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Astrakti
Hyrja: Gjatë shtatzënisë mund të paraqitet anemia tek gratë të cilat kanë vuajtur nga kjo
sëmundje apo tek ato të shendosha.
Sidoqoft në të dy rastet duhet të zbulohet shkaktari i paraqitjes së anemisë gjatë shtatzënisë.
Duhet të kemi parasysh se tek shtatzënat paraqitet një shkallë e vogel e anemisë për shkak të
rritjes së elementeve të gjakut. Po ashtu nevojat e frytit për hekur i cili është i nevojshem për
ndertimin e indeve, qelizave mund të jetë si shkaktar i një anemie.
Anemit në shtatzëni i kemi ndar në disa grupe : hipokrome, megallobllastike, hemolitike dhe
aplastike.
Anemia hipokrome – është anemi me shpesht si gjatë shtatzanisë ashtu edhe jashtë saj, kjo anemi
është si munges e hekurit. Mungesa e hekurit mund të jetë si pasoj e gjakderdhjeve të ndryshme
gjatë shtatzënis.
Simptomat varen nga shkalla dhe kohë zgjatja e sëmundjes . Keto anemi më së shpeshti
paraqiten ka për gjysma e dytë e shtatzënisë kur nevojat për hekur rriten. Format e lehta kalojnë
pa shenja ndersa format mesatare pacientja është e lodhur, e zbeht, dispnoike, tahikardike etj.
Sipas disa autorve anemia favorizon paraqitjen e gestozave të vonshme.

QËLLIMI I PUNIMIT: Qëllimi në ketë temë do të perpiqem të shtjellojmë kush janë
faktorët predispozues, të anemisë në shtatzëni, ndikimi

që kanë në vdekshmeri të foshnjes,

pasojat që lenë te fëmija, roli i mamisë në parandalimin dhe kujdesin , edukimin dhe puna
ekipore ( bashkpunimi i mirë mami e mjek gjinekolog ).

Fjalët kyç: shtatzëna , anemia,
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Abstract
Admission: During pregnancy anemia may occur in women who have suffered from this disease
orto the sound ones.
However, in both cases the cause of anemia should be detected during pregnancy. We must bear
in mind that there is a small degree of anemia in the pregnancy due to the growth of the blood
elements. Likewise, the iron fruit needs that are needed for the construction of tissues, cells can
be a cause of anemia.
We divided the anemia into pregnancy into several groups: hypocromia, megalloblastic,
haemulitic and aplastic.
Hypocromous Anemia - is anemia most commonly during both pregnancy and outbreak, this
anemia is like lack of iron. Lack of iron may be due to various bleeding during pregnancy.
The symptoms depend on the degree and duration of the disease. These anemias most commonly
appear to have the second half of pregnancy when iron urines grow. The leaf forms pass without
signs while the average format of the patient is tired, dim, dysfunctional, tachycardic and so on.
According to some authors anemia favors the appearance of late gestures.

PURPOSE OF WORK: The purpose of this thesis will be to try to explain who are
predisposing factors, anemia in pregnancy, the effects of the infant's death, the consequences that
the child has on the child, the role of the mother in prevention and care, education and team work
good mother and gynecologist cooperation).

Key words: pregnant, anemia,
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1. Shtatzënia dhe anemia

