultat i
kombinimit të kujdesit shëndetësor të përmirësuar,pakësimit të faktorëve të rrezikshëm dhe
ndryshimeve në mënyrën e jetesës. Evidenca të tilla të përmirësimit në statusin shëndetësor
dhe rëniet në përqindjet e vdekjeve tregojnë se shumë nga përfundimet që lidhen me plakjen
nuk janë të paevitueshme ose që nisja e tyre mund të shtyhet deri në moshën e vonë me anë
masave të ndryshme të ndërmarra. 3
Shkaqet e vdekjeve tek të moshuarit
Vdekshmëria tek të moshuarit shkaktohet nga shkaqe të shumta.Në këtë ndikojnë një sërë
treguesish shëndetësorë: karakteristikat socio-demografike, zakonet, niveli shëndetësor,
faktorët e rrezikut, sëmundshmëria, invaliditeti dhe dëmtimi kognitiv. Pas marrjes në
konsideratë të këtyre sëmundjeve dhe faktorëve të rrezikshëm,vetë mosha bëhet një
parashikues më pak i rëndësishëm i vdekshmërisë, sidomos për individë nën moshën 85
vjeçare. 4
Paraqitja e sëmundjeve me shtimin e moshës
Sa i përket jetesës pas moshës 65-vjeçare, pacientët dhe mjekët duhet të
fokusohen në kushtet në të cilat zhvillihet jeta. Pas moshës 65 vjeçare, 80% e
3
Traktat mjekësor i Cecil-IT,Linda,P.Fried,George M.Martin,Kenneth L.Minaker, Shoron K.Inouye,Joseph G.Ouslander, Pjesa IV:
Mjekësia geriatrike dhe plakja, faç 113 deri 131
4
Traktat mjekësor i Cecil-IT,Linda,P.Fried,George M.Martin,Kenneth L.Minaker, Shoron K.Inouye,Joseph G.Ouslander, Pjesa IV:
Mjekësia geriatrike dhe plakja, faç 113 deri 131
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përsonave raportojnë një ose më shumë sëmundje kronike, që shtohet më
kalimin e moshës. Në vitin 2002, artriti u raportua nga 8% e të rriturve të
moshës nga 18-44 vjeç, 30% e të rriturve të moshës nga 45-64 vjeç dhe 48% te
të rriturit e moshës mbi 65 vjeçare. Sëmundje tjera të tilla si dëmtimi i rëndë i
memories karakterizohen me prevalencë që gjithashtu rritet shpejt me kalimin
e moshës. Në grupet e moshës më të shtyer, artriti, diabeti, hipertensioni dhe
ndoshta sëmundjet cerebrovaskulare janë shumë më të shpeshta varësisht nga
përkatësia racore. Në përgjithësi, pjesa e popullsisë që raportojnë shëndet
shumë të mirë ose të shkëlqyer zvogëlohet me rritjen e moshës.

Tabela 1 Raporti i popullatës për shëndetin në vitin 2002
Përqindja e popullatës

Grupmosha

72%

25- 44 vjeç

60%

45- 54 vjeç

52%

55- 64 vjeç

37%

65 vjeç e sipër

Përveç sëmundjeve klinike tek të moshuarit janë po ashtu të zakonshme
sëmundjet e ashtuquajtura subklinike. Studimet tregonë që përvec gjendjeve të
qarta klinike me anë të metodave të ndryshme diagnostikuese e
ekkzaminimeve plotësuese, mund të detektohen edhe gjendje të tjera të
karakterit subklinik si te sëmundjet kardiovaskualre ashtu edhe te ato
cerebrovaskulare. Pra, sëmundjet kardiovaskulare subklinike janë një
parashikues më i fuqishëm sesa faktorët e tjerë të rrezikshëm të të moshuarve
[10]

tek të cilët do të shfaqen sëmundjet kardiovaskulare klinike. Këto të dhëna
epidemiologjike tregojnë se zbulimi i sëmundjeve subklinike duhet të jetë
fokusi i vëmendjes për diagnostikim dhe ndërhyrje parandaluese. 5

Invaliditet=ADL

Komorbiditet*

N=67

N=2131
Brishtësi
N=98
(26,6%)

Figura1.Përputhje e brishtësisë, invaliditetit dhe komorbiditetit tek të moshuarit pjesëmarrës
në Studimin e Shëndetit Kardiovaskular. 6

Studimi që identifikoi gjendjet me komorbiditet, invaliditet, brishtësi (jo identifikim) ose
kombinime të këtyre gjendjeve. Komorbiditet u përcaktua si dy ose më shumë nga nëntë

5

Traktat mjekësor i Cecil-IT,Linda,P.Fried,George M.Martin,Kenneth L.Minaker, Shoron K.Inouye,Joseph G.Ouslander, Pjesa IV: Mjekësia
geriatrike dhe plakja, faç 113 deri 131
6
Përshtatur nga Fried LP,Tangen CM,Walston J, et al:Frailty in older adults: Evidence for phenotype. J Gerontol A Biol Sci 2001;56:M146M156
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sëmundjet që vijojnë: infarkti i miokardit, angina, pamjaftueshmëria e zemrës, klaudikacioni,
artriti, kanceri, diabeti mellit, hipertensioni dhe sëmundjet obstruktive pulmonare kronike.
Efektet e plakjes në sisteme dhe organe specifike
Sistemi kardiovaskular
Në një zemër të plakur ndodhin shumë ndryshime fiziologjike, të cilat ndihmojnë për të
shpjeguar çrregullimet e zakonshme kardiake që lidhen me moshën.Ndoshta ndryshimi më i
rëndësishëm fiziologjik është vonesa në mbushjen e ventrikulit të majtë. Fenomeni lidhet me
trashjen dhe ngurtësimin e murit të ventrikulit të majtë. Në kushte normale,funksioni sistolik
mbetet i pandryshuar por niveli i peptidit natriuretic shtohet për shkak të ndrrimeve të
presioneve. Megjithëse arteroskleroza tek të moshuarit është shkaku kryesor i sëmundjeve
kardiake simptomatike, ngurtësia vaskulare, ngurtësimi i ventrikulit të majtë, mbushja jo e
mirë diastolike drejtojnë në sindromën klinike të pamjaftueshmërisë së zemrës. Aritmia më e
zakonshme tek të moshuarit është fibrilacioni atrial. Karakteristikë për të moshuarit është
hipotensioni posturalqë mund të vihet në pah edhe pas shujtave të bollshme, infeksoneve të
rënda, diarreve, terapisë diuretike, etj. Statuti i vëllimit duhet të trajtohet me kujdes dhe duhet
t’i kushtohet vëmendje presionit të gjakut tek pacientët, duhet të parashikohen dhe
monitorohen efektet anësore të mjekimeve dhe paqëndrueshmëria kardiovaskulare duhet të
jetë e pritshme pothuajse gjatë çdo sëmundjeje madhore që mund të kalojë një i moshuar. 7
Sistemi respirator
Me kalimin e moshës, ndryshimi më karakteristik në kafazin e kraharorit është ngurtësimi dh
ate kërcet trashen dhe kalcifikohen, ndërrohet struktura dhe ndjeshmëria edhe e sa
artikulacioneve dhe ligamenteve.Ndryshimi kryesor te mushkëritë është ndërrimi në
elasticitet. Humbja e kapacitetit maksimal për të marrë frymë ulet me rreth 40%. Në nivelin
alveolar, kapaciteti i shkëmbimit të oksigjenit dhe dioksidit të karbonit ulet si pasojë e
mospërputhjes ventilim-perfuzion. Këto ndryshime zakonisht nuk janë të dallueshme në
gjendje të qetë, personat përjetojnë lodhje dhe vështirësi në frymëmarrjegjatë sforcimit.
Reflekset pulmunare, si kollitja, funksioni ciliar dobësohen, duke bërë që të moshuarit të janë
më të ekspozuar ndaj grumullimit të sekrecioneve. PO2 arteriale e shumë të moshuarve mbi
80 vjeç është e ulur. Ndikimi klinik kryesor i plakjes normale fizologjike tek mushkëritë

