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Abstrakt
Hyrje: Rreziku i vetëvrasjes është rritur dukshëm në mesin e grave gjatë periudhës
perinatale. Ndërsa vdekjet dhe tentativat për vetëvrasje janë më të ulëta gjatë paslindjes
se sa në popullatën e përgjithshme të grave, kur ndodhin vdekjet.
Vetëvrasjet përbëjnë deri në 20% të vdekjeve pas lindjes.
Qëllimi i punimit: Qëllimi i këtij punimi është rishikimi i literaturës në lidhje me
suicidin te gratë në periudhen e lehonisë, si mund të identifikohet, ndërhyhet dhe
parandalohet si dhe cili është roli i mamive në lidhje me këtë problematikë.
Të dhëna të përgjithshme: Vdekja nga vetëvrasja dhe vrasja tek femrat postpartum
janë më të zakonshme se shkaqet "tradicionale" të vdekshmërisë amtare në SHBA, të
tilla si infeksioni ose hemoragjia. Një raport i vitit 2003 në The British Journal of
Psychiatry identifikoi vetëvrasjen si shkaku kryesor i vdekjes së nënës në Britaninë e
Madhe. Faktorët e rrezikut për suicidin tek femrat postpartum përfshijnë kryesisht
çrregullime mendore të tilla si depresioni, çrregullimi bipolar, skizofrenia, çrregullime
të personalitetit dhe abuzimi i substancave, përfshirë alkoolizmin dhe përdorimin e
benzodiazepaneve.Vetëvrasjet e tjera kanë si shkak faktorët social dhe janë akte
impulsive për shkak të stresit të atillë si nga vështirësitë financiare, problemet me
marrëdhëniet bashkeshortore ose me partnerin ose nga ngacmimet. Ata që kanë tentuar
më parë vetëvrasje janë në rrezik më të lartë për përpjekje të ardhshme. Tek nënat e reja
faktorët biologjik duke përfshirë edhe ndyshimet hormonale në periudhën e lehonisë ,
faktoret social-ekonomik, psikologjik dhe shëndetsore ndërthuren së bashku duke rritur
rrezikshmërinë e vetëvrasjeve dhe tentativave për vetëvrasje.
Përfundim:Në vlerësimin e rrrezikut suicidal nuk duhet pasur mëdyshje për të bërë një
vlerësim tek cdo grua në periudhën e lehonisë pasi për shkak të faktorëve të ndryshëm
psikologjik, social, kulturorë dhe shëndetsorë shumica e tyre nuk kërkojnë ndihmë ose
nuk kanë dijeni për rrezikshmërin që kanë para tyre. Në rastin e pranisë së mendimeve
suicidale apo tentativave lehona duhet vlerësuar nga punonjësit e shëndetit mendor dhe
në rast pranie rrezikshmërie ,duke u bazuar në ligjin për shëndetin mendor,lehona duhet
hospitalizuar për ndihmë të specializuar.
Suicidi përbën emergjencën.
Fjalët kyçe: Lehonë,suicid,tentativë suicidale,
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Abstract
Introduction: The risk of suicide has increased significantly among women during the
perinatal period. While deaths and suicide attempts are lower during the post-birth than
in the general population of women, when deaths occur, suicides account for up to 20%
deaths.
Purpose of the paper: The purpose of this paper is to review the literature on suicide in
women during the

postpartum period, how can be the risk of suicide

identified,

intervened and prevented and what is the role of midwives in relation to this
problematic.
General Data: Deaths from suicide and killing at postpartum women are more common
than the "traditional" causes of native mortality in the US, such as infection or
hemorrhage. A 2003 report by The British Journal of Psychiatry identified suicide as the
main cause of mother's death in Great Britain. Risk factors for suicide in postpartum
women include mainly mental disorders such as depression, bipolar disorder,
schizophrenia, personality disorders and substance abuse, including alcoholism and the
use of benzodiazepines. Other suicides are due to social factors and are impulsive acts
such as stress, financial difficulties, problems with spouses or partners or harassment.
Those who have previously tried suicide are at higher risk for future efforts. In new
mothers biological factors including hormonal changes during the postpartum period,
socio-economic factors, psychological and health factors are intertwined, increasing the
risk of suicide and attempted suicide.
Conclusion: In assessing suicidal risk, it should be necessary to make an assessment
for any woman in the postpartum period because of various psychological, social,
cultural and health factors, most of them do not seek help or are unaware of the danger
that have in front of them. In the case of the presence of suicidal thoughts or attempts,
postpartum women should be evaluated by mental health workers and in the event of a
pertinent presence, based on the “Low for mental health” of the Republic of Kosovo,
the patient should be hospitalized for specialized help. Suicide is an emergency.
Key words: postpartum, suicide, attempted suicide.

8

Hyrje
Një studim i ri zbulon se vdekja nga vetëvrasja dhe vrasja janë më të zakonshme se
shkaqet "tradicionale" të vdekshmërisë amtare në SHBA, të tilla si infeksioni ose
hemoragjia.
Duke analizuar të dhënat nga Qendrat për Kontrollin e Sëmundjeve (CDC), hulumtuesit
në Universitetin Shëndetësor të Gjeorgjisë gjetën një total prej 94 vetëvrasjeve të lidhur
me shtatëzaninë - që nënkuptonin gratë që u vranë gjatë shtatëzanisë ose në vitin e parë
pas lindjes - në mes të viteve 2003 dhe 2007. Kjo do të shkonte në një normë prej 2
vetëvrasjesh për çdo 100,000 lindje.
Studiuesit thonë gjithashtu se mund të ketë më shumë vetëvrasje tek Nënat e reja për të
cilat ne nuk jemi të vetëdijshëm, sepse, siç raporton Science Daily, ato numra mund të
nënreportohen, "... sepse gjendja e shtatëzanisë ose postpartumit u shënua" e panjohur
në shumicën e vdekjeve të femrave në Bazës së të dhënave CDC. "
Një raport i vitit 2003 në The British Journal of Psychiatry identifikoi vetëvrasjen si
shkaku kryesor i vdekjes së nënës në Britaninë e Madhe.
Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, shkalla e vdekjeve të Nënës në Shtetet e
Bashkuara që nga viti 2005 ishte 11 për çdo 100,000. Raporte të kohëve të fundit
tregojnë se shkalla është edhe më e lartë, rreth 17 për çdo 100,000.
Është koha që ne të fillojmë të marrim shëndetin mendor tek Nënat shtatëzëna dhe tek
nënat e reja më seriozisht.
Termi “suicid” nënkupton veprimin e një personi për të sjellë si pasojë vdekjen e vet,
për t'i shpëtuar një situate që ai e gjykon të pazgjidhshme. Vetëvrasja është akt i
shkaktuar qëllimisht ndaj vetes, duke sjellë si pasojë humbjen e jetës.
Një veprim i tillë konsiderohet një akt egoist, pasi prek jo vetëm çdo njeri të afërt me
personin, por edhe shoqërinë në përgjithësi. Jo gjithmonë kur ndodh një vetëvrasje, do
të thotë se pas saj fshihet një sëmundje psikike, por në përqindjen më të madhe personat
kanë shfaqur simptomatikë të çrregullimeve të shëndetit mendor.
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Sëmundje të tilla si: depresioni, skizofrenia, varësitë nga substancat narkotike dhe
alkooli si dhe problemet e rënda sociale, financiare etj. Konsiderohen shkaqet më të
shpeshta që çojnë në vetëvrasje. Në shumicën e rasteve një person manifeston sjellje
suicidale, tentativa të mëparshme suicidale të cilat konsiderohen një thirrje për ndihmë,
dhe janë pikërisht këto shenja ku mund të ndërhyhet për të parandaluar një akt
vetëvrasës.
Një përpjekje për vetëvrasje është një përpjekje kur një person përpiqet të kryejë
vetëvrasje, por mbijeton. Mund të quhet përpjekje e dështuar për vetëvrasje ose tentim
vetëvrasës jofatal, por termat e fundit janë subjekt i debatit midis studiuesve.
Një përpjekje jo-fatale e vetëvrasjeve është parashikuesi klinik më i njohur i vetëvrasjes
eventuale. Rreziku vetëvrasës në mesin e pacientëve me vetëdije është qindra herë më e
lartë se në popullatën e përgjithshme. Shpesh vlerësohet se rreth 10-15% e tentativave
përfundimisht vdesin nga vetëvrasja. Rreziku i vdekshmërisë është më i lartë gjatë
muajve të parë dhe viteve pas përpjekjes: pothuajse 1% e individëve që tentojnë
vetëvrasje vdesin brenda një viti .
Përpjekjet jo te realizuara të vetëvrasjes mund të rezultojnë në dëmtime serioze.
300,000 (ose më shumë) amerikanë mbijetojnë pas çdo përpjekje për vetëvrasje çdo vit.
Njerëzit të cilët tentojnë të varen dhe të mbijetojnë ose qymyr djegin helmimin e
monoksidit të karbonit mund të ballafaqohen me dëmtime të përhershme të trurit për
shkak të anoksisë cerebrale. Njerëzit që marrin një mbidozë dhe mbijetojnë mund të
përballen me dëmtime të rënda të organeve (p.sh., dështimi i mëlçisë). Individët që
hidhen nga një urë dhe mbijetojnë mund të përballen me thyerjen e organeve të
shumëfishta dhe dëmtimin e rëndë të shpinës.
Ndërsa shumica përfundojnë me dëmtime që i lejojnë ata të lirohen pas trajtimit në
dhomën e urgjencës, një numer i rëndësishëm - rreth 116,000 - hospitalizohen, prej të
cilëve 110,000 përfundimisht dalin nga spitali të gjalle. Qendrimi i tyre mesatar në
spital është 10 ditë. Rreth 19,000, (17%) e këtyre njerëzve perfundojen në paaftësi të
përhershme ose të kufizuar në aftësinë e tyre për të punuar.
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Perkufizime
Vetëvrasja(suicidi):