Shtatzënia është një periudhë delikate jo vetëm për shëndetin e nënës, por dhe të fëmijës që do
lindë. Prandaj mjekët këshillojnë një kujdes të veçantë dhe një dietë që duhet të zbatohet. Është e
këshillueshme që gruaja shtatzënë të pijë sa më shumë lëngje dhe ujë, sepse e ndihmojnë në
pastrimin e veshkave dhe gjakut.
Këshilla e parë që vjen nga mjekët gjinekolog është një dietë e ekuilibruar, e shëndetshme dhe e
larmishme. E për ta garantuar këtë, specialistët rekomandojnë që dieta e gruas shtatzënë duhet të
përfshijë ushqime të pasura me fibra, kripëra minerale, vitamina, fruta-perime; proteina, mish,
peshk, vezë, qumësht dhe bulmetra; dhe karbohidrate, makarona, oriz dhe bukë. Të gjitha këto
substanca që ndikojnë në ruajtjen e shëndetit të gruas dhe zhvillimin normal të fetusit. “Gjatë
shtatzënisë mbi të gjitha duhet të eliminohen yndyrnat, sheqernat dhe kolesteroli, megjithëse jo
në mënyrë drastike.
Sipas mjekëve, nëna e ardhshme nuk duhet të tregohet e fiksuar ndaj ushqimit, sepse nëse ha
shumë, kaloritë e tepërta depozitohen si dhjamë në pjesën e hijes dhe kofshëve dhe pas lindjes do
të jetë e vështirë të rikthehet në peshën normale. Është e rekomandueshme që pesha trupore
duhet të jetë e qëndrueshme gjatë tre muajve të parë të shtatzënisë dhe më pas të shtohet me 1,5
kg në muaj për gjatë 6 muajve të tjerë, në mënyrë që të mos i kalojë 12 kg. Kjo mund të arrihet
vetëm duke pasur një regjim ushqimor ditor të larmishëm dhe të ekuilibruar, me ushqime të
pasura me kripëra minerale, vitamina, karbohidrate dhe fibra, sepse sigurojnë zhvillimin normal
të fetusit.
Nevoja ditore e një gruaje shtatzëne është 18 deri 27 mg hekur në dite, por duke qenë se kjo sasi
nuk mund të merret në ushqim, rekomandohet marrja suplement ditore e 30 mg hekur.
Rekomandimet për shtimin në peshë dhe të ushqyerit gjatë shtatzënise kanë evoluar shume gjatë
30 viteve të fundit. Kerkimet shkencore tregojne se te ushqyerit e nënës, ndikon thellesisht në
rritjen dhe zhvillimin e fetusit (embrionit). Shtimi jo i mjaftueshem në peshe i nenës është
shoqeruar me rrezik për lindjen e një foshnje nënpeshe, probleme zhvillimi dhe vdekshmeri.
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Gjatë kësaj periudhe vëmendja e gruas duhet të jetë maksimale, për të kaluar një shtatzëni të
mbarë.
Mungesa e hekurit, e acidit folik dhe e vitaminave të ndryshme shkaktojnë anemi gjatë
shtatzënisë, pasi dhe nevoja e organizmit të nënës dhe fëmijës në një situatë të tillë janë më të
theksuara, apo nga çrregullime të gjakut të trasheguara si dhe prania e semundjeve kronike.
Lidhur me aneminë gjatë shtatzënië, është mirë që shtatzëna të këshillohet që para konceptimit të
shtatzënisë të kryhen kontrolle të imtësishme për kontrollin e hekurit në gjak, duke rekomanduar
që të mos fillohet një shtatzëni pa patur në normën e duhur hekurin në gjak.
Nënat anemike në këtë fazë të jetës ndihen shumë të dobëta, të përgjumura dhe pa energji,
lodhen shpejt, humbasin përqendrimin, kujtesen, infeksionet mezi shërohen, humbasin forcat për
lindjen, janë më të predispozuara për patologji të ndryshme pas lindjes, si infeksione apo
depresion.
Gjate shtatzënise, ndodhin ndryshme të medha në organizmin e gruas që përfshijne ndryshimet
hormonale, metabolike me gjithë efektete e tyre në organet dhe sistemet e organizmit. Fillimisht
ka një mbajtje të sasise së ujit në organizem, por nga ana tjeter ka rritje të kerkesave për hekur,
që është përberesi i hemoglobines , proteines së rruazave të kuqe të gjakut, që mbartin
oksigjenin.
Kjo rritje e kerkeses është për nënen, për bebin që po zhvillohet si dhe placenten, sidomos në
tremurjorin e dyte dhe të tretë. Nëse hekuri në organizem nuk është i mjaftuesheshem për të
përballuar keto kërkesa do të zhvillohet anemia. Kjo është më e shprehur nëse shtatzënia
shoqerohet me të vjella, nëse barra është binjake, nëse gruaja ka patur cikle me fluks të shtuar me
pare.
Çfarë është anemi?
Anemia - një rënie në hemoglobinë dhe / ose eritrociteve në gjakun periferik.
Nivele normale hemoglobinës konsiderohet nga 120 g / l. Duke pasur parasysh se fetusi në nënën
kërkon burime, sasia e hemoglobinës në gratë shtatzëna do të jetë në rangun prej 110 g / l.
Ka disa gradë e ashpërsia e anemisë:


Karakterizohet nga hemoglobinë butë brenda 109-90 g / l;



Me një nivel mesatar hemoglobinës bie në shifrat 89-70 g / l;



Shkalla e rëndë e anemisë karakterizohet nga nivele të bien hemoglobinës poshtë 69 g / l.