7
Traktat mjekësor i Cecil-IT,Linda,P.Fried,George M.Martin,Kenneth L.Minaker, Shoron K.Inouye,Joseph G.Ouslander, Pjesa IV: Mjekësia
geriatrike dhe plakja, faç 113 deri 131
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është shfaqja e hershme e një frymëmarrje të vështirësuar. Pneumonia e aspirimit shkaktohet
nga gëlltitja e dobët dhe pastrimi i pakët i sekrecioneve të mushkërisë. 8
Sistemi gastrointestinal
Në indet gastrointestinale ndodhin një sërë ndryshimesh, por funksionet e shumëta të
përgjithshme gastrointestinale zakonisht i parandalojnë simptomat klinike. Ndryshimet në
gojë që lidhen me moshën, përfshijnë prodhim të ngadaltë të dentinës, tkurrje së pulpës së
rrënjëve dhe pakësim të densitetit të kockës së nofullës. Me kalimin e moshës shija dhe
nuhatja ulen ndjeshëm, duke shtuar pengesat e shijimit të kripës, ëmbëlsisë dhe proteinave të
caktuara. Efekti i përgjithshëm është se ushqimi mund të ketë shije më të hidhur dhe kërkohet
më shumë sheqer përpara se një ushqim të marrë shijen e ëmbël. Funksioni i gjëndrave të
pështymës zakonisht nuk ndryshon me kalimin e moshës. Ezofagu duket se funksionon në
mënyrë normale. Studimet tregojnë se zbrazja e vonuar gastrike është një karakteristikë e
plakjes, e cila shpesh çon në ndjesinë e ngopjes së shpejtë, ku poashtu mund të dëmtohet edhe
gëlltitja e ushqimit. Pesha hepatike pakësohet me një të tretën midis 30 dhe 90-vjeçare,
kryesisht për shkak të humbjes së hepatociteve dhe funksionit të tyre. Zakonisht, doza e
medikamenteve duhet të përshtatet dhe niveli i tyre në gjak duhet të monitorohet sa herë që
është e mundur. Plakja shoqërohet me ate se në zonën e zorrës së hollë, ka thithje e paktë e
komponentëve ushqyes. Funksioni i zorrës së trashë pakësohet me kalimin e moshës.
Frekuenca e feçeve pritet të ulet dhe me kalimin e moshës kur rritet fortësia e tyre.
Divertikulat gjenden te rreth 50% e përsonave mbi 80 vjeç dhe ka mundësi të lidhen me
fibrën e paktë dhe presionin e lartë intraluminal. Simptoma më e rëndësishme që lidhet me
moshën është konstipacioni, i cili mund të prekë 60% të përsonave. Opstipacioni mund të
paraqitet atipik me konfuzion, nauze dhe të vjella ose ethe të padukshme. 9
Sistemi urogjenital
Masa e përgjithshme e veshkës zvogëlohet me afërsisht një të tretën dhe qarkullimi i gjakut
në veshkë bie me rreth 1% në vit. Duke filluar që në moshën 30-vjeçare, nefronët kortikalë
fillojnë të pakësohen dhe të sklerotizohen me një ritëm shumë më të shpejtë se nefronët
medularë, duke krijuar kështu një sindromë hiperfiltrimi që kufizon kapacitetin maksimal të

8
Traktat mjekësor i Cecil-IT,Linda,P.Fried,George M.Martin,Kenneth L.Minaker, Shoron K.Inouye,Joseph G.Ouslander, Pjesa IV: Mjekësia
geriatrike dhe plakja, faç 113 deri 131
9
Traktat mjekësor i Cecil-IT,Linda,P.Fried,George M.Martin,Kenneth L.Minaker, Shoron K.Inouye,Joseph G.Ouslander, Pjesa IV: Mjekësia
geriatrike dhe plakja, faç 113 deri 131
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përqendrimit. Ndryshimet fuksionale përfshijnë aftësinë e dobët për të sekretuar, ulje e ritmit
të filtrimit glomerular, aftësinë e vonë për të kthyer ekuilibrin midis elektroliteve (Na, K) por
edhe rimbajtjen e ujit në rastet e dehidrimit. Vezika urinare bëhet më e irritueshme dhe me
rigjide me kalimin e moshës. Ndryshimi më i rëndësishëm i vezikës urinare mund të jetë rritja
në vëllimin rezidual të urinës në vezikë. Atrofia e indeve vaginale dhe uretrës si pasojë e
mungesës së estrogjenit pas menopauzës, bën që gratë të janë më të predispozuara ndaj
infeksioneve të traktit urinar por edhe simptomatologjisë që rrjedhë nga ky sistem.
Bakteriuria josimptomatike dhe infeksionet e traktit urinar janë pasojë e rritjes së vëllimit
rezidual të fshikëzës dhe humbjes së faktorëve mbrojtës në strukturat normale anatomike.
Hiperplazia beninje e prostatës shkakton mbajtje të urinës,për shkak se gjëndra e prostatës
rritet me kalimin e moshës.I nkontinenca urinare është më prevalente tek gratë. Veshka është
më e prekshme nga efektet e mjekimeve,kryesisht nga medikamentet antiinflamatore
josteroide, të cilat mund të shkaktojnë mbajtje të lëngjeve dhe të natriumit dhe për pasojë
hipertension. Tek të moshuarit, nga sekretimi i dobët i acideve shkaktohet një acidemi e lehtë,
e cila mund të ndikojë në zhvillimin e osteoporozës. Dehidrimi zakonisht shoqëron
infeksionet akute dhe rrit sëmundshmërinë ose vdekshmërinë. Të vjellat dhe diarreja janë
shkaqet kryesore të dehidrimit izotonik, përderisa temperatura e shoqëruar me delirijum është
shkaku kryesor i dehidrimit hipertonik. Dehidrimi hipotonik shihet më shpesh gjatë
përdorimit të diuretikëve. Shenjat dhe simptomat e dehidrimit janë të padukshme ose
mungojnë fare. Paraprirja dhe parandalimi i dehidrimit janë shumë të rëndësishme. Duhet të
ruhet marrja e duhur e ushqimeve. 10
Sistemi imunitar
Plakja normale shkakton një rënie në masën e gjëndrës së timusit midis pubertetit dhe moshës
50 ose 60-vjeçare, kohë në të cilën gjëndra bëhet shumë vështirë për tu identifikuar
anatomikisht. Kjo rënie shoqërohet me një ulje korresponduese në nivelet e timozinës, të cilat
janë të lidhura në mënyrë të drejtpërdrejtë me numrin e limfociteve T funksionale tek të
moshuarit. Qelizat T janë më pak aktive në përgjigjen ndaj prezencës së proteineve të huaja
dhe priren të shumohen më ngadalë se sa ato tek të rinjtë, madje edhe më jetëshkurtëra. Në
moshën shtyer ka sëmundshmëri dhe vdekshmëri të shtuar që lidhen me influencën dhe
pneumoninë, si dhe riaktivizim të infeksioneve, si tuberkuloza dhe herpes zosteri. Rënia në
fuksionin imun mund të jape mundësinë që tek të moshuarit të shfaqen sëmundje
autoimune,si lupusi eritematoz sistemik.
10
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Rekomandohet imunizimi periodik vjetor kundër gripit por edhe aplikimki i mbrojtjeve
tjera. 11

