UNIVERSITETI “FEHMI AGANI” GJAKOVË
FAKULTETI I MJEKËSISË
PROGRAMI I INFERMIERISË

PUNIM DIPLOME

Tema:
KUJDESI INFERMIEROR TE PACIENTËT
ME BRONKIT KRONIK OBSTRUKTIV

Studenti:
Fatlind Jupa

Mentori:
Prof.Ass Ilirjane Raça Bunjaku Dr.Sci

Gjakovë,Tetor 2017

Abstrakti
Ky punim është bërë me qëllim për të sqaruar përmbajtjen e dyfishte të temës.
Kujdesi infermieror ,e në veqanti të pacientët me bronkit kronik obstruktiv.
Punimi është bërë në universitetin publik të Gjakovës,Fakulteti I mjekësisë departamenti
infermieri si dhe një bashkpunim me Qendren Klinike Universitare në repartin e
pulmologjise,spitalin rajonal “Isa grezda “ në Gjakovë.
Tema:kujdesi infermieror te pacientët me bronkit kronik obstruktiv.
Mentori:Ilirjana Raça Bunjaku prof.ass.dr.sci Univerziteti publik I Gjakovës
Punimi përfshinë : 40 faqe ,5 foto ,3 tabela.
Fjalët kyqe:bronkiti kronik,diagnoza infermierore,nocioni instrumental,
Pacient & familie, kujdesi infermieror
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përkushtim të madh në këtë temë. Deklaroj se kjo temë e diplomës është punimi im origjinal. E
gjithë literature dhe burimet e tjera që i kam shfrytëzuar gjatë punimit janë të listuara në
referenca plotësisht të cituara.
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II.Hyrje
Kujdesi infermieror të pacientet me bronkit kronik obstruktiv,kerkon një qasje positive në
punë,konkretisht duhet me qenë I kujdesshëm ndaj rrezikut reciprok te infeksionevë.

Të fëmijët dhe të te rriturit
Bronkit – është sëmundja më e zakonshme. Kjo ndodh në të rriturit dhe fëmijët. Bronkit
obstruktive kronike – nuk është vetëm një sëmundje inflamatore të bronke, por edhe prania e
dëmtimit të mukozës bronkiale. Si rezultat, procesi është prishur saktë bronke- ventilimit.

Klasifikimi
Ne baze te karakteristikave te kollit dhe kelbazes dhe pranis ose mos pranise se
frymezenies,bronkiti kronik ndahet ne tri froma:
.Bronkiti kronik-joobstruktiv
.Bronkiti kronik-obstruktiv
.Bronkiti kronik-obstruktiv me emfizemen sekondare centroacinare te mushkrive

Rexhepi J,Ekzaminimi klinik I sëmundjeve të brendshme ,Enti I teksteve,Prishtinë 1982,27-47
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III. Qëllimi I punimit
Ky punim trajton bronkitin kronik dhe sëmundjen e tij të para nga këndveshtrimi I kujdesit
Infermieror,Qëllimi dhe objektivat e ketij punimi jane:
a.njohja e anatomise dhe fiziologjise se bronkitit dhe e mekanizmit fisiopatologjik qe qone
deri te bronkiti kronik obstruktiv.
b.njohja e faktoreve te etiologjise dhe epidemiologjise
c.njohja e manifestimeve klinike ,e diagnoses diferenciale dhe trajtimi te
bronkitit prognozes .
e.njohja e komplikacioneve dhe trajtimi I tyre,
f.analiza e te dhenave statistikore dhe epidemiologjike lokale,
ky punim ka per qëllim kujdesin ndaj pacientit ne kushte shtepiake ,gjate hospitalizimit ,si dhe
ne kushte post-spitalore.
Gjithashtu synohet evidentimi I mjeteve teorike dhe praktike ne dispozicion te infermiereve
Si dhe rendesia e njohjes dhe perdorimi kompetent dhe me profesionalizem te larte te mjeteve
,gjate permbushjes se ketij roli si p.sh marrja e anamnezes se sakte ,identifikimi I simtomave
Primare dhe dytesore,etj.

IV. Metodologjia
Ne realizimin e ketij punimi, eshte perdorur metoda e dyfishte e studimit :kujdesi infermieror
ne pergjithesi dhe ne te njeten kohe kemi marre informacione lidhur me kujdesin infermieror
te pacinetet me bronkit kronik obstruktiv .
Te dhenat jane marrur ne Spitalin “Isa Grezda” ne gjakove, ne repartin e pulmologjise
dhe ne QKUK (Qendra klinike univerzitare te kosoves) ne prishtinë.
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Kapitulli I –Rishikimi I literatures
1.1. Roli I infermierisë në sigurinë dhe kujdesin e pacientit