Dhënia fund jetës me dashje. – vdekje e qëllimshme me anë

të veprimeve konkrete.

Vetëdëmtimi i paramenduar jo-fatal

(parasuicidi, vetëvrasja e mbetur në

tentativë) -Një dëmtim jo-fatal me qëllimin për të vdekur, por që si pasojë e sjelljes
rezulton në lëndime fizike (tentativë vetëdëmtuese), apo

vetëhelmimi i

qëllimshëm(dëmtim pa pasoja fatale).
Mendime suicidale:

Të menduarit rreth suicidit, marrja në konsideratë e aktit

suicidal, apo planifikimi për të kryer vetëvrasje.

2. Epidemiologjia
Egzistojnë prova kontradiktore mbi prevalencën e vetëvrasjes në shtatëzani. Rizzi et al
(1998) zbuluan se 7% e vdekjeve të dhunshme në mesin e grave shtatzëna në Cordoba,
Argjentinë ishin për shkak të vetëvrasjes.
Në vitin e parë pas lindjes, shkalla e vetëvrasjes ndryshon nga 11/100 000 shtatëzani në
Finlandë (Gissler et al, 1996) në 0.7 / 100 000 shtatëzani në Kanada (Turner et al,
2002). Vetëvrasjet përbënin 9% të vdekjeve pas lindjes në New York City midis 1987
dhe 1991 - vetëm nën gjysmën e shkallës së vetëvrasjes të parë në popullatën e
përgjithshme femërore (Dannenberg, 1995).
Në atë që duket të jetë studimi i vetëm në Mbretërinë e Bashkuar për vetëvrasjen në
shtatëzani dhe vitin e parë të paslindjes, Appleby (1991) kërkoi të llogariste raportet e
vdekshmërisë të rregulluara nga mosha për vdekje nga vetëvrasja dhe të identifikonte
karakteristikat e atyre grave që vdiqën nga vetëvrasja . Duke përdorur raportet e
Kërkimeve Konfidenciale në Vdekjet e Nënës në Angli dhe Uells nga viti 1973 deri më
1984, në lidhje me figurat e popullsisë dhe shifrat e vetëvrasjeve të publikuara nga Zyra
e Regjistrimeve të Popullsisë dhe Sondazheve për të njëjtën periudhë, Appleby raporton
se raporti i standardizuar i vdekshmërisë për paslindje vetëvrasja ishte 0.17. Kjo është
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gjashtë herë më e ulët se sa pritej duke pasur parasysh normat e vetëvrasjeve në
popullatën e përgjithshme - raporti i standardizuar i vdekshmërisë për vetëvrasjet në
shtatëzani ishte 0.05. Kjo bëri që Appleby (1991) të sugjeroje se amësia mbron nga
vetëvrasja dhe se shqetësimi për të varur mund të luajë një faktor në uljen e vetëvrasjeve
në popullatën e përgjithshme. Kohët e fundit CEMACH (2004) zbuloi se në periudhën
2000-2002, vetëvrasja ishte shkaku kryesor i vdekjes së nënave të reja.
Përhapja e parasuicidit (përpjekja e dukshme në vetëvrasje pa pasur qëllim të vret vetë)
në shtatëzani mendohet të jetë e krahasueshme me atë të popullatës së përgjithshme
(Whitlock dhe Evans, 1986). Katalanasit (2000: 302) sugjerojnë që prevalenca e lindjes
pas lindjes së parasuicideve të zvogëlohet, duke sugjeruar një efekt mbrojtës kundër
vetëshkallimit të qëllimshëm dhe tentativës për vetëvrasje.
Ata regjistruan një normë prevalence gjatë periudhës nën shqyrtim të 0,9 / 100,000
materniteteve, edhe pse vetëvrasja përbënte 7% të të gjitha vdekjeve të nënave
(McGowan, Sinclair dhe Owens, 2006).
Nga 129 gra që vdesin nga vetëvrasja, 90 kishin një diagnozë të mundshme të
çrregullimeve psikiatrike dhe të dhënat mungonin në 16 raste.
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3. Faktorët e rrezikut
3.1 Faktorët e rrezikut sipas nivelit të ndikimit
Faktorët e rrezikut mund të klasifikohen sipas rëndësisë dhe ndikimit që kanë në
mendimet suicidale,sjelljet vetëdëmtuese ,tentativat suicidale dhe vetë suicidin. Ne këta
faktor i ndajmë me ndikim të fortë në të moderuar, ndikim mesatarë, me pak ose aspak
ndikim.

3.1.1 Faktorë të fortë në të moderuar
- Depresioni gjatë shtatëzanisë,
- Ankthi gjatë shtatëzanisë,
- Ngjarje të stresuara të jetës së fundit,
- Mungesa e mbështetjes sociale (ose e perceptuar apo e pranuar),
- Historia e mëparshme e depresionit,

3.1.2 Faktorë mesatar
- Nivelet e larta të stresit për kujdesin ndaj fëmijëve,
- Vetëbesimi i ulët,
- Neuroticizmi,
- Temperament i vështirë i mitur,
- Komplikime obstetrike dhe gjatë shtatzënisë,
- Atributet njohëse,
- Cilësia e marrëdhënieve me partnerin
- Gjendja socio-ekonomike,
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3.1.3 Faktorët që kanë pak apo aspak efekt
-

Etniciteti

- Mosha e nënës
- Niveli i arsimimit
- Pabarazia gjinore
- Gjinia e fëmijës (brenda shoqërive perëndimore)