Sistemi hematopoetik
Qeliza amë pluripotente dhe qeliza progjenitore mieloide dhe eritroide nuk tregojnë rënie që
lidhet me moshën, duke nënkuptuar kështu që ka një ndryshim të paktë ose nuk ka asnjë
ndryshim në hematopoezë gjatë plakjes. Megjithatë, tek të moshuarit, sistemi hematopoetik
është më pak i aftë të përgjigjet ndaj kërkesave imediate dhe të shumta, si p.sh. ecuria e
ngadaltë te rekuperimi në anemi, shtimi i pakët i hemoglobinës gjatë hipoksisë, etj. ose
përgjegja e palcës aktive kockore ndaj eritropoetinës.Neutrofilet pësojnë poshtu aktivitet të
ulur e më të ulëta të lizozimave, në përgjithësi për leukocitet duke u vërejtur dëmtim në
kapacitetin rezervë për të iu kundërvënë agjentëve të huaj. Kjo mund të rezultoj me
prevalencën e lartë të infeksioneve serioze bakteriale tek të moshuarit.
Sistemi muskulo-skeletor
Dendësia dhe masa kockore, pasi kanë arritur maksimumin në moshën 20-vjeçare, fillojnë të
reduktohen me kalimin e moshës dhe mund të përshpejtohet sërish më moshën 80-vjeçare e
sipër. Për shkak se meshkujt kanë më shumë masë kockore se femrat dhe e humbin këtë
masë po ashtu si gratë, me 1% në vit, efektet klinike tek meshkujt nuk shihen deri në një
moshë të madhe.Me kalimin e moshës,tendinët dhe ligamentet bëhen më pak elastikë, duke
kontribuar kështu në një icindencë më të lartë të rupturave. Kërcet dhe ligamentet e brinjëve
dhe shtyllës kurrizore kanë më shumë gjasa për tu kalcifikuar dhe për tu bërë më pak elastikë.
Në moshën 70-vjeçare, masa muskulore ulet me rreth 25% të meshkujt dhe femrat në rastin
se kjo nuk shmanget me anë të ushtrimeve. Në moshën 80-vjeçare, masa dhe forca muskulore
tek më të moshuarit ulen me 30 deri 40% nga kulmi që arrinjë në moshën 30-vjeçare. Masa
muskulore varet edhe nga ushtrimet dhe aktivitetet e vazhdueshme trupore. 12 Sindroma
klinike më e rëndësishme, e cila lidhet me kalimin e moshës është osteoporoza. Sarkopenia,
ose masa muskulore e zhdukur, është një faktor i qartë për rrëzimet dhe mbetet shkaku
kryesor për vdekjen aksidentale në shtëpi.
Endokrinologjia e plakjes

11
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Dy ndryshimet më të rëndësishme klinike në aktivitetin klinik gjatë plakjes përfshijnë
pankreasin dhe gjëndrën tiroide. Përafërsisht 40% e individëve të moshës 65 deri në 74 vjeç
dhe 50% e atyre me moshë më të madhe se sa 80 vjet, kanë intolerancë të glukozës ose diabet
mellit. Ndryshimet pankreatike, të receptorit të insulinës dhe ndryshimeve pas receptorit të
insulinës që kanë lidhje me moshimin, janë përbërësit kritikë të endokinologjisë së
plakjes.Përveç pakësimit (relativ) të sekretimit të insulinës nga qelizat beta,rezistenca
periferike e insulinës që lidhet me dietën jo të mirë, me mungesën e aktivitetit fizik, me shtim
të indit adipoz abdominal dhe me pakësim të masës trupore pa ind adipoz, kontribon ndaj
përkeqësimit të metabolizmit të glukozës. Menaxhimi dietik, ushtrimet fizike, medikamentet
janë katër përbërësit e trajtimit të këtyre pacientëve, kujdesi mjekësor i të cilëve është i
kushtueshëm dhe intesiv. Po kështu, çrregullimi i tiroideve i lidhur me moshën është i
zakonshëm. Kjo kryesisht brenda rangut të gjërë normal të popullatës së moshuar, të
shëndetshme dhe është e lidhur në mënyrë bindëse me ndryshimet funksionale gjatë procesit
të plakjes. 13
Farmakologjia klinike
Nga të gjitha mjekimet me recetë, rreth 30% merren nga të moshuarit, edhe pse ata përbëjnë
vetëm 14% të popullsisë. Mjekimet pa recetë kosumohen në mënyrë jopërpjestimore nga të
moshuarit dhe janë gjerësisht të përfshira në ndërveprimet ilaç-ilaç.Thithja gastrointestinale e
preparateve kryesisht nuk ndryshon shumë me kalimin e moshës, pavarësisht prej mundësisë
teorike se mjekimet që kërkojnë acidifikim në stomak mund të thithen më me vështirësi për
shkak të frekuencës më të lartë të gastritit atrofik dhe acidit të paktë gastrik. Shpërndarja e
medikamenteve ndryshon dukshëm me kalimin e moshës, sepse shpërndahen në yndyrëra
ose muskuj. Ndërkohë që masa muskulore bie me kalimin e moshës, masa dhjamore në
krahasim me peshën totale trupore rritet. Si rezultat, të moshuarit janë më të ndjeshëm ndaj
efekteve të medikamenteve të tretshme në ujë dhe kanë efekte të tejzgjatura nga
medikamenteve lipofilike (tru). Ulja e funksionit renal me plakjen normale pakëson
eliminimin e shumë medikamenteve ,veçanërisht digoksinën, aminoglikosidet dhe
cimetidinën. Edhe metabolizmi hepatik mund të pakësohet me kalimin e moshës. Të
moshuarit që nuk janë ushqyer mirë ose që janë të brishtë mund të kenë hipoalbuminemi.
Megjithatë, kur niveli i albuminës është më pak se 3g/dl, nivelet e mediamenteve duhet të
interpretohen në bazë të lidhjes së tyre me albuminën; nivelet kaq të ultëa të albuminës
shoqërohen me rrezik të lartë të vdekjeve në spital dhe qëndrimeve më të gjata në spital.
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Pavarësisht prej çështjeve farmako-kinetike, të moshuarit janë më të ndjeshëm ndaj shumë
mjekimeve. Truri duket se është shumë i ndjeshëm ndaj shumë përbërsëve, duke përfshirë
opiatet, benzodiazepinët dhe neuroleptikët. Si rezultat dozat e ulëta shkaktojnë efekte të njëjta
me ato që shkaktohen nga doza e larta tek të rinjtë. Varfarina, e cila vepron kryesisht në
mëlçi, ruan profilet antikogulante terapeutike në doza të ulëta tek të moshuarit, sepse mëlçia e
të moshuarve është shumë e ndjeshme ndaj bllokimit të sistemeve të varura nga vitamina K.
Ndoshta fenomeni më i rëndësishëm në trajtimet me ilaçe të shumta tek të moshuarit është
grumbullimi progresiv i efekteve antikolinergjike, duke përfshirë tharjen e gojës,
konstipacionin, shikimin e dobët, mbajtjen e urinës, çrregullimet me ekuilibrin dhe
vështirësitë kognitive. 14
Farmakodinamika
Edhe kur përdorimi i medikamenteve në indin e synuar është i njëjtë efektet e medikamenteve
në popullaten e moshuar mund të rriten ose ulen në krahasim me të rinjtë. Ndryshimet
farmakodinamike që mund të shkaktojnë këtë ndryshim mund të ndodhin në nivelin e
receptorit transmetimit të sinjalit, reagimit intracelular ose mekanizmave të kontrollit
homeostatik. Ndryshimet, farmakodinamike janë treguar sidomos në medikametet që prekin
sistemin nervor, kardiovaskular. Medikamentet që demostrojnë sensibilizim në lidhje me
plakjen (warfarin, diazepam, morfinë) duhet të përdoren me kujdes sepse ato mund të
shkaktojnë reaksione serioze negative. Duhet të merret parasysh se gjatë përdorimit të
barnave që kanë shkaktuar ndjeshmëri të ulur (agonistë dhe antagonistë beta), si dhe ato që
shkaktojnë ndjeshmëri ndaj moshës, mund të ndodhin reaksionet toksike për shkak të rritjes
së dozimit të nevojshëm për të siguruar trajtim efektiv ose për të kompensuar trajtimet
terapeutike. 15
Aplikimi i medikamenteve tek të moshuarit
Ky proces përfshin të gjitha fazat e përpunimit të medikamentit derisa ai arrin tek i sëmuri.
Duhet të dihet se shembulli më i thjeshtë i dështimit terapeutik është dhënia e sasisë
joadekuate të medikamentit. Aplikimi i medikamenteve në organizëm bëhet në dy rrugë
kryesore: lolake apo topike dhe sistemike.
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Aplikimi lokal : Kjo rrugë përfshinë:
1.Aplikimin e medikamentit në membranat mukoze (orale, konjuktivë)
2. Në lëkurë dhe në sipërfaqe të tjera epiteliale .
Aplikimi sistemik
Kur një medikament aplikohet me qëllim që të absorbohet dhe te shpërndahet në tërë
organizmin, thuhet se është aplikar me rrugë sistemike.
Rrugët: 1.Enterale 2. Parenterale
Rrugët enterale:Me këto rrugë medikamenti hyn në traktin gastrointenstinal
a. oral (per os –PO) dhe b.rektale (për rectum –PR)
Rrugët parenterale
Aplikim parenteral i medikamentit është kur medikamenti gjatë hyrjes së parë në qarkullim
mënjanon qarkullimin portal, pra ështe rrugë jashtëenterale. Injeksioni mund të ipet
intradermal ID, subkutan SC, intamuskular IM, intravenoz IV. 16
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Sëmundjet që karakterizojnë Gjeneratën e tretë
Osteoporoza
Të parandalosh një sëmundje është më e lehtë sesa të mjekosh. Por për përmbushjen e këtij
misioni me rëndësi, është njohja me faktorët e rrezikut. E cilësuar si një sëmundje e heshtur,
pjesë e procesit normal të plakjes, osteoporoza shoqërohet me humbje progresive të masës
kockore. Qëllimi i terapisë së osteoporozës është reduktimi i resorbimit kockor dhe
përmirësimi i formimit kockor. Terapitë që rekomandohen janë terapi medikamentoze dhe
jomedikamentoze. Terapia jomedikamentoze përfshin: suplement kalcium dhe vitaminë D;
parandalimi i rrëzimeve; ushtrimet fizike. Terapia medikamentoze përfshin: terapinë
anabolike (hormoni i paratiroides); terapia antirezorptive (Bisphosphonate: alendronate,
risendronate, ibandronate,); terapi zëvendësuese hormonale. I takon mjekut pas
diagnostikimit dhe vlerësimit klinik të pacientit të vendosë se cila strategji mjekimi është më
efikase. 18