Foto:-1 Kujdesi infermieror.
Mjekët shpesh janë menduar të jenë njerëz tërheqës, të zgjuar, që janë në gjendje të zgjidhin
një varg të problemeve shëndetësore. Me fjalë të tjera, shumë njerëz kanë një imazh, shembull
të profesionistit shëndetësor.
Roli I mjekut mund të mendohet si I Dr. Albert Schweitzer – fitues I çmimit Nobel, I cili
kaloi shumë vjet duke punuar për njerëzit e varfër në Afrikë.
Infermierët mund të mendohen si Florence Nightingale – reformuese angleze e shek. XVIII, e
cila futi në përdorim përgatitjen e infermierëve dhe kujdesin e pacientëve.

https://telegrafi.com/roli-infermierise-ne-sigurine-dhe-kujdesin-e-pacientit/
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1.2. Infermieria është kombinim I artit dhe shkencës

Foto:-2 “Infermieria konsiderohet si arti më I vjetër dhe profesioni më I ri.”
(Davidson 1943)
Definicioni-Watson-it
“Ideja morale e infermierisë qëndron në përpjekjen integrale njeri-njeri për mbrojtjen,
theksimin dhe ruajtjen e humanitetit
Infermieria është shkencë, sepse është studim sistematik dhe analizë e njerëzve për sjellje
individuale dhe kolektive në raport me marrëdhëniet dhe qëllimet e tyre, me punën që të
gjenerojnë udhëzime dhe veprime të vlefshme për të arritur qëllimin e dëshiruar.
Infermieria është art, sepse kërkon cilësi dhe karakter dinamik për t’I bërë shkathtësitë
efektive në zbatimin e detyrave.

https://telegrafi.com/roli-infermierise-ne-sigurine-dhe-kujdesin-e-pacientit/
10

1.3. Rrugët e frymëmarrjes me bronkit

Foto: -3 Rrugët e frymëmarrjes me bronke normale dhe të sëmura.
Bronkiti është një sëmundje e rrugëve të frymëmarrjes e cila shkakton inflamim(pezmatim) të
membranës së mukozës së rrugëve bronkiale në mushkëri.Meqë membrane e irrutuar
gungëzohet dhe bëhet më e trashë,kjo I ngushton ose I mbyll rrugët e vogla të frymëmarrjes
në mushkëri,duke sjellë periudha kollitjesh që mund të shoqërohen nga gëlbazë dhe vështirësi
në frymëmarrje.

http://www.joq.al/artikull/166353.html
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1.4. Procesi infermieror
Procesi infermieror është një procedur që ndërtohet nga vetë I sëmuri dhe zbatohet nga
infermieri dhe ekipi I kujdesit.
Gjithashtu shikohet si një proces problem-zgjidhës që punon sipas një përkujdesje
infermierore të individualizuar.
Procesi I kujdesit infermieror dhe sigurimi I pacientit (të menduarit kritik) përfshin:
– Ekzaminimin
– Diagnozën infermierore
– Planifikimin
– Zbatimin
– Vlerësimin
Ekzaminimi: është diskutim I të dhënave dhe gjetjeve dhe në bazë të tyre bëhet vlerësimi I
nevojave të klientit.
Diagnoza infermierore: është analiza e dskutimit të të dhënave për të përcaktuar problemet
shëndetësore aktuale dhe potenciale nga infermieria.
Planifikimi: është zhvillimi I planit të veprimit për të zvogëluar apo parandaluar problemet e
mundshme dhe planifikuar veprimet e infermierit.
Zbatimi: është zhvillimi I kujdesit infermieror, kryerja e intervenimeve të planifikuara
infermierore, krahas mbledhjes së të dhënave në lidhje me klientin.
Vlerësimi: është përcaktimi I efektshmërisë së planit të kujdesit

https://telegrafi.com/roli-infermierise-ne-sigurine-dhe-kujdesin-e-pacientit/
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1.5. Grupmoshat më të prekura nga bronkiti kronik
Grupmoshat më të prekura nga bronkiti kronik janë të moshuarit dhe fëmijët. Personat që
kan pir duhan ose qëndrojnë për një kohë të gjatë në ambiente ku pihet duhan janë më të
rrezikuar për t’u prekur nga kjo sëmundje. Të predispozuar janë edhe ata persona që kanë
nivel të ulët imuniteti, përfshi diabetikët apo personat e prekur nga sëmundje
imunologjike. Natyrisht, edhe personat që kanë të afërm apo prindër të prekur nga bronkiti
kronik. Meshkujt janë më të predispozuar për t’u sëmurë më tepër se femrat, sepse këto të
fundit kanë një status imunitar mbrojtës më të fort se meshkujt, kjo për shkak të
hormoneve femërore që luajnë rol mbrojtës. Natyrisht që te meshkujt, përveç kësaj,
ndikon edhe pirja e duhanit, punët në ambiente me pluhur etj.

https://www.shqiperia.com/Faktoret-ndikues-ne-shfaqjen-e-bronkitit-dheinfeksioneve-virale.9254/
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1.6. Bronkiti akut