3.2. Faktorët përcaktues
3.2.1 Çrregullimet mendore
Çrregullimet mendore të tilla si depresioni, çrregullimi bipolar, skizofrenia,
çrregullime të personalitetit dhe abuzimi i substancave, përfshirë alkoolizmin dhe
përdorimin e benzodiazepaneve përbejnë faktorët kryesore me një rëndësi të madhe
statistikore në mendimet dhe tentativat suicidale me pasojë suicidin.Masat parandaluese
përfshijnë kufizimin e qasjes në metodat e vetëvrasjes, siç janë armët e zjarrit, drogat
dhe helmet, trajtimi i çrregullimeve mendore dhe keqpërdorimi i substancave, raportimi
i duhur i mediave për vetëvrasje dhe përmirësimi i kushteve ekonomike. Megjithëse
linjat e nxitjes së krizës janë të zakonshme, ka pak dëshmi për efektivitetin e tyre.
Ndërsa vrasjet dhe tentativat për vetëvrasje janë më të ulëta gjatë lindjes pas lindjes se
sa në popullatën e përgjithshme të grave, kur ndodhin vdekjet, vetëvrasjet përbëjnë deri
në 20 % të vdekjeve pas lindjes (Lindahl, Pearson & Colpe, 2005).
Megjithëse vetëvrasja e nënës pas lindjes është një dukuri relativisht e rrallë, përpjekjet
për vetëvrasje shpesh kanë efekte afatgjata mbi familjen dhe foshnjen. Në një studim të
botuar në revistën amerikane të Obstetrikës dhe Gjinekologjisë, hulumtuesit e vitit
2008, krahasuan dy popullacionet e nënave dhe zbuluan se një histori e çrregullimeve
psikiatrike ose abuzimi me substancat ishte një parashikues i fortë i përpjekjeve për
vetëvrasje pas lindjes.
Pas përshtatjes për vdekjen e fetusit ose të foshnjave dhe variablat e tjerë, gratë të cilat
ishin hospitalizuar më parë për çrregullime psikiatrike kanë qenë më shumë se 27 herë
më shumë gjasa të bëjnë vetëvrasje si gratë pa këtë histori mjekësore. Gratë me një
histori abuzimi me substancat ishin 6 herë më shumë gjasa të provonin vetëvrasjen,
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ndërsa hospitalizimi psikiatrik dhe abuzimi i substancave së bashku e rritin rrezikun për
11 herë.
Tentativat suicidale gjatë shtatëzanisë dhe periudhës postpartum kanë faktorë të
ndryshëm të rrezikut. Vëmendje e veçantë ndaj rrezikut të vetëvrasjes është e
nevojshme gjatë shtatëzanis për gratë me sëmundje të rënda mendore dhe një histori të
abortit, përdorimit të alkoolit ose cigareve, moshës së re dhe depresionit në periudhën
perinatale.
Vetëvrasja nuk është një ngjarje e zakonshme tek gratë me depresion pas lindjes,
vetëvrasja është një nga shkaqet kryesore të vdekjes së grave pas lindjes. Kështu, të
qënit i aftë për të identifikuar faktorët e rrezikut për vetëvrasje është kritike. Një studim
i kohëve të fundit ka ekzaminuar lidhjen ndërmjet idesë vetëvrasëse (SI) dhe faktorëve
të mundshëm të rrezikut (p.sh. abuzimi me fëmijërinë, abuzimi si një i rritur, shqetësimi
i gjumit dhe simptoma të ankthit) në gratë në depresion pas lindjes.
Hulumtuesit analizuan të dhënat nga një grup prej 628 nënave të depresuara në 4-6 javë
pas lindjes. Diagnoza u konfirmua me Intervistën e Strukturuar Klinike për DSM-IV.
Ideimi vetëvrasës u identifikua duke përdorur pikën 10 të shkallës së Depresionit
Postnatal të Edinburgut-EPDS; nivelet e depresionit në Udhëzuesin e Intervistuar të
Strukturuar për Shkallën e Vlerësimit të Depresionit Hamilton, Simptomat e Depresionit
Atypical (SIGH-ADS); plus shqetësimet e gjumit dhe nivelet e ankthit me subscales nga
EPDS dhe SIGH-ADS artikuj mbi simptomat e gjumit dhe ankthit.
Në këtë grup të nënave në depresion, 496 (79%) 'kurrë' nuk kishin mendime për
vetëdije; 98 (15.6%) 'vështirë se kurrë'; dhe 34 (5.4%) 'nganjëherë' ose 'mjaft shpesh'.
Të menduarit e shpeshtë për vetëlëndimin lidhej me abuzimin fizik të fëmijërisë (raporti
i shanseve-OR = 1.68). Në nënat që nuk kanë histori të abuzimit fizik të fëmijërisë, që
kanë mendime të shpeshta të vetë dëmtimit kanë të bëjnë me çrregullimet e gjumit (OR
= 1,15, 95% CI = 1,02, 1,29) dhe simptomat e ankthit (OR = 1,11, 95% CI = 1,01, .
Vetëm një numër i vogël i grave që raportojnë mendime vetëvrasëse do të vazhdojnë të
bëjnë një përpjekje për vetëvrasje. Prandaj, nuk mund të supozojmë se këta faktorë
rreziku i identifikojnë gratë në rrezik më të madh për tentim vetëvrasjeje. Në këtë pikë,
ne rekomandojmë monitorimin e të gjitha grave që raportojnë ide vetëvrasëse dhe
sigurimin e ndërhyrjeve në lidhje me depresionin perinatal.
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Vetëvrasja është një shqetësim i madh për shëndetin publik në mbarë botën dhe
çrregullimet mendore janë identifikuar si një faktor kryesor i rrezikut. Vetëvrasja është
gjithashtu një nga shkaqet kryesore të vdekshmërisë perinatale, por shumë pak studime
janë fokusuar në përpjekjet për vetëvrasje (SA) në periudhën perinatale. Vlerësimi i
faktorëve të rrezikut të lidhur me SA në shtatëzani dhe në periudhën pas lindjes në
gratë me çrregullime të shëndetit mendor u vleresua edhe në këtë studim, ku Gratë (n =
1439) me çrregullime psikiatrike të pranuara bashkërisht me foshnjat e tyre në 16 njësi
të nënës-fëmijë të psikiatrisë gjatë 10 viteve (2001-2010) u vlerësuan në mënyrë
retrospektive për ndodhjen e SA në shtatëzani ose në periudhën pas lindjes. Regresioni
logjik multinomial u përdor për të shqyrtuar ndikimin e pavarur të karakteristikave
socio-demografike të nënës, historinë e keqtrajtimit dhe abuzimit të fëmijërisë,
sëmundjet aktuale mendore dhe të dhënat e shtatëzanisë për SA në shtatëzani dhe / ose
pas lindjes.Njëqind e pesëdhjetë e katër gra (11.68%) u përpoqën të bëjnë vetëvrasje: 49
në shtatëzani (3.71%) dhe 105 (7.97%) në periudhën pas lindjes. SA në shtatëzani ishte
e lidhur me përdorimin e alkoolit (OR = 2.37 [1.02-5.53], p = 0.04) dhe pirja e duhanit
gjatë shtatëzanisë (OR = 1.87 [1.01-3.49], p = 0.04) dhe gjithashtu në një histori të
abortit (OR = 2.29 [1.18-4.41], p = 0.01). SA në periudhën pas lindjes u shoqërua me
episode të mëdha depresive (OR = 2.72 [1.40-5.26], p = 0.003) ose depresioni i
përsëritur (OR = 4.12 [2.25-7.51], p <0.001) dhe mosha më e re (OR = 0.96 [0.93-0.99],
p = 0.03). SA-të gjatë shtatëzanisë dhe periudhës postpartum kanë faktorë të ndryshëm
të rrezikut. Vëmendje e veçantë ndaj rrezikut të vetëvrasjes është e nevojshme gjatë
shtatëzanisë për gratë me sëmundje të rënda mendore dhe një histori të abortit,
përdorimit të alkoolit ose cigareve, moshës së re dhe depresionit në periudhën
perinatale.
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3.2.2 Faktori biologjik hormonal dhe gjenetik
Rënia e shpejtë e niveleve të hormoneve riprodhuese që ndodhin pas lindjes është
propozuar si një etiologjia e mundshme e çrregullimeve emocionale pas lindjes(Wisner
et al., 2002). Pas lindjes, progesteroni dhe nivelet e estrogjenit bien shpejt. Kur
estrogjeni bie paslindjes, prolaktina, e cila është rritur gjatë shtatëzanisë, është
jobllokuar më gjatë dhe lactation është iniciuar. Thithja nga foshnja stimulon sekretimin
e oksitocinës. Variacioni i zakonshëm ciklik i androgjenëve mungon gjatë shtatëzanisë
dhe laktacionit. Kortikosteroidet e plazmës arrijnë një kulm gjatë punës dhe ulen
ndjeshëm brenda 4 orëve pas lindjes. Funksioni i tiroides kthehet në nivelet e parashtatzënisë afërsisht 4 javë pas lindjes.(Robinson et al., 2001).
Nuk ka prova bindëse për një marrëdhënie në mes të sistemeve të ndryshme të
neurotransmetuesve të lirë ose niveleve totale të triptofanit, ose niveleve te kortizolit
dhe simptomave te depresionit pas lindjes (Llewellyn, Stowe,Nemeroff, 1997).
Megjithatë, Harris (1996) tregoi një lidhje mes depresionit postpartum dhe
mosfunksionimit te tiroides në gratë pozitive të antitrupave në tiroide.
Edhe pse është sugjeruar që depresioni pas lindjes shkaktohet nga nivele të ulëta të
progesteronit ose estrogjenit ose niveleve të larta të prolaktinës, nuk janë gjetur
marrëdhënie të qëndrueshme (Harris, 1994, Hendrick,Altshuler, & Suri, 1998).
Një studim i kohëve të fundit nga Bloch, Schmidt, Danaceau et al. (2000) testuar
hipotezën se një nëngrup ku, gratë mund të kenë një ndjeshmëri diferenciale ndaj
hormoneve riprodhuese, dhe se në këtë grup endokrin normal ngjarjet që lidhen me
lindjen e fëmijës mund të shkaktojnë një episod depresiv . Për të provuar hipotezën, ata
përdorën një model për të stimuluar disa nga ngjarjet hormonale të shtatëzanisë dhe
lindjes. Ata testuan dy grupet e grave, 8 prej të cilëve kishin një histori të depresionit
postpartum dhe 8 femra pa histori depresioni postpartum. Të dy grupet e grave u ishin
dhënë një gonadotropin që liron hormon agonist për të stimuluar nivelet fizikologjike të
steroideve gonadal të shtatëzanisë gjatë një periudhe tetë javore dhe pastaj këto u
tërhoqën për të stimuluar lindjen.
Trashigimia gjithashtu luan rol pasi nëqoftëse një i afërm i parë i gruas ka kryer suicid
është i rritur rrreziku që edhe përsoni në fjalë të jetë i predispozuar ndaj kryerjes së
suicidit.
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Lidhja e vetëvrasjes me faktorët gjenetikë është vërejtur në shumë studime, por më
rëndësisshmi konsiderohet një studim pilot në vitin 1991 ku u analizuan 176 çifte
binjakësh, te të cilët njeri nga binjakët kishte kryer suicid. Në nëntë prej këtyre çifteve
binjakësh, kishin kryer suicid të dy binjakët. Shtatë (11.5%) prej këtyre 9 çifteve ishin
nga 62çiftet monozigotë, ndërsa vetëm dy çifte (1.8%) u gjetën midis 114 çifteve
binjakësh dizigotë. Kjo diferencë në grupin e binjakëve me konkordance për suicid
(11.3% kundrejtë 1.8 %) rezultoi statsitikisht e rëndësishme me vlera të p<0.01.