Alzheimer
Sëmundja Alzheimer është quajtur një sëmundje e trurit, e cila manifestohet si rënie
degjenerative progresive në intelekt, humbjen e aftësisë për të përceptuar informacionin, etj.
Simptomat e sëmundjes Alzheimer në fazat e hershme dhe të vonë janë të ndryshme.
Faza e hershme e sëmundjes:
- Humbja e aftësisë për të njohur objektet.
- Ankthi, depresioni, çrregullimet e ndryshme emocionale.
- Harresa progresive kohët e fundit.
- Indiferenca e plotë e ngjarjeve, njerëzve dhe objekteve përreth.
Faza e vonë e sëmundjes:
- Humbja e aftësisë për të njohur njerëzit, duke përfshirë edhe të afërmit.
- Shfaqja e ideve të crregullta.
- Humbja e kapacitetit për lëvizjen e pavarur dhe të menduarit.
Për fat të keq sot, mjekësia moderne nuk është në gjendje për të kuruar këtë sëmundje, por
është e mundur për të ngadalësuar progredimin e saj dhe për të zvogëluar simptomet. Tek
18
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njerëzit që vuajnë nga sëmundja Alzheimer në tru ekziston një mungesë e acetilkolinės
kimike. Prandaj tentohet që në këtë drejtim të përmirësohet kujtesa dhe të menduarit, dhe të i
mundësohet pacientit që në mënyrë sa më të pavarur të kryej kujdesin elementar personal. 19
Demenca
Nuk është një sëmundje specifike, por në të vërtetë është një grup simptomash që prekin
aftësitë intelektuale dhe sociale në mënyrë aq të rëndë sa të ndërhyjnë me funksionimin e
përditshëm të personit. Egzistojnë shkaqe të ndryshme të demencave dhe sëmundja e
Alzheimer-it është shkaku më i shpeshtë i tyre. Me shtimin e jetëgjatësisë së popullatës,
mjekësia e sotme po përballet gjithnjë e më shumë me demencën. Ajo ndërhyn në jetën
normale të njeriut duke e ndryshuar atë përgjithmonë. Duhet pasur parasysh se disa shkaqe të
demencës janë të trajtueshme dhe të rikthyeshme.
Faktorët e rrezikut
Mosha
Rreziku i sëmundjes së Alzheimer-it, demencës vaskulare dhe disa demencave të tjera rritet
me moshën, por duhet theksuar se demenca nuk është pjesë normale e plakjes.
Anamneza positive familjare
Njerëzit me histori familjare me demencë janë në risk më të madh për ta zhvilluar atë. Nëse
ka mutacione specifike gjenetike ka risk më të madh për të zhvilluar disa tipe të demencës.
Medikamentet për trajtimin e demencës bëhen për të ngadalësuar ose dhe minimizuar
simptomat. Inhibitorët e kolienesterazës si ipidacrine (Neiromidin), donezepil (Aricept),
rivastigminë (Exelon) dhe galantaminë hydrobromide (Razadyne) janë medikamente që
përdoren në sëmundjen e Alzheimer-it dhe veprojnë për të ngritur nivelet e
neurotransmetuesit- acetilkolina që është parë se është i mangët në këtë sëmundje. Megjithëse
përdorimin më të madh e kanë në sëmundjen e Alzheimer, ato përdoren dhe në demencën
vaskulare, demencën që shoqëron sëmundjen e Parkinsonit, dhe demencën me trupa Levi.
Memantine (Namenda) ky medikament përdoret në sëmundjen e Alzheimer dhe veprimin e
ka të lidhur me rregullimin e aktivitetit të glutamatit, një tjetër neurotransmetues i përfshirë
në shumë funksione të trurit, duke përfshirë të mësuarit. Disa studiues kanë gjetur se
kombinimi i memantinës me inhibitorët e kolinesterazës mund të japë rezultate më të mira.
Disa simptoma specifike dhe probleme të sjelljes mund të trajtohen me sedativë,
antidepresivë dhe mjekime të tjera, por disa nga këto medikamente mund të përkeqësojnë
19
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simptomat e tjera. 20
Hipertensioni
Hipertensioni ose shtypja e lartë e gjakut është një sëmundje në të cilën shtypja e gjakut ka
nivele të larta. Nëse këto vlera i tejkalojnë kufijtë e përcaktuar sipas kritereve për presionin
ose shtypjen atëherë flasim për presion të lartë të gjakut ose hipertension.
Mjekimi
A) Zvogëlimi i peshës trupore (për obezët), për çdo 10 kg të hequra presioni bie për 5 mmHg.
B) Dieta me shumë pemë dhe perime (pa kolesterol) ul presionin për 8-14 mmHg.
C) Zvogëlimi i konsumimit të kripës ul presionin për 2-8 mmHg.
D) Aktiviteti fizik p.sh shëtitjet e rregullta prej 30 min. në ditë bën uljen prej 4-9 mmHg.
E) Eliminimi i alkoolit ul presionin 2-4 mmHg.
Mjekimi me medikamente
A) Diruetikët
B) Betabllokuesit
C) Vazodilatatuesit-zgjerues të enëve të gjakut
D) Antagonistë të kanaleve të kalciumit(Ca)
E) ACE inhibuesit.
Këto medikamente mund të kenë edhe efekte anësore(nuzefekte).Pra,nëse e dijmë se kemi
alergji ose e vërejmë ndonjë përkeqësim në gjendjen tonë atëherë nuk duhet ti përdorim ato
medikamente dhe duhet të konsultohemi me mjekun specialist 21
Sëmundja Parkinson
Është një sëmundje kronike, progresive, degjenerative e trurit. Ndodh kur disa qeliza nervore,
të një pjese të trurit, që quhet Substantia Nigra, dëmtohen, ose vdesin. Normalisht këto
neurone prodhojnë një produkt kimik të njohur si dopaminë e cila ndihmon në koordinimin e
lëvizjes së muskujve të trupit. Kur rreth 80% e qelizave që prodhojnë dopaminë dëmtohen
ose vdesin, shfaqen simptomat e sëmundjes. Sëmundja e Parkinsonit prek njësoj si meshkujt
edhe femrat. Është treguar se sëmundja nuk njeh kufijë socialë, ekonomikë, etnikë, apo
gjeografikë. Sëmundja zakonisht diagnostikohet rreth moshës 65 vjeç dhe vetëm 15%
diagnostikohet nën 50 vjeç, kurse plani hartohet për secilin pacient enkas.
Mjekimet që përshkruhen zakonisht
Levodopa: Modifikohet nga enzimat e trurit në dopaminë. Ipet bashkë me inhibitorë të
20
21
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enzimes amino-acid-dekarboksilazë që quhen përkatësisht carbidopa dhe benseraside, në
mënyrë që të shtohet sasia e levodopës që do arrijë në tru. Dopaminë agonistet: Janë
substanca që lidhen me receptorë të ndryshëm të dopaminës dhe ndihmojnë rrugëtimin e
saj. 22
Diabeti
Diabeti i sheqerit (diabetes mellitus) është një çrregullim metabolik, që karakterizohet me
rritjen e nivelit të sheqerit në gjak dhe që shoqërohet me çrregullime të metabolizmit të
karbohidrateve (sheqernave), yndyrave dhe proteinave. Ky çrregullim apo më mirë të themi,
kjo sëmundje vjen si pasojë e defektit të sekretimit të insulinës, të veprimit të saj, të dyjave
bashkë ose mungesës së plotë të sekretimit të insulinës, i cili është një hormon, që me të
drejtë konsiderohet çelës për futjen e glukozës në qelizë. Prandaj, kur merren në konsideratë
të gjitha këto karakteristika të këtij çrregullimi, mund të themi që organizmi tek diabetikët
nuk funksionon normalisht.
Trajtimi i diabetit
Masat e përgjithshme
Trajtimi medikamentoz
Terapia orale përfshinë: Sulfonilurenë, Biguanidet, Alfa glukozidazë, Troglitazon. Terapia
parenterale: Insulina. 23
Efektet anësore të medikamenteve
Të gjitha medikamentet, përveç efekteve farmakologjike të dëshirueshme kanë edhe efekte të
padëshirueshme ose efekte anësore . Këto efekte në pikëpamje terapeutike janë të
padëshirueshme mirëpo ne pikëpamjen farmakologjike shpeshherë janë të pashmangshme
sidomos ne geriartri. Klasifikmi i efekteve anësore është i vështirë për shkak se në shumicën
e rasteve mekanizmi nuk është i qartë. Sipas një klasifikimi të gjërë efektet anësore ndahen në
dy grupe: efekte të cilat do të mund të parashihen nga farmakologjia e njohur e preparatit ose
e interaksionit të medikamenteve. 24
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Qëllimi i punimit
Qëllimi i punimit është kujdesi ndaj moshës së tretë, duke shtjelluar në përgjithësi
përdorimin e medikamenteve të të moshuarit.
Objektivat e këtij punimi:
•