Bronkit pengues është një lloj I bronkit akut. Obstruksioniste bronkit shpesh shkaktohet
viruset paragripozonal, virus sincitial, rinovirus, adenovirus, virusi respirator gripit dhe më
pak pneumoni Mycoplasma,
Shoqatat virale dhe bakteriale. Tipar kryesor
sëmundje është pengimi (ngushtimi I bronke) udhë ajrore zhvillon
ndikuar kryesisht nga SARS. Shkelja e pengesave bronkiale
për shkak të praninë e enjtjes inflamatore dhe edema e mukozës
cipë trashje gjëndra e saj hiper tajitje, akumulimi në
lumen dhe mur mukozës bronkiale. Së bashku me
e mundur aq dobët e theksuar afatshkurtër qe ka vrull
muskujve të butë e bronke, shkak të acarimit.

http://diet-al.nmed.in.ua/shndetsor/30919-bronkit-pengues.html
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1.7. Cilësia dhe performanca

Cilësia është produkt i dëshirës njerëzore
Cilësia mund të matet nga jashtë, por përmirësohet vetëm nga Brenda…prej njerëzve qe e
dëshirojnë atë.
Thelbi I cilësisë janë njerëzit: pasioni, dedikimi dhe sedra e tyre.
Cilësia është bërja e gjërave të duhura, në kohën e duhur dhe në mënyrën e drejtë.
Proceset e menaxhimit të cilësisë janë:
Planifikimi I cilësisë – është process i identifikimit të standardeve që janë të rëndësishëm për
projektin dhe mënyrën e përmbushjes së tyre.
Sigurimi I cilësisë – siguron monitorimin dhe përmirësimin e proceseve të cilësisë ekzistuese.
Procesi apo sistemi që ka lejuar një defekt të ndodhë është ai që nevojitet të
rikonstruktohet dhe pikërisht kjo është ajo që quhet sigurim I cilësisë.
Kontrolli I cilësisë – është procesi I monitorimit të rezultateve specifike të projektit për të
përcaktuar nëse ato përputhen me standardet relevante të cilësisë.
Performanca arrihet me reflektimin, sqarimin dhe paraqitjen e vlerave të infermierisë

https://telegrafi.com/roli-infermierise-ne-sigurine-dhe-kujdesin-e-pacientit/
15

1.8. Pirja e duhanit
Pirja e duhanit është shkaktari o bronkit kronik.Eshte vertetuar se shpeshtësia e bronkit
kronik është 2-3 herë me e lartë te duhanpiresit sesa ne joduhanpires.
Veprimi I duhanit ne funkcionin e mushkrive mund te percillet me matje e FEVI.
Ne duhanpiresit vlerat e FEVI bien me shpejt (40-80 ml ne vit) se ne popullaten e
shendoshe (rreth 20 ml ne vit ). Ne personat me munges te inhibitoreve te protezave, alfa
l-antitripsines,vlerat e FEVI zvoglohen per 120 ml ne vit.

Infeksioni respirator

Viruset mund te sjellin ne demtimet e mukozes dhe strukturave tjera te murit bronchial
deri te nekroza. Llojet me te shpeshta te viruseve janë virusi I infkuenzes (A,B,C) virusi I
parainflunzes.
Bakteriet me te shpeshta gram-pozitive qe izulohen ne suptumin e te semurve me bronkit
kronik janë:
-H.influenzae
-St.pneumoniae
-Streptococcus
-Neisseria catharalis
-Klebsiella

Ndersa nga bakteriet gram-negative:
-E.coli
-Proteus

Rexhepi J,Ekzaminimi klinik I sëmundjeve të brendshme ,Enti I teksteve,Prishtinë
1982,28-47
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Kapitulli II-pjesa speciale
2.1. Bronkiti kronik obstruktiv
Bronkiti kronik definohet si sëmundje e sistemit bronkial që karakterizohet me koll me këlbaz
që zgjatë së paku 3 muaj pa ndërpre gjatë 2 viteve të fundit. Megjithëse, shumë sëmundje
tjera: tuberkulozi, bronkektazitë, kanceri etj, duhet të përjashtohen para se të përcaktohet
bronkiti kronik. Bronkiti kronik është sëmundja më e shpeshtë në popullatën e moshuar, e
sidomos të meshkujt.

Etiologjia (Shkaktarët)
• Duhan pirja
• Ndotja e ajrit
• Përsëritja e infeksioneve bronkiale
• Arsyet gjenetik (mungesa e alfa 1 antitripsines)

Që të gjitha këta faktore e dëmtojnë epitelin e trungut bronkial. Në epitelin e trungut bronchial
ndikojnë gazrat (ozoni, azoti, dyoksidi I azotit, dyoksidi I karbonit, dyoksidi I sulfurit, nikotina, katrani
etj).

Faktorët profesional: ngjyrat e anilinës dhe llaqrat që avullojnë. Faktorët predisponues janë
ata gjenetik (hiperreaktibiliteti bronkial), alkoolizmi, mosha, ushqyeshmëria etj. Të gjithë
këta faktor e dëmtojnë epitelin e bronkeve, duke shkaktuar zhveshjen e mbaresave nervore
dhe si rezultat paraqitet kolli I mundimshëm. Epiteli I dëmtuar është I përshtatshëm për
zhvillimin e infeksioneve (krijohet këlbaza).
17

Lirohen mediatorët:
Histamine dhe metaholina që shkaktojnë bronkospazmë.