Hemoglobinë normale në shtatzëni duhet të trajtohet në mënyrë individuale në bazë të
tremujorit dhe praninë e comorbiditetit.
9

Shtatzënia është e karakterizuar nga rritja e fluksit të ushqyesve. Që nga kjo kohë trupi i gruas
duhet të mbështesë jo vetëm veten e tyre, por gjithashtu të sigurojë materiale ndërtimi për
fëmijën. Në fëmijës para lindjes rritet ndonjëherë me shpejtësi të madhe.
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1.1. Përse ndodh anemia gjatë shtatzënisë

Anemia është sëmundja më e shpeshtë e grave gjatë shtatzënisë. Ajo ndodhë në mënyrë të
pavarur dhe si një komplikacion i sëmundjeve të tjera. Kjo gjendje paraqet rrezik për shëndetin e
fetusit në vendin e parë, por trupi i nënës i mundon veten.
Anemia nuk paraqitet në çdo shtatzeni por shpesh lajmrohet në gratë shtatzëna kështu që mund
të themi që 20% e shtatzënave që kanë pasur anemi para shtatzënisë nëse nuk plotësohet vjen te
anemia. Vjen deri te anemi për shkak se fetusi për ndërtimine qelizave dhe hemoglobinesë i
nevoitet hekur, të cilin e merr nga nëna.
Shtatzënat zakonisht bëhen anemike në tremujorin e dytë të shtatzënisë.
Disa forma të anemisë, si për shembull ajo gjatë shtatzënisë, konsiderohet si gjendje normale të
organizmit.
Anemia është ulja e parametrave të rruazave të kuqe të gjakut, qoftë në numër apo në përbërje.
Në shtatzëni, në trupin e gruas ndodhin një sërë ndryshimesh hormonale dhe metabolike, të cilat
kanë si pasojë rritjen e mbajtjes së ujit në organizëm. Kjo sjell fillimisht uljen e numrit të
rruazeve të kuqe (eritrociteve) dhe përqendrimin e tyre në njësinë e vëllimit (hematokritin).
Ndryshe quhet edhe anemia e hollimit (hemodiluimi). Më pas me zhvillimin e mëtejshëm të
barrës, rriten nevojat për hekur në organizmin e gruas shtatzënë, si pasojë e rritjes së kërkesave të
fetusit (bebit) dhe të nënës, si dhe rritja dhe zhvillimi i placentës dhe pjesëve mbështetëse të
tjera. Anemia nga mungesa e hekurit është anemia më e shpeshtë sidomos tek gratë me një
gjendje ushqimore të varfër dhe që është përgjegjëse për 75% të rasteve. Por shkak për anemi
është edhe mungesa e acidit folik, vitaminë B12 apo të dyjave bashkë. 12 javë me dietë jo të
pasur me këto përbërësa janë të mjaftueshme për shfaqjen e kësaj anemie e cila është më e
shpeshtë në barrat binjake apo më shumë.
Anemia nga mungesa e folateve është një tjetër lloj anemie që shfaqet shpesh gjatë shtatzënisë.
Femrat kanë nevojë për më tepër acid folik gjatë shtatzanisë. Acidi folik rekomandohet të merret
që përpara shtatzënisë (pra në periudhën që femra është duke tentur për shtatzëni). Acidi folik
është një vitamin e cila ndihmon në parandalimin e disa anomalive që prekin tubin neural tek
bebi (spina bifida, anencefalia) dhe gjithashtu ul rrezikun për të patur pre-eklampsi. Vitamina B12 ndikon edhe ajo në formimin e qelizave të kuqe të gjakut (eritrociteve). Për këtë arsye,
mungesa e kësaj vitamine mund të shkaktojë anemi.
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1.2.Por janë disa grupe të njerëzve të cilët janë më të prirë të vuajnë nga mungesa e tij
dhe të kenë nevojë për plotësim.
Hekuri është një mineral esencial, i cili zakonisht gjendet në një dietë të shëndetshme dhe të
balancuar. Ai ndihmon gjakun ta qarkullojë oksigjenin kudo nëpër trup.
Disa njerëz, përfshirë gratë shtatzëna ose ato që janë në periudhën e menstruacioneve, kanë
nevojë për më shumë hekur se tjerat dhe kanë një rrezik të shtuar për të mos marrë sasitë e
mjaftueshme të tij.
Grupet e njerëzve në vazhdim janë në rrezik të rritur për të pasur mungesë të hekurit:


Gratë shtatzëna, regjimi ushqimor i varfër dhe lindjet e shpeshta por edhe grat që janë të
predispozuna për të shfaqur anemia;





Foshnjat e lindura para kohe ose me peshë të ulët;
Vajzat tinejxhere;
Gratë e moshës për të lindur, veçanërisht ato që kanë menstruacione të rënda;
Njerëzit me pamjaftueshmëri të veshkave, sidomos ato që kanë nevojë për dializë;



Njerëzit të cilët nuk e absorbojnë hekurin si duhet nga ushqimet ose suplementët.