Njohja me procesin e plakjes

•

Njohja me sëmundjet më të shpeshta të moshës së tretë

•

Njohja me trajtimin

•

Njohja me pikëpamjet e popullatës

•

Këshillimi mbi ecurinë e plajkes, medikamentet, efektet anësore të medikamenteve

[23]

Metodologjia
Si metodë që e kemi përdorur gjatë këtij punimi ka qenë hulumti prospektiv i realizuar me
anë të anketës. Anketa është përpiluar nga ne, enkas për punimin dhe është unike, në të cilën i
kemi përfshirë pyetjet më të shpeshta që i shqetësojnë të moshuarit, popullata e përfshirë
është prej moshes 60 vjeç.
Burimi kryesorë i informatave për realizimin e këtij punimi kanë qenë literaturat e ndryshme
mjekësore të cilat i kemi shfrytëzuar për përpilimin e këtij punimi nga Biblioteka e Fakultetit
apo ajo elektronike.
Kritere kryesore për zgjedhjen e këtyre literaturave ishin temat të cilat i përmbajnë ato
literatura dhe që na janë përshtatur me temën, kryesisht kanë të bëjnë me çështje geriatrike
dhe me përdorimin e medikamenteve tek mosha e tretë. Gjithashtu kemi hulumtuar edhe në
internet për gjetjen e disa të dhënave lidhur me çështje geriartrike.
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Rezultatet
Pas analizimit të të dhënave të marra nga anketa kemi këto rezultate:
Shohim sipas tabelës dhe grafikonit 2 se rezultatet tona janë të ndryshme në rajonin e Pejës
dhe Deçanit, në Pejë kemi të anketuar më tepër meshkuj 13 (52.00%) nga 25 të anketuar dhe
në rajonin e Deçanit gjininë femrore 15 (60.00%) nga 25 të anketuar. Në përgjithësi gjinia
femrore iu nënshtrua më tepër anketimit te numri i gjithmbarshëm i të anketuarve gjithsej 27
femra (54.00%).
Tabela2.Të anketuar sipas gjinisë
Gjinija
Pejë
Mashkull
13
52.00%
Femra
12
48.00%
Total
25
100.00%

Deçan
10
15
25

Total
40.00% 23
60.00% 27
100.00% 50

46.00%
54.00%
100.00%

16
14
12
10
Pejë

8

Deçan

6
4
2
0

Mashkull

Femra

Grafikoni 2 . Struktura gjinore te të anketuarit
Sa i përket grup moshës, mund të shihet se grupmosha 70-74 vjec kanë qenë më të përfshirët,
të të dy rajoneve. (Tabela dhe Grafikoni 3)
Tabela 3. Të anketuarit sipas grupmoshës
Mosha
Pejë
Deçan
Total