Në bazë të dominimit të këtyre simptomave dhe shenjave, bronkiti kronik klasifikohet:

2. Bronkiti kronik simpleks – koll me pak sekret mukoid
2. Bronkiti kronik mukopurulent –sekret ku dominon këlbaza
3. Bronkiti kronik obstruktiv – ka koll me këlbaz dhe frymëzënje

Pasqyra Klinike

Sëmundja e bronkitit kronik fillon me: koll që zgjatë më shumë se dy vite, që shoqërohet me
këlbaz (kur ka infeksion është e verdh apo e gjelbër). Paraqitet frymëzënja e përhershme
(fishkëllim dhe gërhatje gjatë frymëmarrjes). Frymëzënja më e shprehur është në mëngjese,
sepse këlbaza mblidhet gjatë natës. Ngushtimi I bronkeve dhe mbyllja e tyre janë permanente
– ireversibile. Kjo shkakton një entitet klinik që quhet emfizema pulmonare.

Diagnoza
Vihet në bazë të :
• Anamnezës (rrëfimi I pacientit për simptomat)
• Ekzaminimi fizik: vizita e mjekut
• Analizat laboratorike: SE, hemogrami, këlbaza në florë bakteriale dhe antibiogram
• Analizat funksionale të mushkërive (spirometria)
• Përcaktimi I gazrave në gjake (O2, CO2)
• Ekzaminimi radiologjik: rengeni I mushkërive
18

Mjekimi

Mjekimi është kmpleks dhe varet nga faza e sëmundjes. Procedurat e mjekimit janë:

• Ndalohet pirja e duhanit
• Ndërrimi I vendit të punës, nëse ka pluhur dhe gazra toksik
• Mjekimi I infeksionit
• Mjekimi I bronkospazmat (frymëzënjes)

Për këtë ka kombinime të ndryshme të barnave. Kohëzgjatja e mjekimit ndryshon,
varësisht nga ecuria e sëmundjes.

Masat tjera që duhen aplikuar janë:

• Kineziterapia – ushtrime të frymëmarrjes racionale
• Pozita e drenimit
• Terapia me aerosol
• Terapia me oksigjen
• Mjekimi I komplikimeve të bronkitit kronik ( zemra mushkërorë – e dekompensuar), kjo
gjendje klinike e vështir mund të mjekohet në spital ose në shtëpi.

-Antonin B :Propedeutika Interne Medicine,JUMENA Zagreb 1986,54-59
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2.2.

Rastet e bronkitit kronik

Rastet e bronkitit kronik janë rritur shumë këto kohët e fundit, para së gjithash për arsye të
mungesës së mjekësisë parandaluese si dhe për arsye të higjienës sociale të pamjaftueshme,
marrëdhënieve me ndotësit e ajrit atmosferik: ndërmjet agjentëve kryesorë, që kanë me
bronkitin kronik një raport të padyshimtë janë thithja e pluhurave industrial në ambientet e
punës dhe e smogut në qytetet e mëdha.
Incidenca e sëmundshmërisë për bronkitin kronik dhe komplikacionet e tij është më e lartë. E
përsërisim, ndërmjet duhanpirësve, edhe pse të rinj në moshë, dhe është në raport të drejtë me
numrin e cigareve që pihet në ditë. Gjendja mund të përmirësohet nëse pacienti ndërpret pirjen
e duhanit, dhe mund të përmirësohet me një shpejtësi të pabesueshme: dhjetë ditë pas pirjes së
cigares së fundit, nikotina zhduket nga gjaku, dhe pas një viti gjendja e individit bëhet
pothuajse e njëjtë me atë që nuk ka pirë kurrë duhan. Mjafton pak vullnet dhe një besim
minimal për t’u çliruar nga vesi I duhanpirjes.
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Simptomatologjia

e

bronkitit

kronik

mund

të

variojë

sipas

rasteve:

kompleksi

simptomatologjik më I zakonshëm përbëhet nga kolla , nxjerrje të shumtë gëlbaze, (katarr
bronkial), frymëmarrje të vështirësuara në raste sforcimesh shumë të vogla të organizmit; që
kufizon përherë e më shumë aftësinë për të lëvizur dhe për të punuar. Kolla dhe gëlbaza mund
të paraqiten në gjendje shumë të përkeqësuar në raport (marrëdhënie) me disa stimulantë
(nxitës) të përcaktuar: sforcime të zgjatura në të folur, marrje me tepricë e pijeve alkoolike,
infeksione respiratore stinore, si influenca (gripi).

Sa herë që frymëmarrja e vështirësuar, paraqitet në fillim si ndjekës I lodhjes, e që shpesh
herë I atribuohet mungesës së stërvitjes (ushtrimeve); më vonë në mënyrë progresive bëhet
më e zakonshme dhe më e qartë dhe pastaj mund te shfaqet edhe gjatë pushimit.