3.2.3 Faktorët Klinikë
Faktorët klinikë kanë të bëjnë me variablat siç janë simptomat psikiatrike të mëparshme,
ato kanë një histori familjare të sëmundjes psikiatrike si masa të ndikimit gjatë
shtatëzanisë.

Historia e mëparshme e Depresionit
Një histori e mëparshme e depresionit ishte parashikues i moderuar dhe e fortë i
depresionit të mëvonshëm pas lindjes.

Gjendja gjatë shtatëzanisë
Humori

depresiv gjatë shtatzënisë ishte një parashikues i moderuar - i fortë

depresioni pas lindjes dhe tentativave apo mendimeve suicidale shoqëruese. Këto
rezultate janë përsëritur në një numër studimesh të mëvonshme .(Johnstone etal., 2001;
Josefsson et al., 2002; Neter et al., 1995).

Ankthi Prenatal
Ankthi është një parashikues i moderuar i depresionit pas lindjes.
O'Hara dhe Swain (1996) analizuan rezultatet e 5 studimeve, që përfshinin rreth 600
lëndë dhe gjithashtu zbuloi se ankthi gjatë shtatëzanisë ishte një parashikues i fortë i
moderuar i pasimit të mëvonshëm të depresionit paslindjes dhe rrrezikut suicidal. Këto
gjetje u mbështetën në studimet nga Johnstone et al. (2001) dhe Neter etal. (1995) të
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cilët zbuluan se nivelet më të larta të ankthit tregonin nivelet e parashikuara

të

simptomave të depresionit postpartum dhe suicidalitetit.

3.3 Faktorët rrethanore
3.3.1.Faktorët Obstetrik
Faktorët obstetrik mund të përfshijnë komplikime të lidhura me shtatëzaninë, si
preeklampsia, hyperemesis, kontraktimet e parakohshme, si dhe shpërndarjet
komplikime, të tilla si emergjenca / cezariane zgjedhore, shpërndarje instrumentale,
lindje e parakohshme dhe intrapartum gjakderdhje e tepruar.

Komplikacionet Obstetrike
Në meta-analizën e tyre, O'Hara dhe Swain (1996)përfshiu 13 studime që përfshijnë më
shumë se 1350 lëndë që shqyrtoi efektet e faktorëve obstetrik. Ata përfunduan se
faktorët obstetrik kishin një efekt të vogël (0.26)zhvillimi i depresionit postpartum dhe
suicidit.
Studimet e fundit, (botuar pas analizave meta ose ato që nuk përfshihen në analizat
meta)nuk ka marrëdhënie të përgjithshme statistikisht të rëndësishme mes faktorëve
obstetrik dhe depresionit pas lindjes dhe suicidit.
Për shembull, dy studime të pavarura nga Warner et al. (1996) (N = 2375) dhe Forman
et al (2000)(N = 5292), nuk gjetën asnjë lidhje statistikore mes komplikimeve obstetrike
dhe depresionit postpartum në të dyja analizat multivariate dhe univariate.

3.3.2 Shtatëzania e paplanifikuar / e padëshiruar
Shtatzënia e paplanifikuar ose e padëshiruar si një faktor rreziku për depresionin pas
lindjes dhe suicidin duhet të interpretohet shumë me kujdes. Ajo nuk matë ndjenjat e
gruas e mbron fetusin në rritje, por vetëm rrethanat në të cilën ndodhi shtatëzënia.
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3.4 Faktorët psikologjik
Ndërtimet psikologjike
O'Hara dhe Swain (1996) e krahasuan karakteristikat e përsonalitetit të nënës brenda
studimeve për t'u shqyrtuar nëse ato ishin të lidhura me depresion pas lindjes dhe
suicidin .
Mungesa e shpresës mendohet të jetë komponenti i depresionit që është më tepër i
shoqëruar me idetë ose të menduarit suicidal (Nekanda-Trepka
etal.,1983),’parasuicidet’ e përsëritura (përfshirja në vetë-lëndime të qëllimshme)
(Petrie et al., 1988), dhe kryerja e vetëvrasjes (Beck et al., 1989). Pra mungesa e
shpresës konsiderohet një marëdhënie e ndërmjetme midis depresionit dhe sjelljes
suicidale. Vënia në dukje e saj ka qenë e vështirë për t’u matur ose përcaktuar.
Megjithatë një autor (MacLeod et al.,1993), krijoi një matës objektiv të saj, domethënë
të shkallës në të cilin një individ mund të gjenerojë mendime pozitive ose negative në
funksion të gjendjes depresive ose parasuicidale të tij.

3.4.1Neuroticizmi
Çrregullimet neurotike mund të përkufizohen si çrregullime psikologjike që janë
zakonisht shqetësuese, por që lejojnë një të mendojë në mënyrë racionale dhe të
funksionojë në mënyrë shoqërore.
Çrregullimet neurotike zakonisht shihen si mënyra për të trajtuar ankthin.
Neuroticizmi u mat në 5 studime në mbi 550 gra para lindjes dhe u gjet të jetë një
parashikues i dobët deri në të moderuar (a = 0.39; 95% CI 0.21 / 0.57) të depresionit
postpartum dhe mendimeve e sjelljeve suicidale (O'Hara & Swain, 1996).

3.4.2 Stili i atributit konjiktiv
Stili i atributit njohës gjithashtu matet si një parashikues i depresionit pas lindjes.
Barnett dhe Gotlib (1988) diskutojnë se si njohjet negative janë tregues të mirë të
depresionit dhe se atributet depresive përkojnë me një gjendje shpirtërore në depresion.
Ky model i të menduarit është më i fuqishëm kur aplikohet për shpjegimin e ngjarjeve
ndërpersonale negative (p.sh. krizat e marrëdhënies) më tepër se sa ngjarje që lidhen me
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dështime (p.sh humbja e punës). Në të vërtetë, një model i tillë të menduari mbështet
gjendjen negative të individit dhe dëmton aftësinë e tij për të zgjidhur problemin (p.sh.
për të zgjidhur një krizë ndërpersonale), duke ruajtur kështu mungesën e tij të shpresës
dhe duke rritur rrezikun për vetëvrasje.