60-64
4
33.33%
8
66.67%
12 100.00%

65-69
2
22.22%
7
77.78%
9
100.00%

70-74
9
60.00%
6
40.00%
15 100.00%
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75-79
4 66.67%
2 33.33%
6 100.00%

>80
6 75.00%
2 25.00%
8 100.00%

Total
25 50.00%
25 50.00%
50 100.00%

9
8
7
6
5

Pejë

4

Deçan

3
2
1
0

60-64

65-69

70-74

75-79

>80

Grafikoni 3. Struktura e moshës te të anketuarve
Tabela 4.Të anketuarit sipas vendbanimit në regjionin e Pejës
Venbanimi
Nr i anketuarve
%
Pejë
2
8.00%
Vitomiricë
4
16.00%
Jablanicë
1
4.00%
Novoselë
3
12.00%
Katundi Ri
3
12.00%
Nabrgjanë
2
8.00%
Treboviçë
1
4.00%
Ozrim
3
12.00%
Dubovë
1
4.00%
Radavcë
2
8.00%
Dobrushë
3
12.00%
Total
25
100%
Tabela 5.Të anketuarit sipas vendbanimit në regjionin e Deçanit
Venbanimi
Nr i anketuarve
%
Deçan
4
16.00%
Isniç
4
16.00%
Carrabreg
2
8.00%
Dranoc
3
12.00%
Strellc
5
20.00%
Beleg
3
12.00%
Llukë
2
8.00%
Pobergjë
2
8.00%
Total
25
100.00%
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Në tabelën 4 dhe 5 kemi prezentuar vendbanimet e të anketuarve sipas regjioneve ku në
regjinin e Pejë numrin më të madh të anketuarve kishte Vitomirica, ndërsa në ate të Decanit
Strellci.
Sa i përket pyetjes a përdorin medikamente u tregua se mbi gjysma e populates së anketuar
përdor medikamentet cdo ditë, dhe ate për dy regjionet. (Tabela dhe Grafikoni 6)
Tabela 6. Përgjigjet në pyetjen: ”A përdorni medikamente cdo ditë?”
Po
13
14
27

Pejë
Deçan
Total

52.00%
56.00%
54.00%

Jo
12
11
23

Total
25
25
50

48.00%
44.00%
46.00%

100.00%
100.00%
100.00%

13
12.5
12

Pejë

11.5
11

Deçan

10.5
10

Deçan

Pejë

PO
JO

Grafikoni 6. Përdorimi I medikamenteve cdo ditë
Ndërsa duke u përgjigjur në pyetjen: “A bleni medikamete pa recetë të mjekut?”
që blejnë janë përgjigjur 26 nga numri i gjithëmbarshëm i të anketuarve; që nuk blejnë pa
recetë 34%; përderisa që blejnë pa recetë vetëm preparatet që lejohen pa recetë 40%të të
anketuarve.
Tabela 7. Përgjigjet në pyetjen: “A bleni medikamete pa recetë të mjekut?”
Modalitet
Po
Jo
Vetëm ato që
Total
lejohen pa
Regjionet
recetë
Pejë
7
28.00% 10
40.00% 8
32.00% 25
100.00%
Deçan
6
24.00% 7
28.00% 12
48.00% 25
100.00%
Total
13
26.00% 17
34.00% 20
40.00% 50
100.00%
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V.M.Q.L.P.R
Deçan
Pejë
JO
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6
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12

Grafikoni 5. Përgjigjet në pyetjen:“A bleni medikamete pa recetë të mjekut?”
Në pyetjen: “Sa jeni të kënaqur me efektet e medikamenteve?” 36.00% të të anketuarve nuk
ishin të kënaqur respektivisht mjaftueshëm ishin të kënaqur.
Tabela 8. Përgjigjet në pyetjen: “Sa jeni të kënaqur me efektet e medikamenteve?”
Shumë
Mjaftueshëm
Aspak
Total
Pejë
7
28.00% 10
40.00% 8
32.00% 25
100.00%
Deçan
7
28.00% 8
32.00% 10
40.00% 25
100.00%
Total
14
28.00% 18
36.00% 18
36.00% 50
100.00%

10
8
6
Pejë

4

Deçan

2

Deçan

0
Shumë

Pejë
Mjaftushëm

Aspak

Grafikoni 8. Përgjigjet në pyetjen: “Sa jeni të kënaqur me efektet e medikamenteve?”
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Në tabelën dhe grafikonin 9 kemi prezentuar pikëpamjen e të anketuarve se sa preferojnë
medikamentet vendore në krahasim me ato jo vendore ishte pyetja e rradhës ku mbi gjysma e
të anetuarve preferojnë prodhimet jo vendore.
Tabela 9. Përgjigja në pyetje: “7.Preferoni më shumë përdorimin e medikameteve vendore
apo jo vendore?”
Vendore
Jo vendore
Total
Pejë
12
48.00%
13
52.00%
25
100.00%
Deçan
10
40.00%
15
60.00%
25
100.00%
Total
22
44.00%
28
56.00%
50
100.00%

Jo vendore
Deçan
Pejë

Vendore

0

2

4

6

8

10

12

14
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Grafikoni 9. Përgjigja në pyetje: “7.Preferoni më shumë përdorimin e medikameteve
vendore apo jo vendore?”
Në tabelën 10 është paraqitur se sa persona vuajnë nga sëmundjet kronike, në bazë të të
dhënave anamnestike.Mbi gjysma e të anketuarve pohojnë se vuajnë nga sëmundjet kronike.
Më saktësisht 60.00% të të anketuarve në Decan dhe 52.00% në Pejë pohuan për praninë e
sëmundjeve kronike.

Tabela 10. Përgjigja në pyetje: “A vuani nga ndonjë sëmundje kronike?”
Po
Jo
Total
Pejë
13
52.00%
12
48.00%
25
Deçan
15
60.00%
10
40.00%
25
Total
28
56.00%
22
44.00%
50
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100.00%
100.00%
100.00%

Të anketuarit janë pyetur poashtu eshe për mendimin e tyre lidhur me cmimin e
medikamenteve, se sa janë të kënaqur me këto cmime. Nga tabela 11 mund të vërehet se
rreth 1/3 e të anketuarve janë shumë të kënaqur me cmimiet e medikamenteve.