Kolla e shkurtër në përgjithësi shkaktohet nga vendosja e një komplikacioni të bronkitit
kronik, emfizemës së mushkërive, që është shprehje e humbjes së elasticitetit të mushkërive.
Në të tilla kushte, kurrë nuk mungon insuficienca kardiake që manifestohet me zmadhim të
zemrës, të, mëlçisë, të shpretkës dhe me fryrje të këmbëve, në mënyrë të veçantë të kaviljeve.
Fytyra e të sëmurit merr një ngjyrë manushaqe (mavi), në mënyrë të veçantë buzët dhe
mollëzat e faqeve, ndërsa thonjtë e gishtave marrin një formë karakteristike si të“bombuar” që
përcaktohet xham sahati: dhe kuadri më I rëndë në të cilin të shpie dalëngadalë bronkiti kronik
I lënë pas dore, I pa mjekuar në kohë: është e ashtuquajtura “zemër mushkërore”

Shaw JB,Wynn-Williams N. Infectivity of pulmonary tuberculosis in realation to suptum
status. Am Rev Tuber 1954;69:724-32
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2.3. Patogjeneza
Tipari dallues bronkit kronik është hiperekrecioni I mukusit , që fillon në rrugët e mëdha të
ajrit.Për veq kësaj , këta irritues shkaktojnë inflamacion me infiltrim të qelizave(T
CD+)makrofagëve dhe neutrofileve.
Ndërsa tipari I përcaktues I bronkitit kronik(hipersekretimi I mukusit) është kryesisht një
pasqyrim I përfshirjes bronkiale,
Baza morfologjike e obstruksionit të rrugëve ajrore në bronkitin kronik është më periferike
dhe rezulton nga 1- e ashtuquajtura “ sëmundja e rrugëve të vogla të ajrit” e nxitur nga
metaplazia e qelizave si kupë me bllokim të lumenit bronkiolar nga tapat e mukusit ,
inflamacion dhe fibrozë të murit bronkiolar nga 2-emfizemë bashkekzistuese.

-Vinay Kumar,Abul K. Abbas, Nelson Fausto, Richard N. Mitchell
Robbins Basic PathologyLibri u përkthy dhe u redaktua nga
Qendra për Përkthim dhe Kualifikim,Tiranë-2013 Për këtë botim në gjuhë
shqipe.Tabernakull
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2.4 .Trajtimi

Foto:-4 Trajtimi me majlt I bronkit kronik.
Në pacient akut bronkit atribuohet rritjes së ushqimit, krevat apo , pije të shumta të
ngrohtë(infuzion i çel limonit, butë ekstrakt, çaj me mjaltë ose bllokim butë), ujërat alkaline
minerale (kërkuara ngrohur). Gjatë rrjedhës së bronkit akut duhet duhanit plotësisht . Dhomë
ku pacienti duhet gjithmonë të ventiluar, por në një vend në mënyrë që të jetë i sigurt për të
ngrohur.

Foto:-5 Marrja e antibiotikëve me simptomat e filluara te bronkit.
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Shumica e njerëzve në simptomat e para të bronkitit kanë filluar të marrin antibiotikë. Në fakt,
në qoftë se sëmundja nuk është i shoqëruar me ndryshime inflamatore në gjak dhe purulent
me pështymë zhdukur - nga përdorimin e tyre më të mirë të abstenojnë, sepse këto barna kanë
efekte të forta anësore, uljen e sistemit imunitar dhe pengojnë florës normale të zorrëve. Së
pari ne duhet të përpiqemi dhe nuk e kanë kaluar testin e ilaçeve Time: Paracetamoli, aspirina,
expectorants (trumzë barishte, gjethe delli, shoots e rozmarinë e egër, lë nënën dhe njerka,
rrënjë mashtruese, fruta anise).
_________________________________________________________________________
_https://bahankedokteran.wordpress.com/2012/07/22/bronkitis-akut-dakronis/
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Kapitulli III-Studim Rasti
3.1.Vlersimi Fillestar
Anamneza dhe Ekzaminimi Objektiv i pacientit me sëmundje InternistikePulmologjike

I. Të dhënat subjektive (Anamnesis interogativa)
.Gjeneralet:
Emri, mbiemri, ditëlindja (mosha), gjinia, vendlindja, vendbanimi, profesioni, gjendja
familjare,

ditët e hospitalizimit,

alergjitë medikamentoze (fakultative, por

e

pëlqyeshme të përshkruhet edhe këtu)
Ankesat kryesore
:Përshkruhen ankesat subjektive të sëmundjes aktuale, të cilat e kanë detyruar të
sëmurin të kërkoj ndihmën mjekësorë. Ankesat duhet të përshkruhen me fjalët e vet
pacientit (për aq sa të jetë e mundur nga aspekti gjuhësor dhe etik, pa e ndryshuar
përmbajtjen, kuptimin, rëndësinë e fjalëve),ndërsa duhet të rradhiten prej më të
rëndësishmës (gjithmonë sipas pacientit)..