3.5 Faktorët social
3.5.1 Ngjarjet e Jetës
Marrëdhënia mes ngjarjeve të jetës dhe fillimi i depresionit është i vendosur mirë
(Brown & Harris, 1978). Përvoja të tilla si vdekja e një të dashuri, prishja e
marrëdhënieve ose shkurorëzimi, humbja e një vendi pune ose largimi i shtëpisë janë të
njohura për të shkaktuar stres dhe mund të shkaktojnë episode depresive tek individët pa
asnjë histori të kaluar të shqetësimit emocional. Shtatëzania dhe lindja shpesh
konsiderohen si ngjarje jete stresuese në të drejtën e tyre dhe stresi i këtyre ngjarjeve
mund të çojë në depresion dhe sjellje suicidale (Holmes &Rahe, 1967). Megjithatë, disa
studiues kanë studiuar efektet e ngjarjeve të tjera stresuese të jetës që gratë përjetojnë
gjatë shtatëzanisë dhe puerperium. Këto ngjarje, që reflektojnë stresin shtesë në një
kohë gjatë së cilës gratë janë të prekshme, mund të luajnë një rol pasiv në depresionin
pas lindjes.

3.5.2 Mbështetja sociale
Marrja e mbështetjes sociale nëpërmjet miqve dhe të afërmve gjatë kohës stresuese
mendohet të jetë një faktorë mbrojtës kundër depresionit

dhe suicidit në zhvillim

(Brugha et al.1998) dhe disa studime të mëparshme kanë vlerësuar rolin e mbështetjes
sociale në reduktimin e shqetësimeve psikoemocionale postpartum.

3.5.3 Gjendja socio-ekonomike
Roli i statusit socio-ekonomik në etiologjinë e çrregullimeve të shëndetit mendor dhe
depresionit ka marrë shumë vëmendje. Treguesit e privimit socio-ekonomik, siç janë
papunësia, të ardhurat e ulëta dhe arsimi i ulët, janë përmendur si faktorë rreziku në
çrregullimet e shëndetit mendor (Bartley, 1994, Jenkins, 1985, Patel et al.Weich et al.,
1997; Organizata Botërore e Shëndetësisë, 2001).
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Studimet e kohëve të fundit nga Amerika e Veriut, Amerika Latine dhe Europa raportoi
se depresioni dhe suicidi është më i zakonshëm midis vendeve të varfëra (Organizata
Botërore e Shëndetësisë,2001).

Një numër faktorësh psiko-social gjithashtu shoqërohen me rrezikun për tentim
vetëvrasjeje. Këto përfshijnë ngjarjet e fundit të jetës si humbjet (sidomos punësimi,
karriera, financat, strehimi, marrëdhëniet martesore, shëndeti fizik dhe ndjenja e një të
ardhmeje), dhe probleme kronike ose afatgjata si vështirësitë e marrëdhënieve,
papunësia dhe problemet me autoritetet ligjore (akuza ligjore). Gjendja psikologjike e
shqetësimit akut apo ekstrem (sidomos poshtërimi, dëshpërimi, faji dhe turpi) shpesh
janë të pranishme në lidhje me ideacionin vetëvrasës, planifikimin dhe përpjekjet.
Ndërsa nuk parashikojnë në mënyrë uniforme ideimin dhe sjelljen vetëvrasëse, ato janë
shenja paralajmëruese të cenueshmërisë psikologjike dhe tregojnë nevojën për
vlerësimin e shëndetit mendor për të minimizuar shqetësimin e menjëhershëm dhe për
të vlerësuar rrezikun e vetëvrasjes.
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4.Vlerësimi i rrezikut suicidal
Vlerësimi i rrezikut që paraqet një person për të bërë suicid është një nga çështjet më
delikate. Nëse pacienti ka kryer tentativa suicidale në të kaluarën rreziku për suicid
është më i lartë.
Rrezik më të lartë paraqet periudha e dy viteve të para pas tentativës dhe veçanërisht tre
muajt e parë.
Të afërmit e personave që kanë bërë suicid janë me rrezik më të lartë për të kryer suicid.
Sa më i afërt të jetë përsoni që ka kryer suicid aq më i lartë është rreziku. Kjo
shpjegohet në radh të parë me lirësine e të pranuarit të suicidit si një mundësi për të
shpëtuar nga situata e vështirë. Kjo lloj qasjeje dhe të menduarit për suicidin mendohet
se është një faktorë i rëndësishëm, sidomos për adoleshentët që kopjojnë suicidin nisur
nga influencat e jashtme sidomos të bashkëmoshatarëve.

4.1 Sjelljet suicidale
Vetëm pak persona nga kontigjenti i atyre që bëjnë suicid nuk japin fare sinjale
paralajmërimi. Ka disa persona që arrijnë t’i fshehin shqetësimet dhe planet për suicid.
Por, ka shumë të tjerë që i shprehin ato vazhdimisht, edhe pse në shumicën e rasteve
nuk merren seriozisht nga njerëzit e afërt, miqtë, apo personat me të cilët punojnë e
jetojnë. Ka persona që veprojnë në mënyrë impulsive duke shfrytëzuar momente të
veçanta që favorizojnë dëshirën e tyre për suicid. Disa pacientë gjatë trajtimit referojnë
se janë munduar të përfshihen në aktivitete apo situata me rrezik të lartë si psh. të ngasin
shpejt makinën ndërkohë që janë të dehur, të nxitur nga dëshira për të dëmtuar veten.
Këto përballje të përsëritura të jetës me vdekjen nxisin kurajon dhe e bëjnë personin më
të guximshëm.
Në përgjithësi duhen hulumtuar tre sjellje kryesore për të vlerësuar rrezikun për suicid:•
Kërcënimi për të lënduar ose vrarë veten,
• Duke kërkuar mënyra për të vrarë veten; duke kërkuar qasje në pilula, armë ose mjete
të tjera,
• Duke folur ose duke shkruar për vdekjen, vdekjen ose vetëvrasjen.
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4.2 Shenjat paralajmëruese për përsonelin shëndetësor
A ka paralajmërime për vetëvrasje?
Shenjat paralajmëruese që dikush mund të mendojë ose planifikon të kryejë vetëvrasje
përfshijnë: Gjithmonë flasin ose mendojn rreth vdekjes.
Depresioni klinik - trishtim i thellë, humbje e interesit, probleme me gjumin dhe ngrënie
- që përkeqësohet.
Duke pasur një "dëshirë vdekjeje," fatin joshëse duke marrë rreziqe që mund të çojnë
në vdekje, të tilla si nxitimi i shpejtë ose drejtimi i dritave të kuqe,
Humbja e interesit në gjërat që përdoreshin për t'u kujdesur,
Marrja e komenteve për të qenë i pashpresë, i pafuqishëm ose i pavlerë,
Vendosja e punëve në rregull, lidhja e qëllimeve të lirshme, ndryshimi i një vullneti,
Duke thënë gjëra të tilla si "do të ishte më mirë nëse nuk isha këtu" ose "dua jashtë",
Kalimi i pritur dhe i papritur nga të qenit shumë i pikëlluar për të qenë shumë i qetë ose
duke u dukur i lumtur,
Duke folur për vetëvrasje ose duke vrarë veten,
Duke vizituar ose duke i thirrur njerëzit të thonë lamtumirë,
Të jetë veçanërisht i shqetësuar në qoftë se një person shfaq ndonjë nga këto shenja
paralajmëruese dhe ka tentuar vetëvrasje në të kaluarën. Sipas Fondacionit Amerikan
për Parandalimin e Vetëvrasjeve, midis 20% dhe 50% të personave që kryejnë
vetëvrasje kanë pasur një përpjekje të mëparshme.
Së pari, nëse dikush që njihni duket të jetë në depresion dhe mendon vetëvrasje,duhet ta
marrë atë përson seriozisht.
Pyesni nëse personi ka kërkuar ndihmë nga një profesionist mjekësor ose mendor, ose
nëse aktualisht është duke u trajtuar nga një profesionist i shëndetit mendor.
Nëse dikush