Fig. 1.Shtatzëna dhe anemia .
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1.3. Përveç anemive të sipërpërmendura, si banorë të rajonit të Mesdheut çfarë
sindromash të tjera ekzistojnë
Përveç anemive të mësipërme, si banorë të rajonit të Mesdheut, në vendin tonë kemi dhe
anemitë talasemike, që janë sindroma të trashëgueshme të karakterizuara me dëmtime sasiore të
sintezës së hemoglobinës normale. Po kështu ndeshën dhe hemoglobinopatitë, si drepanocitoza,
që është formë e trashëguar e anemisë si pasojë e sintezës së hemoglobinës patologjike. Këto
janë anemi të lindura, të cilat mund të rëndohen në barrë, sidomos talasemia major dhe
drepanocitoza, duke çuar edhe në raste të aborteve spontane, vdekjes fetale intrauterine dhe
vdekshmërisë përreth lindjes. Në raste të rralla anemia mund të shfaqet si pasojë e infeksioneve
të rënda, sëmundjeve metabolike apo mjekimeve të ndryshme.

1.4.Cilët janë faktorët favorizues të anemisë
Faktorët favorizues janë: Nënushqyerja, më saktë dieta e varfër në produkte që janë të pasura me
hekur, viatmina (kryesisht B dhe C) që ndihmojnë përthithjen e hekurit, folatë etj.
-Humbjet gjatë barrës: hemorragjitë, të vjellat e shtuara, diareja, djeresitja profuze në terrenet
patologjike etj, të cilat varferojnë trupin dhe ulin nivelin e hekurit dhe vitaminave të tjera.
-Barrat e shpeshta apo shumë të afërta në kohë, si dhe barrat e shumëfishta
-Sëmundjet e aparatit tretës apo ndërhyrjet kirurgjikale, që ulin përthithjen e hekurit dhe
komponentëve të tjerë shoqërues
-Anemitë e mëparshme të gruas, të patrajtuara si duhet, të lindura apo të fituara
-Sëmundje të tjera që kanë pasoja te metabolizmi,sëmundje kronike si tumoret të melqisë,
veshkave, format të tresheguara të anemisë dhe përthithja e hekurit, si sëmundjet autoimune ,
Cikli mestrual me fluks të shtuar që zgjasin për një kohe të gjatë
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2. Cilat janë simptomet e anemisë në shtatzëni
Megjithatë, rrallëherë mund ta vlerësoni vetveten që jeni anemike, sepse gjatë shtatzënisë këto
simptome janë të evidentuara si shumë normale. Ndonjëherë shtatzëna nuk ka asnjë simptom.
Për këtë arsye nëse dyshoni që jeni anemike atëherë duhet ti drejtoheni gjinekologut tuaj, i cili do
të ju udhëzojë për analiza të gjakut.
Anemia mund të ndodhë pa simptoma dhe shpesh janë ndryshime të vogla shëndetësore nëna
shtatzëna shkruan off pozicion "interesante". Por, në rastet më të rënda, shenja do të theksohen.

Simptomat e anemisë gjatë shtatzënisë:


lodhje dhe këputje,dobsim të muskujve,



marrje mendësh, kokëdhembje dhe harresë,



pamundësi për të qëndruar gjatë në këmbë,



vështirësi në frymëmarrje,



rrahje më të shpeshta të zemrës, dhimbje gjoksi, gulçim,



zbehje të lëkurës dhe mukozave,



dëmtime të thonjëve,



ndryshimi shije dhe erë (varësisë për të ende odors pakëndshme).



rënie të flokëve dhe ftohje të duarve e këmbëve etj.



mundësinë për infeksione gjatë lindjes.
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2.1.Sa është e rrezikshme anemia në shtatzëni
Anemia e lehtë nuk e rrit rrezikun për foshnjen dhe për nënen sepse natyra ka krijuar shumë
mënyra për të mbrojtur nënen dhe foshnjen.
Përgjithësisht, efektet e anemisë së nënës shtatzënë tek foshnja janë të kufizuara.
Përgjithesisht bebi kujdeset vete për nevojat e tij për hekur duke marre tek nëna, por anemia e
nënes mund të ndikoj në hekurin e depozituar çka rrit rrezikun për zhvillim të anemise më vonë
gjatë feminise. Vlerat e hekurit dhe të ferritinës fetale janë 3 – 5 herë më të larta se ato të nënës,
për këtë arsye duhet që vlerat e anemisë së shtatzënës të jenë shumë – shumë të theksuara (Hb<6
g/dl) që të çojnë në vonesë të rritjes së foshnjes apo më tej.