Anamneza e sëmundjes

(Anamnesis morbi)
Përshkruhet dekursi i sëmundjes nga moment i fillimit e deri në fazën e tanishme. Kur
ka filluar s ëmundja, përkatësis ht ankes at e tanishme, ka qenë fillim i s hpejt
apo gradual i s ëmundjes , cilaka qenë rradhitja e simptomave, a është mjekuar
apo jo, cilat barëra i ka marrë, ka pasurpërmirësime apo jo, faktorët e ndryshëm të
cilët kanë ndikuar në sëmundje (sipas pacientit). Çdosimptom duhet të përshkruhet
në disa aspekte (detalizimi i ankesës kryesore): lokalizimi, përhapja,karakteri,
intenziteti, kohëzgjatja, rrethanat e shfaqjes, faktorët e përkeqësimit apo të
përmirësimit.
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Ankesat sipas sistemeve
Ankesat/ Fenomenet e përgjithshme

:Përshkruhen të gjitha ankesat jospecifike, që janë shumë të shpeshta por që i
takojnë sëmundjevedhe sistemeve të ndryshme.Këtu bëjnë pjesë: temperatura, ethet
(dridhjet), djerësitja, lodhja, plogështia, humbja e oreksit,humbja e peshës.
Sistemi respirator
:Pengesat në frymëmarrje, sekrecionet ose kongjestioni i hundës, teshtitje,
gjakëderdhje nga hunda, frymëmarrje të vështirësuar (dispnoae), gërhamëz, kollë ( e
thatë, produktive, pamja esputumit, me apo pa gjak), dhimbje gjoksi (a shtohen
dhimbjet gjatë frymëmarrjes apo gjatë kollës,karakteristikat tjera të kësaj dhimbjeje)

Rrezultate e analizave :


GLucosa 10.1 mmol/l



Hemoglobina 115 g/l



Holesteroli : 7.0 mm/l



Leukocitet :10 n/l



Urea : 8.0 n/l



Kreatinina : 100 umol



Spo2 75 %



Cp 110 min



Testet spirometrike : Obstruksion I shkalles se rende.
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Te dhenat Aktuale :
Tek pacienti aktualisht pengesa ne frymemarrje ,mukoza te dukshme jane cianotike, kollitje
me ekspektorim ,shqetesim ,dhe hypertension arterial.

Te dhenat historike :
Nga heteroanamnesa familjaret mohojin semundjet diabetin , semundjet e veshkave
,nderhyrje kirurgjikale etj. Semundjet e femijeve I ka kaluar me kohe .
Per shkak te natyres se semundjes detyra e infermieris eshte ta qmoj rastin dhe ta sistemoj
ne kujdesin intensive.

3.2.Diagnoza infermierore
Ne baze te simptomave te semundjes se pacientit atyne objective dhe subjective formulohet
diagnoza diferncale dhe definitive , Diagnosa definitive fo rmulohet me marrjen e
laboratoriumit rtg Grafise , testeve spirometrike , matjen e gazrave ne gjak, ekg etj .
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3.3.Planifikimi infermieror
Planifikimi I kujdesjeve infermierore I paraprijne aktivitetet e nderhyrjeve qe I perkasin te
semurit


Dhoma e pacientit duhet te jete e pergatitur ku pacienti te qendroj I qete.



Vendosja e pacientit ne pozite te qete dhe te rehatshme.



Planifikimi I nderhyrjeve infermierore per permirsim te gjendjes se pacientit.



Kujdesi I kushtohet edhe temperatures trupore te jete ne norme



Gjetja e vijes venose per administrimin e barnave te pershkruara nga specialisti.
qendrimit ne spital .

Duhet te kete nje bashkpunim me stafin mjekesore per nje trajtim sa me adekuat per
pacientin .sigurimi I pajisjeve qe nevojiten si : oksigjeno terapija , Ekg, Monitorimi digjital I
shenjave vitale. Pastaj te behet nje ekzaminim fizik :askultim dhe perkusion,vendosja e
kateterit urinar per kontrrol te diurezes, koha dhe dhenia e terapise.

Terpija :


Oksigjen 4- 6 l /min



Vazodilatator (nitroglycerin sublingual)



Morfine , doza te vogla iv



Diuretike (furesemidi )



Broncodilatatore
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3.4 .Zbatimi

Bronkiti kronik infektiv zakonisht ndodh në dimer ai fillon me simptoma te ngjajshme me të
ftohuren dhe me dhembjë fyti dhe më pas sjell zhvillimin e kolles.mjeku mund te ju dërgon
per rreze X te krahrorit per te sigurue qe semundja nuk eshte zhvilluar në pneumoni.
Dhënia e ilaqeve rekomandohet si kortikosteroide,antibiotike,vaksina vjetore,vaksina kunder
pneumokokut,terapia aromatike,dieta ushqimore,
Terapia me lengje,plotesues ushqimore.