duket sikur është në depresion dhe flet për vetëvrasje, bën një gjest

vetëvrasës ose përpiqet të vetëvrasë, ta marrë atë si një emergjencë serioze.
Dëgjoje personin, por mos u përpiqesh të diskutosh me të. Kërkoni ndihmë të
menjëhershme nga një profesionist i kujdesit shëndetësor mendor.
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Lista e mbetur e shenjave paralajmëruese duhet të paralajmëroj personelin shëndetësor
se një vlerësim i shëndetit mendor duhet të kryhet në të ardhmen e afërt dhe se masat
paraprake duhet të vendosen menjëherë, për të siguruar stabilitetin dhe sigurinë e
individit.
• Humbja e shpresës.
• Zemërimi, inati , hakmarrja.
• Veprimi i pamatur ose angazhimi në aktivitete të rrezikshme.
• Ndjenja e te qenurit e bllokuar pa rrugëdalje.
• Rritja e abuzimit me alkool ose drogë.
• Tërheqja nga miqtë, familja ose shoqëria.
• Ankthi, agjitimi, i paaftë për të fjetur ose për të fjetur gjatë gjithë kohës.
• Ndryshime dramatike në humor.
• Nuk ka arsye për të jetuar, nuk ka kuptim të qëllimit në jetë.

4.3 Faktorët që mund të rrisin rrezikun e një përsoni për vetëvrasje
përfshijnë:
• Ideimi aktual, qëllimi, plani, qasja në mjete,
• Përpjekje ose përpjekje të mëparshme për vetëvrasje,
• Abuzimi i alkoolit / substancave,
• Historia aktuale ose e mëparshme e diagnozës psikiatrike,,
• Impulsiviteti dhe vetë kontrollimi i dobët,
• Pa shpresë - prania, kohëzgjatja, ashpërsia,
• Humbjet e fundit - fizike, financiare, personale,
• Shkarkimi i fundit nga një njësi psikiatrike ambulatore,
• Historia familjare e vetëvrasjes,
• Historia e abuzimit (fizik, seksual ose emocional),
• Probleme të rënda shëndetësore, sidomos një problem i ri diagnostikuar ose
simptoma të përkeqësuara,
• Mosha, gjinia, raca (të moshuarit ose të rinjtë, të pamartuar, të bardhë, meshkuj, që
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jetojnë vetëm),
• Orientimi seksual i njëjtë me seksin.

4.4 Faktorët mbrojtës
Faktorët që mund të zvogëlojnë rrezikun për vetëvrasje quhen gjithashtu faktorë
mbrojtës.
• Mbështetje pozitive sociale shpirtërore.
• Ndjenja e përgjegjësisë ndaj familjes.
• Fëmijët në shtëpi, shtatzënia.
• Kënaqësia e jetës.
• Aftësia e testimit të realitetit.
• Aftësi pozitive të përballimit.
• Shkathtësitë pozitive të zgjidhjes së problemeve.
•Marrëdhënie terapeutike pozitive.

Vlerësimi i rrezikut bëhet duke pyetur në mënyrën direkte në lidhje me mendimet
suicidale . Studimet tregojnë se pyetja direkte nuk ndikon në lindjen e mendimeve tek
personat te cilët më parë nuk i kanë pasur këto mendime.

4.5 Bërja e vlerësimit për sjelljen suicidale
Pyet pyetjen!
Pyetja në lidhje me ideimin, qëllimin, planin dhe përpjekjet vetëvrasëse nuk është e
lehtë. Ndonjëherë pacienti do të ofrojë hapjen për të pyetur për vetëvrasje, por zakonisht
tema nuk del lehtë nga paraqitja e ankesës dhe grumbullimi i historisë që lidhet me
sëmundjen aktuale. Kjo mund të jetë veçanërisht e vërtetë në mjekësi në krahasim me
cilësimet e llojit të sjelljes shëndetësore. Megjithatë ështëe rëndësishme për të kërkuar
një grup shqyrtimi të pyetjeve sa herë që gjendja klinike apo paraqitja e garanton atë.
Çështja kryesore është që të vendoset faza për pyetjet dhe të sinjalizohet tek pacienti se
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ato janë natyrisht pjesë e vlerësimit të përgjithshëm të problemit aktual. Një rëndësi e
madhe varet nga njohuria e klinicistit me pyetjet kyçe të shqyrtimit në lehtësinë dhe
komoditetin që ai / ajo ka me temën dhe pyetjen e pyetjeve. Një vend i mirë në
ndërveprimin klinik për fillimin e kësaj diskutimi është menjëherë pas raportit dhe / ose
nxjerrjes së dhimbjes së pacientit / veteranit (fizik ose psikik) dhe shqetësimit.
Deklaratat hyrëse që çojnë në pyetjet hapin rrugën për të siguruar një dialog informues
dhe të qetë dhe për të siguruar pacientin që ju jeni të përgatitur dhe të interesuar për
përgjigjet.
Pyetjet të cilat bëhen përbëjnë një strategji ku pyetja paraardhëse paraprin pasardhësen
në vijën e logjikes duke përshkallëzuar investigimin në lidhje me rrrezikun.
A ndiheni të pashpresë për të tashmen apo të ardhmen?
Nëse po kërkoni ... ..
A keni pasur mendime për të marrë jetën tuaj?
Nëse po kërkoni ....
Kur i keni këto mendime dhe a keni një plan për të marrë jetën tuaj?
A keni pasur ndonjëherë një përpjekje për vetëvrasje?

Vlen të kihet parasysh se vetëvrasja mund të kuptohet si një përpjekje nga individi për
të zgjidhur një problem. Mund të jetë shumë më e lehtë për personelin të mos jetë
gjykues kur ai / ajo e mban këtë përspektivë në mendje, personeli pastaj punon me
individin vetëvrasës për të zhvilluar zgjidhje alternative për problemet që çojnë në
ndjenjat, qëllimin dhe /ose sjelljetvetëvrasëse. Zbatimi i kësaj strategjije natyrisht mund
të jetë më i vështirë sesa konceptualizimi i saj.

4.5.1 Pse është e rëndësishme të pyesësh për një histori tentativash?
Shumica e njerëzve që bëjnë tentative për vetëvrasje nuk përpiqen përsëri. Megjithatë,
rreth 16% përsëriten brenda një viti dhe 21% përsëriten brenda 1-4 vjetëve. (Owens et
al., 2002: Beautrais, 2003). Shumica e tentativave të përsëritura do të përdorin mjete më
vdekjeprurëse në përpjekjet e mëvonshme - duke rritur gjasat e rritjes së vdekshmërisë.
Përafërsisht 2% e tentativave vdesin nga vetëvrasja brenda një viti nga përpjekja e tyre.
Historia e një përpjekjeje të mëparshme për vetëvrasje është parashikuesi më i njohur
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për sjelljet e ardhshme vetëvrasëse, duke përfshirë vdekjen nga vetëvrasja. Përafërsisht
8-10% e tentativave përfundimisht do të vdesin nga vetëvrasja.

4.5.2 Pse është e rëndësishme të pyesësh për ndjenjën e pashpresë?
Pezullimi - për të tashmen dhe të ardhmen - është gjetur të jetë një parashikues shumë i
fortë i idesë vetëvrasëse dhe sjelljeve vetëshkatërruese. Të lidhur me mungesën e
shpresës janë ndjenjat e pafuqisë, pavlefshmërisë dhe dëshpërimit. Megjithëse shpesh
gjendet te pacientët me depresion, këto gjendje afektive mund të jenë të pranishme në
shumë çrregullime - si psikiatrike ashtu edhe fizike. Nëse është e pranishme, është e
rëndësishme të shqyrtohen këto ndjenja me individin për të vlerësuar më mirë
zhvillimin ose shprehjen e sjelljeve vetëvrasëse.

4.5.3 Pse është e rëndësishme të pyesësh për ideimin?
Në shumicën e rasteve, ideimi vetëvrasës besohet të paraprijë fillimin e planifikimit dhe
veprimit vetëvrasës. Ideacioni vetëvrasës mund të shoqërohet me një dëshirë ose dëshirë
të vdesë (qëllimit) dhe një arsye ose arsyetim për të dëshiruar të vdesin (motivimin).
Prandaj, është thelbësore të ekzaminohet prania ose mungesa e idesë - aktualisht, në të
kaluarën e afërt dhe në harmoni me ndonjë ndryshim në shëndetin fizik ose stresin e
madh psikosocial të jetës.