Tabela 11. Përgjigjet në pyetjen: “Sa jeni të kënaqur me cmimet e medikamenteve?”
Shumë
8
32.00%
7
28.00%
15
30.00%

Pejë
Deçan
Total

Mjaftueshëm
10
40.00%
9
36.00%
19
38.00%

Aspak
7
28.00%
9
36.00%
16
32.00

Total
25 100.00%
25 100.00%
50 100.00%

Nga rezultatet e fituara vërehet se më së shumti ka përsona që përdorin 3 lloje të
medikamenteve më 32.00%, pastaj janë persona që përdorin 4 lloje të medikamenteve me
24.00%. (Tabela 12)
Tabela 12. Përgjigja në pyetjen: “Sa lloje te medikamenteve përdorni?”
Pejë
Deçan
Total

1
3
2
5

12.00%
8.00%
10.00%

2
5
5
10

20.00%
20.00%
20.00%

3
6
10
16

24.00%
40.00%
32.00%

4
6
6
12

24.00%
24.00%
24.00%

Më teper
5
20.00%
2
8.00%
7
14.00%

Total
25 100.00%
25 100.00%
50 100.00%

Në tabelën 13 janë prezentuar rezultatet se si I kanë deklaruar të anketuarit sëmundjet e
tyre, cilave organe iu referohen. Te të anketuarit tone dominunan të deklaruara sëmundjet
e zemrës, që ishin prezente te të dy regjionet njejtë të përcjella pastaj me Diabetin e
sëmundjet tjera.
Tabela 13. Përgjigja në pyetje: “Sëmundja e juaj i përket?”
Sëmundjet
Zemrës
Trurit
Lukthit
Mushkërive
Eshtrave/Reumes
Veshkeve
Gjakut
Diabeti

Pejë
8
5
5
2
2
5
3
3

50.00%
71.43%
55.56%
33.33%
50.00%
55.56%
42.86%
27.27%

Deçan
8
2
4
4
2
4
4
8
[30]

50.00%
28.57%
44.44%
66.67%
50.00%
44.44%
57.14%
72.73%

Total
16
7
9
6
4
9
7
11

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

Diqka tjetër
Total

4
37

80.00%
50.00%

1
37

20.00%
50.00%

5
74

100.00%
100.00%

Diqka tjeter
Diabeti
Gjaku
Veshket
Pejë
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Deçan
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Grafikoni 13. Përgjigja në pyetje: “Sëmundja e juaj i përket?”
Në tabelën 14 janë prezentuar numri i sëmundjeve që i kanë raportuar të anketuarit sipas
regjioneve të anketimit. Numri më i madh i tyre ka pohuar se vuan vetëm nga një sëmundje.
Tabela 14. Përgjigja në pyetje: “Prej sa sëmundjeve vuani:
Sëmundje 1
2
3
Pejë
9
42.86% 5
41.67% 7
58.33%
Deçan
12 57.14% 7
58.33% 5
41.67%
Total
21 100.00% 12 0,12% 12 100.00%

Diqka tjeter
4 80.00%
1 20.00%
5 100.00%

Total
25
50.00%
25
50.00%
50
100.00%

Tabela 15. Përgjigja në pyetje: “Cfarë do kishit ndryshuar në lidhje me përdorimin e
medikameteve?”
Të përdoret një medikament për një ose dy sëmundje
Të bëhet sigurimi shëndetësorë
Kostoja më e lire
Në tabelën 15 jane prezentuar tri përgjigjet më të shpeshta në pyetje: “Cfarë do kishit
ndryshuar në lidhje me përdorimin e medikameteve?” Vërehet tendencë e marrjes së një
medikamenti me përmbajtje për disa sëmundje, pra minimizimi i marrjes gjatë ditës që do
të kishte dobi sa I përket rregullsisë së aplikimit (mosharresa). Gjithsesi që përqëndrimi ishte
edhe në kosto, në të cilin kontekst përmendet edhe instalimi I sigurimit shëndetësor publik.
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Diskutimi
Qëllimi i këtij punimi është sqarimi se si përdoren medikamentet tek të moshuarit si duhet
këshilluar ata në përdorimin e tyre. Gjithashtu kemi cekur edhe medikamentet që përdoren
me së shumti tek mosha e tretë. Arsyeja pse kemi zgjedhur këtë temë është fakti se të
moshuarit bëjnë pjesë në kategorinë e popullatës që sëmuren më lehtë dhe vlen të ceket se
duhet të kenë një kujdes të veçantë sepse janë persona të ndjeshëm ku edhe kujdesi ndikon në
shëndetin e tyre. Përdorimi i medikamenteve tek të moshuarit duhet të trajtohet me kujdes
sepse nëse ipet një terapi në dozë të madhe mund të ndikoj negativisht tek i moshuari dhe të
përkeqësojë gjendjen shëndetësore.
Në bazë të rezultateve të punimit tonë, mund të thuhet se në zonën gjeografike të Pejës dhe
Deçanit,femrat janë më të ekspozuara ndaj sëmundjeve,derisa grupmosha më e prekur është
70-74 vjec. Një problem i madh për njerëzit e moshuar, përveç medikamenteve të
përshkruara nga mjeku, ata blejnë medikamente që lejohen në shitje pa recetë. Sa i përket
efekteve të medikamenteve të anketuarit janë mesatarisht të kënaqur. Dominuan të anketuarit
që përdorin 3 lloje të medikamenteve dhe sëmundjet kardiovaskulare.
Nga një studim i cili u realizua në Koraci, në vitin 2016 numri i komorbiditeteve dhe numri i
medikamenteve rritet me rritjen e moshës, përsonat e moshuar kanë rritjen e rrezikut të
zhvillimit të problemeve terapeutike që mund të dëmtojnë cilësinë e jetës dhe shëndetin e
pacientit, çojnë në rritje numrin e hospitalizimeve dhe vizitave te mjeku, si dhe rritje të
shpenzimeve shëndetësore. Roli i praktikuesve të farmacisë është monitorimi dhe menaxhimi
i përgjegjshëm të farmakoterapisë që është efektiv dhe i sigurt për pacientët 25.
Meqenëse është gerontologjike analiza e shëndetit publik vuri në dukje kujdesin e
pamjaftueshëm shëndetësor në shtëpitë kroate për të moshuarit dhe të pafuqishmit, qëllimi
25

https://repozitorij.pharma.unizg.hr/islandora/object/pharma:586/preview?fbclid=IwAR0RVLBkOibtiU2S5CmCMhLmNOsSKlHeDlmIpit
gY02dQu_tUPJlfuWF0Rg Dr. sc. Iva Mucalo, docentica Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta. Dr. sc. Maja Ortner
Hadžiabdić, docentica Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutskobiokemijskog fakulteta. Dr. sc. Lidija Bach Rojecky, izvanredna profesorica
Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutskobiokemijskog fakulteta.
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ishte për të përcaktuar frekuencën dhe llojin e problemeve terapeutike të një përdoruesi të një
shtëpie të tillë. Hulumtimi i kryer u u zhvillua në periudhën nga shkurti deri në qershor 2016
në Shtëpinë e Caritas për të moshuarit dhe i pafuqishëm "Sv. Kamilo de Lellis "(Dom) në
Vrbovec. Kriteret gjithëpërfshirëse ishin: 1) Qëndrimi në shtëpi; 2) Dy ose më shumë barna
në terapi; dhe, 3) Nënshkrimi i pëlqimit të informuar. Duke inspektuar dokumentacionin
mjekësor, duke folur me përdoruesit dhe stafin mjekësor u grumbulluan të dhëna për terapi,
komorbiditetet, efektet anësore, zakonet e jetës, alergjitë, kapsllëku, numri i defekteve në
shtëpi dhe parametrat e laboratorit. Numri mesatar komorbiditeteve ekzistuese present me
sëmundja e sistemit të qarkullimit të gjakut, çrregullime mendore, çrregullime të sjelljes dhe
sëmundjet muskuloskeletore dhe të indit lidhës. Shumica e problemeve terapeutike
kategorizohen si "efekte anësore". Benzodiazepinat dhe tramadoli shoqërohen 37% të
problemeve terapeutike. Një numër i madh i problemeve të identifikuara terapeutike në
pacientët e moshuar të vendosur në shtëpi thekson nevojën për një kontroll më të mirë të
terapisë dhe përfshirjen e një farmacisti në një ekip që kujdeset në mënyrë aktive në lidhje me
shëndetin nevojat e personave geriatrikë. 26