3.5. Evaluimi

Bronkiti kronik (kallja e rëndë e mushkërive") përkufizohet si prodhim gëlbaze në
shumicën e ditëve për të paktën 3 muaj, për të paktën 2 vjet njëri pas tjetrit.
Shenjat/simptomat = hipoksi, hiperventilim, pakësim i tingujve mushkërorë; hipoksia
është më e theksuar se në emfizemë; hipertension pulmonar, zmadhim i ventrikulit të
djathtë, fryrje e venave të qafës, hepatomegali. Diagnoza: vendoset klinikisht,
konfirmohet me biopsi; në biopsi shihet rritje e indeksit Reid (shtresa e gjendrave zë
të paktën gjysmën e trashësisë të murit bronkial).
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3.6. Rezultatet

grafiku 1.Prevalenca /1000 banore e
semundjeve respiratore kronike --bronkiti
kronik gjate VIZITAVE NE QKUK.per te dy gjinite
dhe te gjitha moshave
900
800

7.64%

700

6.31%
5.92 %

600
500
400
300
200
100
Bronkiti kronik

2012

5.92 %

2013

6.31 %

2014

7.64 %

Nga grafiku tregohet qarte se gjate ketyre viteve frekuencen
me te madhe e ka bronkiti kronik e shpejguar
ndryshe per kete
nozolgji ne 1000 banore kemi 5 deri 7 raste .
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Tabela 2.

Çrregullimet e shoqeruara me obstruksion te rrymes se
ajrit spektri I smundjeve pulmonare obstructive kronike.
Termi klinik
dhe simptomet

vendi anatomic

ndryshimet patologjike

etiologjia

shenjat

kryesore
Bronkiti kronik
prodhimi

bronku

hiperplazi e gjendrave

duhanpirja

te mukusit hipersekrecion ndotsit e ajrit

kolla dhe
I

sputumit

bronkektazia
purulent
temperature

bronku

zgjerimi I rrugeve te ajrit

infeksionet e kolle,sputum
vazhdueshme
dhe

dhe cikatrizimi
astma
episodike,kolle

bronku

hiperplazia e muskulit te

shkaqe imunologjike

lemuar,mucus I tepert

emfizema
dispne

acinusi

zgjerimi I hapsires ajrore

gulqime

dispne

duhanpirja

demtimi I murit

smundjet e rrugeve te vogla
kollete ajrit-bronkioliti
dispne

bronkiola

cikatrizimi inflamator
duhanpirja
bllokimi I bronkiolave
ndotsit e ajrit
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Mikroorganizmat shkaktarë të shpërthimeve acute të bronkitit kronik
Mirkroogranizmi

Izolatet, %

Haemophilus influenza

30-59

Streptococcus pneumonia

15-25

Maraxella cattarhalis

3-22

Tabela 3. Mikroorganizmat të cilat shkaktojnë shpërthime acute të bronkitit kronik .

Antibiotikët nga goja për shpërthimet acute të bronkitit kronik
Antibiotiku

Doza për të rriturit

Amoksicilina

500 mg tri here në ditë

Amoksicilinë-klavulonati

500/125 mg dy here në ditë

Doksicilina

100 mg dy here në ditë

Azitromicina

500 mg pastaj 250 mg

Haemophilus

Streptococcus Moraxella

Influenza

pneumonia

cattarhalis

+

0

+

+

+

+

+

+

+

+

+

±

+

+

±

Për ditë x 4 ditë
Sulfametoksazol-

1 tabletë me fuqi të dyfishtë

trimetoprima

2 herë në ditë

Telitromicina

800 mg për ditë x 5 ditë

+

+

+

Cefuroksima

250 ose 500 mg qdo 12 orë

+

+

+

Levofloksacina

500 mg për ditë

+

+

+

± zakonisht efektiv nga ana klinike ose mbi 60 % të ndjeshmë, ± , mungojnë studimet
klinike ose 30%, deri 60 % të ndjeshmë: 0 , nuk është efektiv nga ana klinike ose më
pak se 30% të ndjeshëm.
Antibiotikët oralë të përdorur për shpërthimet acute të bronkitit kronik.
(Marrë nga Gilbert dhe të tjerë {2}. )
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Kapitulli Iv

4.1.Diskutimi

Diagnostikmi I patologjise eshte rritur (ekzaminimi objektiv jep nje kontribut shume te
rendesishem ne diagnostikim
Ekzaminimi me me roentgen ,ct dhe rezonanca ze vendin kryesor me shume efikasitet
(sidomos me futjen ne aplikim te mjeksise te shek xxi.
Grup moshat me e prekur eshte mosha geriartrike dhe me pak ose aspak e prekur mosha
pediatrike ,
Gjinia me e prekur eshte meshkujt ne raport 71% dhe femrat 21 %
Pacienyet e zonave urbane jane me te prekur se ato te zonave rurale
Rreth 25-30 % e pacienteve ose do e paraqesin nevojen per nderhyrje kirurgjikale ose se do te
zhvillojne komplikacione
Ne rastet e komplikacioneve jo kritike vdekshmeria varirone ne 10-50% ne rastye kritike
vdekshmeria arrin ne 50-60 %
Roli infermieror eshte shyme I rendesishem ne menazhimin e pacienteve me bronkit kronik
obstruktiv
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4.2. Përfundimi

Ne baze te studimit retrospektiv te kryer arrije te jap qeshtje perfundimtare :