Shumë individë fillimisht do të mohojnë praninë e ideimit vetëvrasës për një sërë
arsyesh, duke përfshirë:
1. stigmën që shoqërohet me njohjen e simptomave të një çrregullimi mendor;
2. frikë se mos qeshni, keqtrajtohen dhe / ose gjykohen negativisht nga klinicisti;
3. humbja e autonomisë dhe kontrollit mbi situatën;
4. frikë se klinicisti mund të reagojë dhe ta hospitalizojë individin padashur.

Edhe nëse mohohet, shenja të caktuara të vëzhguara (afektive dhe sjelljes) duhet të
nxisin mjekun të mbajë vigjilencë ndaj pranisë së mundshme të ideimit vetëvrasës. Disa
shenja dhe simptoma përfshijnë: tërheqje të thellë sociale, mendim iracional, paranojë,
pagjumësi të pergjithshme, ndikim në depresion, shqetësim, ankth, nervozizëm,
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dëshpërim, turp, poshtërim, turp dhe zemërim. Klinicisti mund të tregojë pabarazinë e
dukshme midis gjendjes klinike aktuale të vëzhgueshme (asaj që shihet dhe ndihet në
dhomën e provimit) dhe mohimin e mendimit vetëvrasës nga ana e pacientit.
Identifikimi dhe etiketimi i shqetësimit klinik mund të hapë rrugën për një diskutim të
hapur dhe të sinqertë të asaj që pacienti mendon dhe ndjen - dhe ndihmon në formimin e
një përgjigje trajtimi.Të gjitha idetë vetëvrasëse dhe kërcënimet vetëvrasëse duhet të
merren seriozisht.

5. Ndërhyrja dhe menaxhimi i krizës
Qëllimi i menaxhimit të krizës është rivendosja e ekuilibrit dhe rivendosja e individit në
një gjendje të ndjenjës në një mjedis të sigurt dhe të qëndrueshëm. Nën rrethana të
caktuara kjo mund të kërkojë hospitalizim.

5.1 Referimet për vlerësimin dhe ndjekjen e shëndetit mendor
Çdo pranim të idesë, qëllimit ose planeve vetëvrasëse mandaton një vlerësim të
shëndetit mendor. Nëse pacienti nuk konsiderohet të jetë në rrezik të menjëhershëm për
t'u angazhuar në sjellje vetë-destruktive, atëherë klinicisti duhet të zhvillojë në mënyrë
kolektive një plan veprimi pasues dhe përcjellës. Ky aktivitet më së miri përfshin
pacientin së bashku me të tjerë të rëndësishëm si anëtarët e familjes, miqtë,
bashkëshortin, partnerin, shokët e ngushtë etj.).
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6. Mitet për suicidin
Ka shumë mite për vetëvrasjen dhe sjelljen vetëvrasëse që janë përcjellë përmes gjeneratave
të ofruesve të kujdesit shëndetësor që disa ofrues ende besojnë sot dhe mund të kenë qenë në
të vërtetë të mësohen. Shembuj të këtyre miteve janë:
• Miti: Pyetja për vetëvrasje do ta mbillte idenë në kokën e pacientit tim.
• Realiteti: Duke pyetur se si ndihet pacientja juaj nuk krijon mendime vetëvrasëse më shumë
sesa duke pyetur se si ndjehet gjoksi i pacientit tuaj do të shkaktojë anginë.
• Miti: Ka folës dhe ka bërës.
• Realiteti: Shumica e njerëzve që vdesin nga vetëvrasja kanë komunikuar disa qëllime.
Dikush që flet për vetëvrasje i jep mjekut një mundësi për të ndërhyrë përpara sjelljeve
vetëvrasëse.
• Miti: Nëse dikush me të vërtetë dëshiron të vdesë nga vetëvrasja, nuk mund të bëni asgjë
për këtë.
• Realiteti: Shumica e ideve vetëvrasëse shoqërohen me praninë e çrregullimeve të
trajtueshme themelore. Sigurimi i një ambienti të sigurt për trajtimin e shkakut themelor
mund të shpëtojë jetën. Rreziku akut për vetëvrasje shpesh është i kufizuar në kohë. Nëse
mund ta ndihmoni personin të mbijetojë nga kriza e menjëhershme dhe synimi i fortë për të
vdekur nga vetëvrasja, atëherë do të keni një rrugë të gjatë drejtë nxitjes së një rezultati
pozitiv.
• Miti: Ai / ajo me të vërtetë nuk do të vriste veten që nga.
• Ai sapo ka bërë plane për një pushim,
• Ajo ka fëmijë të vegjël në shtëpi,
• ai nënshkroi një kontratë pa dëm,
• ai e di se sa shumë e duan familja e tij,
• Realiteti: Qëllimi për të vdekur mund të mbizotërojë çdo të menduarit racional. Në prani të
ideimit apo qëllimit vetëvrasës, mjeku nuk duhet të hiqet nga mendimi se pacienti është i aftë
të veprojë në këto mendime dhe ndjenja. Asnjë dëm apo asnjë kontratë vetëvrasëse nuk është
treguar e pavlefshme nga një perspektivë klinike dhe menaxheriale. Raportet anekdotale të
dobisë së tyre mund të shpjegohen nga forca e aleancës me ofruesin e kujdesit që rezulton
nga një shkëmbim i tillë bashkëpunues, jo nga specifikat e vetë kontratës.
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• Miti: Sjelljet vetë-dëmtuese të shumëfishta dhe me sa duket manipuluese nënkuptojnë që
pacienti po përpiqet të tërheqë vëmendjen dhe nuk është me të vërtetë vetëvrasës.
• Realiteti: "Gjestet e vetëvrasjes" kërkojnë vlerësim dhe trajtim të matur. Përpjekjet e
shumëfishta para vetëvrasjeve rrisin gjasat e vdekjes në fund të fundit nga vetëvrasja. Detyra
është që të përfshijë pacientin në mënyrë empathy dhe jo-gjykuese në kuptimin e sjelljes dhe
gjetjen e mënyrave më të sigurta dhe më të shëndetshme për të kërkuar ndihmë.

7. Përcaktime ligjore në ligjin për shëndetin mendore të Republikës së
Kosovës.
Ligji për shëndetin mendor

LigjiNr. 05/L-025

PËR SHËNDETIN MENDOR
Kuvendi i Republikës së Kosovës;
Në bazë të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës,
Neni 20
Trajtimi i pavullnetshëm
1. Subjekt i trajtimit të pavullnetshëm është personi, i cili shtrohet në mënyrë të
pavullnetshme në shërbimin e shëndetit mendor të specializuar me shtretër ose pasi është
shtruar në mënyrë të vullnetshme mbahet në mënyrë të pavullnetshme, sipas përcaktimit të
Komisionit të mjekëve specialist.

1.1.
Fushëveprimi, kompetencat, përbërja dhe mandati i Komisionit të mjekëve specialist, do të
rregullohet me akt nënligjore të cilin e nxjerrë Ministria e Shëndetësisë.
2. Rastet, për të cilat gjykohet se një person me çrregullime mendore duhet të trajtohet në
mënyrë të pavullnetshme, janë kur:
2.1. Ka një çrregullim të rëndë mendor që kufizon aftësinë e tij/ saj për të kuptuar ose
kontrolluar sjelljen e tij/ saj;
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2.2. Pa trajtimin e pavullnetshëm personi rrezikon jetën, shëndetin ose sigurinë e vetes apo
të tjerëve;
2.3. Kanë shterruar mundësitë ekzistuese për trajtimin shëndetësor në komunitet dhe
mjekimi i nevojshëm jepet vetëm nëpërmjet shtrimit në shërbimet e shëndetit mendortë
specializuar me shtretër, në përputhje me parimet sa më pak shtrënguese të trajtimit.
2.4. opinioni i personit të prekur është marre parasysh.
2.5. nuk ka në dispozicion masa me pak ndërhyrëse të ofrimit të kujdesit të duhur.
3. Vendimi për trajtim të pavullnetshëm të një personi merret nga Komisioni i mjekëve
specialist vetëm pasi të ketë kryer ekzaminimin e tij.Personi me çrregullime mendore,
familjarët e tij të afërt ose kujdestari ligjor gëzojnë të drejtën të informohen për shkaqet e
marrjes së këtij vendimi dhe për të drejtat që pacienti gëzon në këtë gjendje.
Sic është përcaktuar edhe në ligjin për shëndetin mendor përcaktohet se në rast se personi dhe
konkretisht lehona përbën rrezik për jetën e vet apo të tjereve në këtë rast kryesisht fëmijes,
lehona duhet të vleresohet nga profesionistët e shëndetit mendore dhe të bëhet hospitalizimi i
saj deri në përmirësimin e gjendjes.