Megjithëse, në raste, kur është fjala për anemi të rëndë, mund të ketë edhe komplikime:


Rreziku i lindjes para kohe,



Lindje të femijeve me peshe te ulet,



Studimet e fundit kanë treguar se te fëmija mund të shfaqen edhe probleme të lindura të
sistemit nervor. Kjo është arsyja që e profilaksa rekomandohet sidomos gjatë dy
tremujorit të parë, kur fetusit i zhvillohet sistemi nervor. Në rastet e anemive të rënda
edhe në humbje të shtatzënave gjatë barrës apo pas lindjes, fatmirësisht në raste shumë të
rralla.
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2.2. Po te nëna
Vetë lindja normalisht shoqërohet me humbjen e një sasie gjaku (dhe kjo është normale). Prandaj
është mirë që gruaja shtatzënë të hyjë në muajin e fundit me nivele të hemoglobinës normale ose
afër normale. Nëse gruaja shtatzënë do të jetë anemike në momentin e lindjes, ajo do të jetë e
keputur, do të ketë mungesë të energjive të duhura për të përballuar eksperiencën unike të
lindjes.
Nëna anemike, përveç ankesave që përmendëm më sipër, paraqiten shumë të dobëta, si të
përgjumura dhe pa energji, lodhen shpejt, humbasin përqendrimin, kujtesen, infeksionet mezi
shërohen, humbasin forcat për lindjen, janë më të predispozuara për patologji të ndryshme pas
lindjes, si infeksione apo depresion.
Mungesa e acidit folik gjatë shtatzënisë
Mangësia e acidit folik është mjaft e rëndësishme në periudhën e parë të shtatzënisë sepse çon në
defekte të lindura të tubit nervor (spina bifida). Prandaj është e këshillueshme që nënat që kanë
planifikuar shtatzëni të bëjnë profilaksinë me acid folik tre muaj përpara e në vazhdim. Sigurisht
që me këshillimin e mjekut për përcaktimin e saktë të dozës.
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2.3.Çfarë është elektroforeza e hemoglobinës dhe pse është shumë e rëndësishme për t’u
kryer
Elektroforeza e hemoglobinës është një ekzaminim që bëhet në gjak për të kontrolluar tipet e
ndryshme të hemoglobinës që është proteina përbërëse e rruazave të kuqe të gjakut dhe zë rreth
96 % të përmbajtjes së tyre. Ajo lidhet dhe transporton oksigjenin në të gjithë trupin, për pasojë
ulja e nivelit të hemoglobinës çon në uljen e oksigjenimit të organeve jetësore dhe ulje deri në
dëmtim të funksionit të tyre.
Elektroforeza e hemoglobinës përcakton në mënyrë cilësore dhe sasiore tipat e hemoglobinës.
Është pikërisht ky ekzaminim që përdoret për “screening” të talasemive apo hemoglobinopative,
sigurisht e kombinuar dhe me analiza të tjera specifike. Nëse kemi dy prindër mbartës të
talasemisë, ekziston 25 % mundësi që bebi i ardhshëm i tyre të jetë jo më mbartës, por i sëmurë
nga talasemia, që është një formë mjaft e vështirë jete që ka nevojë për transfuzione gjaku të
vazhdueshme.
Për këtë është shumë e rëndësishme të kontrollohen të gjitha gratë shtatzëna për herë të parë, e
nëse ato janë mbartëse, duhen testuar edhe bashkëshortët e tyre.
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2.4. Pse ne kemi nevojë për hekur
Hekuri është një nga proteinat më të rëndësishme - hemoglobinë, përgjegjës për transportin e
ajrit përmes enëve të gjakut. Pavarësisht nga fakti se përmbajtja e hekurit në njerëzit është
relativisht i vogël, mungesa e tij mund të kthehet probleme serioze.
Hekuri si element i nevojshme i organizmit, absorbohet gjatë tretjes. Kjo ndodhë në jejunum dhe
duodenum. Dhe jo gjithmonë ky proces vazhdon pa probleme. E gjitha varet se sa të
shëndetshem janë njerëzit . Të gjitha llojet e sëmundjeve kronike të stomakut dhe zorrët mund
të pengojë në mënyrë të konsiderueshme thithjen e hekurit.