1.diagnostikim te sakte dhe te shpejte te semundjes
2.vlersim rigoroz infernieror subjektiv dhe objektiv te pacientit ,hartimin e planit te nderhyrje
Terapeutike prespitalore ,spitalore ,post-spitalore
3.te kryhet nje edukim shendetsor ne lidhje me parandalimin
4.te mbahen seminare te rregullta se bashku me doctor dhe infermier mbi edukimin dhe
shendetin e mushkrive.
5.njohuri mbi parandalimin e rritjes se shkalles se bronkitit kronik obsstruktiv.
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4.3. Rekomandimet

Lidhur me kujdesin infermieror te bronkiti kronik obstruktiv rekomandojmë:

 Termi "bronkit kronik", . Kollë dhe pështymë mund të përsëritet çdo vit dhe çdo
herë tjetër të marrë një kohë më të gjatë. Bronkit kronik shpesh zgjatur thithjen
e substancave të ndryshme irrituese, si tymi i duhanit.
 Dallimi kryesor në mes të proceseve në mushkëri në bronkit akut dhe kronik
është se bronkit kronik mukozën bronkiale prodhon me shume mukusit, e cila
shkakton kollitje,
 Shpesh qëndrueshme irritues ndikim të çon në përkeqësim progresiv dhe
inflamacion ose dhëmbëza të rrugëve të frymëmarrjes të vogla që çojnë në
vështirësi në frymëmarrje.
 Në këtë rast, mund të zhvillojnë emfizemë, sidomos kur këto irritues
shkaktojnë shkatërrimin e mushkëror. Kjo çon në faktin se pacienti është e
vështirë për të marrë frymë në çdo përpjekje fizike. Bronkit dhe emfizemë janë
gjithashtu si sëmundje e pavarur, por shpesh shoqërojnë njëri-tjetrin.
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Rezyme
Hyrje. Bronkit - është sëmundja më e zakonshme. Kjo ndodh në të rriturit dhe fëmijët.
Bronkit obstruktive kronike - nuk është vetëm një sëmundje inflamatore të bronke, por edhe
prania e dëmtimit të mukozës bronkiale. Si rezultat, procesi është prishur saktë bronke
ventilimit.

Qellimi I punimit. Ky punim trajton bronkitin kronik dhe semundjen e tij të para nga
kendveshtrimi I kujdesit
Infermieror,Qellimi dhe objektivat e ketij punimi jane:
a.njohja e anatomise dhe fiziologjise se bronkititdhe e mekanizmit fisiopatologjik qe qone deri
te bronkiti kronik obstruktiv.

Metodologjia. Ne realizimin e ketij punimi, eshte perdorur metoda e dyfishte e
studimit te rastit,dhe ne te njeten kohe kemi marre informacione lidhur me kujdesin
infermiror te pacinetet me bronkit kronik obstruktiv .

Rezultatet.
Nga rezultatet tregohet qarte se gjate ketyre viteve frekuencen me te madhe e ka bronkiti
kronik ,e shpjeguar ndryshe per kete nozologji ne 1000 banore kemi 5 deri 7 raste…!
Çrregullimet e shoqeruara me obstruksion te rrymes se
ajrit spektri I smundjeve pulmonare obstructive kronike

Perfundimi. Ne baze te studimit retrospektiv te kryer arrije te jap qeshtje perfundimtare
1.diagnostikim te sakte dhe te shpejte te semundjes
2.vlersim rigoroz infernieror subjektiv dhe objektiv te pacientit ,hartimin e planit te nderhyrje
Terapeutike prespitalore ,spitalore ,post-spitalore

Fjalet kyqe: bronkiti kronik,diagnoza infermierore,nocioni instrumental
Pacient & familie,kujdesi infermieror
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Summary
Introduction
Bronchitis-is one of the most common diseases. It can affect the adults and the kids.
Obstructive chronic bronchitis, is not only a bronchs inflammatory disease but it can also be
an injury of bronchial mucus. As a result of this, the air ventilation does not work properly.
The purpose of the research

This research intends to study chronic bronchitis and its disease from nursing care point of
view. The purposes and objectives of this research paper are:
a)the recognition of bronches anatomy and physiology and physiopathological mechanism
which leads to obstructive chronic bronchitis.
Methodology
In order to realize this study properly we have used the dual approach of case and in the
same time we have gathered lots of information related to nursing care that the patients
diagnosed with obstructive chronic bronchitis have.
The results
It is clearly shown from many results that chronic bronchitis is the most frequent issue , in
other words for this nosology , from 1000 residents there are 5 to 7 cases diagnosed with
chronic bronchitis….!
Disorders associated with air stream obstruction, the specter of chronic obstructive
pulmonary disease.
Conclusion
Based on the performed retrospective study, I have come to these final issues:
a) accurate and rapid diagnosis of the disease
37

b) rigorous subjective and objective nursing assessment of the patient, drafting a plan
for

therapeutic

pre-hospitalization,

hospitalization,

and

post-hospitalization

intervention.
Key words: chronic bronchitis, nursing diagnosis, instrumental notions, patient & family,
nursing care
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