Përfundim
Në bazë të rezultateve të fituara, mund të thuhet se në zonën gjeografike të Pejës dhe Deçanit.
-Femrat janë më të ekspozuara ndaj sëmundjeve;
-Grupmosha më e prekur është 70-74 vjecare;
-Popullata e moshuar, përveç medikamenteeve të përshkruara nga mjeku, blejnë
medikamente që lejohen në shitje pa recetë;
-Njerëzit e moshuar besojnë në medikamente që nuk prodhohen në Kosovë.
-Të anketuarit janë të kënaqur me efektin e medikamenteve
-Mesatarisht janë te kënaqur me kosto të medikameteve.
-Te të anketuarit ekziston përdorimi i disa (më tepër se një) lloje të medikamenteve
- Te të anketuarit dominojnë sëmundjet kardiovaskulare
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9.Rezyme
Moshimi i bën njerëzit më të prekshëm nga aksidentet dhe sëmundjet.Me kalimin e
moshës,shtohen si ndryshimet degjenerative të përgjithshme ashtu dhe shpeshtësija e disa
sëmundjeve.Afërsisht një e pesta e përsonave të moshuar nuk ndjejnë dhimbje kur ndodh një
infarkt miokardi.Nuk duhet harruar se dhimbja nuk është një shoqëruese normale e moshës së
shkuar dhe nuk duhet injoruar asnjëherë. Si pasojë e ndryshimeve biologjike që ndodhin në
organizimin e të moshuarve edhe sëmundjet jo vetëm janë më të sheshta, por ato shfaqen në
mënyrë atipike ( pa shenja të dukshme klinike) gjë e cila e vështirëson diagnozën e hershme
të tyre, por edhe trajtimin e përshtatshëm por mund të çojnë edhe në diagnoza të pasakta.
Sëmundjet kronike jo të transmetueshme përbëjnë problemet shëndetësore, kyç për përsonat e
moshuar.Rreth 80% e të gjithë përsonave të moshuar (65 vjeç) kanë një, ose më shumë
sëmundje kronike.Sëmundjet kardiovaskulare, cerebrovaskulare dhe kanceri janë gjendje
kronike të cilat përbëjnë edhe tre shkaqet kryesore të vdekjeve tek të moshuarit.Problemet
mendore dhe ato emocionale përbejnë një shqetësim për shumë të moshuar.Më të shpeshta
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janë ankthi, depresioni me 15-30% në moshën 65 vjeç.Sëmundjet nga mungesat ushqimore si
anemi nga mungesa e hekurit neuropati nga mungesa e folateve dhe vitamins B12 etj.
Sëmundjet degjenerative si: artritet degjenerative që prekin më shumë kyçet e duarve,
këmbëve shtyllen korizore etj.Seniliteti i cili paraqitet si konfuzionin mendor, ose paaftësi për
të mbajtur mend dhe për fat të keq ende përdoret si referencë e moshës së tretë.Dy
karakteristika bazë janë në thelbin e tij,delirijumi dhe demenca.Në këtë punim është
shtjelluar kujdesi ndaj moshës së tretë, duke shtjelluar në përgjithësi për përdorimin e
medikamenteve të të moshuarit.
Objektivat e këtij punimi:
Farmakologjia tek të moshuarit, përdorimi i medikamenteve tek mosha e tretë,medikamentet
më të përdorura tek kjo moshë, këshillat e nevojshme për personelin shëndetësor,
këshilla për ruajtjen dhe sistemin e medikamenteve,si metodë që kemi përdorur gjatë këtij

punimi ka qenë hulumtimi kërkimi-shkencor, në studim kemi observuar popullatën e moshës
së tretë dhe gjendjen e tyre.
Të dhënat e studimit prospektiv janë të paraqitura. Janë nxjerrë përfundimet mbi hulumtimin
prospektiv,ku përshkruhen të dhënat objektive, dhe paraqitja e të dhenave të fituara nga
anketimi.
Fjalet kyçe: Moshuarit,Medikametet,Geriartria

10. Symmary
Aging makes people more sensitive to accidents and illnesses.How people age varies on
degenerative changes in the body and the speed of certain diseases.About one fifth of eldery
people do not feel pain when it comes to myocardial infarction.It should not be forgotten that
the pain is a normal companion of old age and should never be ignored. As a result of
biological changes that occur in the body of the eldery,the diseases are not only frequent but
they are atypical without obvious clinical signs.This can cause complications, such as late
diagnosis or inaccurate diagnosis from treatment . About 80%of all eldery 65 years or or
older,have one or more chronic diseases. Cardiovascular,cerebrovascular and carcinogenic
diseases are chronic conditions and they arethe three major casues of death in eldery people.
Mental and emotional problems also cause anxiety in eldery people.Anxiety and depression
are common in elderlz people, with 15-30% of people being diagnosed dy the age of
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65.Diseases from food deficiencies, such as anemia, and lack of vitamin B12 are also
commonlz found in elderlz people.Degenerative diseases such as arthritis that affect the
bons and joints of the body, are mostly diagnosed in elderly people.Senility, wich is a mental
confusion or disability to remember things is verz common and although treatment can
help,unfoetunatlz there is no cure for senility.Two basic characteristics of senility are
delirium and dementia.Overall, this paper deals with the care of the elderly and elaborates on
the use of medication for the elderly.
The objectives of this paper are:
Pharmacology for the eldery,the use of medicines at the age of three.The most used
medications at this age, the necessary healthcare advice.Advice for the storage the medication
system, prospective study informations are presented,conclusions are drawn on prospective
research describing objective informations, and presentation of informations are obtained
from the survey.
Key words: Eldery,Medications and Geriatrics
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13. Aneks
Pytësor:
Pyetjet në vazhdim kan të bejnë me temën"Përdorimi i medikamenteve".Pytësori është
anonim andaj ju lutemi të pergjigjeni me sinqeritet.Përgjigjet e juaja do të ndihmojnë në
hulumtimin tonë.
1.Gjinia juaj:
a)Mashkull
b)Femër
2.Mosha juaj?
3.Vendbanimi juaj?
4.A përdorni medikamete qdo ditë?
a)Po
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b)Jo
5)A bleni medikamente pa recetë të mjekut ?
a)po
b)jo
c)Vetëm medikamtenet që lejohen pa recetë.
6)Sa jeni të kënaqur me efektet e medikamenteve?
a) Shumë
b)Aspak
c)Mjaftueshëm
7)Preferoni më shumë përdorimin e medikamenteve ?
a)Vendore
b)Jo vendore
8)A vuani nga ndonjë sëmundje kronike ?
a)Po
b)Jo
9)Sa jeni të kënaqur me qmimet e medikamenteve?
a)Shumë
b)Aspak
c)Mjaftueshëm
10)Sa lloje te medikamtenteve përdorni?
a)1
b)2
c)3
d)4
e)Më tepër.
11)Sëmundja e juaj i përket ?
a)Zemres
b)Lukthit
c)Trurit
d)Mushkërive
e)Eshtrave/Reumës
f)Veshkeve|
g)Gjakut
h)Diabeti
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i)Dicka tjetër
12)Cfarë do kishit ndryshuar në lidhje me përdorimin e medikamenteve në vendin tuaj?
Jam i/e njoftuar me hulumtimin.Shpresoj që ky hulumtim vullnetar do të kontribojë në
shkencë dhe pranoj që të jem pjesmarrës anonim .
_______________
Nënshkrimi
Ju Falenderojmë për bashkëpunimin tuaj.
Pytësori është bërë në barnatoren"Jetoni Pharm" në Deqan, dhe në barnatoren “Peja Med”
Nga studentet:Muamera Tošić dhe Blerina Binakaj
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