8. Parandalimi i suicideve
Në shumë raste, vetëvrasja mund të parandalohet. Hulumtimet sugjerojnë se mënyra më e
mirë për të parandaluar vetëvrasjen, është të dimë faktorët e rrezikut, të jemi vigjilent për
shenjat e depresionit dhe çrregullimeve të tjera mendore, të njohim shenjat paralajmëruese
për vetëvrasje, dhe të ndërhyhet, para se personi të ketë përfunduar procesin e vetëvrasjes.
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9. Konkluzione dhe Rekomandime
Rreziku i vetëvrasjes rritet dukshëm në mesin e grave të cilat kanë pasur depresion gjatë
periudhës perinatale. Ndërsa vrasjet dhe përpjekjet për vetëvrasje janë më të ulëta gjatë pas
lindjes se sa në popullatën e përgjithshme të grave, kur ndodhin vdekjet, vetëvrasjet përbëjnë
deri në 20% të vdekjeve pas lindjes (Lindahl, Pearson & Colpe, 2005).
Vëmendja e fundit e mediave ndaj përpjekjeve për vetëvrasje dhe vdekjeve tragjike nga nënat
e reja ka ngritur ndërgjegjësimin publik në lidhje me pasojat shkatërruese të depresionit gjatë
periudhës pas lindjes.
Është rrezik që gratë pas lindjes dhe familjet e tyre, si dhe mjekët që i trajtojnë ata duhet të
marrin shumë seriozitet në çdo kohë.
Nëse nuk pyetni çdo grua pas lindjes që vjen në zyrën tuaj nëse ajo ka mendime për të
lënduar veten, nuk keni idenë nëse ajo ndihet vetëvrasëse apo jo.
Njohja me sjelljet suicidale, të cilat paraprihen nga mendimet suicidale, të shoqëruara me një
plan suicidal, është një faktor shumë i rëndësishëm parandalimi.
Shumica e tentativave vetëvrasëse nuk rezultojnë në vdekje. Shumë prej këtyre përpjekjeve
janë bërë në një mënyrë që e bën të mundur shpëtimin. Këto përpjekje janë shpesh një thirrje
për ndihmë që duhen vlerësuar me seriozitet.

Nëqoftëse një grua tregon se ajo ka mendime ose ndjenja për të dëmtuar veten dhe / ose
foshnjën e saj dhe ajo nuk është në gjendje të lidhë kontratë me ju ose të premtojë se ajo nuk
do të veprojë mbi ta, ajo nuk duhet të largohet nga zyra juaj por te referohet menjëherë dhe te
hospitalizohet.
Studentët e degës mami duhet të informohen në mënyrë adekuate për rrezikun e vetëvrasjes
së nënës në shtatëzani dhe puerperium dhe të sigurohet edukimi përkatës.
Të gjitha mamitë duhet të kenë qasje në mjete të vlefshme dhe të besueshme për vlerësimin e
rrezikut vetëvrasës.
Duhet të zhvillohen sisteme të qarta të referimit të mamive për t'i referuar gratë tek
profesionistët e shëndetit mendor, ku identifikohen nevojat.
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Tridhjetë për qind e grave që treguan shenja të depresionit pas lindjes kishin përjetuar një
episod të gjendjes para shtatzënise ,40% kishte një gjatë shtatzënise dhe më shum se dy te
tretat e grave gjithashtu kishin shenja të një çrregullimi ankthi, simptomat e të cilave nuk janë
shpesh të lidhura me depresionin.

Një në pesë nga gratë kishin mendime për të dëmtuar veten. Pa shqyrtim, këto gra mund të
kishin qenë në rrezik serioz.Vetëvrasja është shkaku i dytë kyesor i vdekjes në gratë pas
lindjes.
Një përpjekje jo-fatale e vetëvrasjeve është parashikuesi klinik më i njohur i vetëvrasjes
eventuale.
Rreziku i vdekshmërisë është më i lartë gjatë muajve të parë dhe viteve pas përpjekjes:
pothuajse 1% e individëve që tentojnë vetëvrasje vdesin brenda një viti.
Kohët e fundit CEMACH (2004) zbuloi se në periudhën 2000-2002, vetëvrasja ishte shkaku
kryesor i vdekjes së nënave të reja.
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10.Rezyme
Rreziku i vetëvrasjes është rritur dukshëm në mesin e grave gjatë periudhës perinatale.
Ndërsa vdekjet dhe tentativat për vetëvrasje janë më të ulëta gjatë paslindjes se sa në
popullatën e përgjithshme të grave, kur ndodhin vdekjet, vetëvrasjet përbëjnë deri në 20 % të
vdekjeve pas lindjes. Për realizimin e këtij punimi është përdorur metoda e rishikimit
të literatures në lidhje me temën.
Qëllimi i këtij punimi është rishikimi i literaturës në lidhje me suicidin në gratë në periudhen
e lehonisë, rritja e ndergjegjesimit mbi këtë fenomen dhe si mund të identifikohet, ndërhyhet
dhe parandalohet. Cili është roli i mamive në lidhje me këtë problematikë e cila jo
rrallë herë kalon në heshtje për shkak të natyrës diskrete dhe vështiresisë që paraqet intervista
e lehonës për të menduarit suicidal.
Vdekja nga vetëvrasja dhe vrasja tek femrat postpartum janë më të zakonshme se shkaqet
"tradicionale" të vdekshmërisë amtare në SHBA, të tilla si infeksioni ose hemoragjia. Një
raport i vitit 2003 në The British Journal of Psychiatry identifikoi vetëvrasjen si shkaku
kryesor i vdekjes së nënës në Britaninë e Madhe. Faktorët e rrezikut për suicidin tek femrat
postpartum përfshijnë kryesisht çrregullime mendore të tilla si depresioni, çrregullimi bipolar,
skizofrenia, çrregullime të personalitetit dhe abuzimi i substancave, përfshirë alkoolizmin dhe
përdorimin e

benzodiazepanëve.Vetëvrasje të tjera kanë si shkak faktorë social dhe janë

akte impulsive për shkak të stresit të atillë si nga vështirësitë financiare, problemet me
marrëdhëniet bashkeshortore ose me partnerin ose nga ngacmimet. Ata që kanë tentuar më
parë vetëvrasje janë në rrezik më të lartë për përpjekje të ardhshme. Tek nënat e reja faktorët
biologjik duke përfshirë edhe ndyshimet hormonale në periudhën e lehonisë ,faktoret socialekonomik , psikologjik dhe shëndetsore ndërthuren së bashku duke rritur rrezikshmërinë e
vetëvrasjeve dhe tentativave për vetëvrasje.
Suicidi në studimet e fundit tek femrat post partum zë vendin e parë të shkaqeve të vdekjes.
Shumica e këtyre janë femra të cilat kanë probleme me shëndetin mendor.Në vlerësimin e
rrrezikut suicidal nuk duhet pasur mëdyshje për të bërë një vlerësim tek cdo grua në
periudhën e lehonisë pasi për shkak të faktorëve të ndryshëm psikologjik , social, kulturorë
dhe shëndetsorë shumica e tyre nuk kërkojnë ndihmë ose nuk kanë dijeni për rrezikshmërin
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që kanë para tyre. Në rastin e pranisë së mendimeve suicidale apo tentativave lehona duhet
vlerësuar nga punonjesit e shëndetit mendor dhe në rast pranie rrezikshmërie ,duke u bazuar
në ligjin për shëndetin mendor,lehona duhet hospitalizuar për ndihmë të specializuar. Suicidi
përbën emergjence mjeksore dhe sociale.
Fjalët kyçe: Lehonë,suicid,tentativë suicidale.
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