Anemia nga mungesa e hekurit është lloji më i shpeshtë i anemive para dhe gjatë shtatzënisë.
Takohet në 15 – 25 % të grave shtatzëna. Gjatë shtatzënisë ndodhin ndryshme të mëdha
metabolike në organizmin e gruas. Fillimisht ka një mbajtje (retension) të sasisë së ujit në
organizëm (që shkakton një anemi fiziologjike të hollimit), por nga ana tjetër ka dhe një rritje të
kërkesave për hekur, që është përbërësi kryesor i hemoglobinës. Hemoglobina është një
proteinë e rruazave të kuqe të gjakut (eritrociteve) e cila ka funksion transportin e oksigjenit në
gjak. Në këtë lloj anemie, mungesa në hekur shkakton ulje të niveleve të hemoglobinës.
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2.5.Shkaqet e reduktimit të hemoglobinës në gratë shtatzëna

Gratë që vuajnë nga qrregullimet e mëposhtme, rrezikohen për anemi:


Shtatzënë me sëmundje kronike të veshkave, hepatiti, gastrit, ulçerë sëmundjeve të traktit
gastrointestinal, pielonefrit, çrregullimet e tiroides, stresi, diabeti, zmadhimi shpretkës,
çrregullimet e presionit arterial;



Kur mbahet dietë me konsum të ulët të mishit, dietë të paekuilibruar (anoreksia,
vegjetarianet);



Disponueshmëria e sëmundjeve të koagulimit të gjakut ( Thrombocytopenia,
coagulopathy );



Gratë me shtatzëni në nivelin të ultë të hemoglobinës;



Historia e komplikuar obstetrike (abortet, aborte spontane, gjakderdhje);



Në shtatzëni të shumëfishta afër njëra me tjetrën, shtatzënit multiple (binjak, trenjak);



Menstruacionet të zgjatura përpara shtatzënisë;



Në gjysmën e dytë të Gestosa shtatzënisë, të vjellurat gjatë shtatzënisë;



Dietë e varfër me hekur;



Shtatzëna në moshë të re dhe gratë shtatzëna kundër sfondit të ushqyerjes me gji;

Anemia gjatë shtatzënisë është e zakonshme dhe në shumicën e rasteve është e formës së lehtë.
Në raste të ralla ajo mund të bëhet një problem serioz që mund të kërkojë trajtim. Kur sasia e
qelizave të kuqe (eritrociteve) është e jo e mjaftueshme për të transportuar oksigjenin në
organizëm, kjo do të sjellë një ndikim në funksionin e organeve.
Ekzistojnë më shumë se 400 lloje anemie dhe më e shpeshta është ajo nga mungesa e hekurit.
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3. Diagnoza e anemisë te shtatzënat

Në të gjitha manifestimet klinike, diagnoza ndihmon në numërimin e gjakut. Mjeku vëren
treguesit e mëposhtëm:


Sasia i hemoglobinës normalisht gjatë shtatzanisë 110-150 g / l;



Niveli i qelizave të kuqe të gjakut në anemi poshtë 3.5 milion.



Tregues Color vlerëson nivelin e hemoglobinës (0,33-0,4);



Hekuri në serum është përcaktuar në analizën biokimike të gjakut. Kufirit të poshtëm të
normale 10 mmol / l.



Në tremujorin e tretë të shtatzënisë mund të jetë një anemi e lehtë. Kjo do të thotë se
hemoglobina e mbetur të njëjtën sasi, por vëllimi i gjakut është rritur për shkak të
plazmës. Në këtë rast, diagnoza do të ndihmojë në vënë e përcaktimit e hekurit në serum.
Kam qenë anemike edhe para shtatzënisë. Shumë gra fillojnë shtatzëninë me anemi.

Mangësia e acidit folik është mjaft e rëndësishme në periudhën e parë të shtatzënisë sepse çon në
defekte të lindura të tubit nervor (spina bifida). Prandaj është e këshillueshme që nënat që kanë
planifikuar shtatzëni të bëjnë profilaksinë me acid folik tre muaj përpara e në vazhdim. Sigurisht
që me këshillimin e mjekut për përcaktimin e saktë të dozës

Fig. 3. Marrja gjakut.
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4. Preventiva e anemisë në shtatzëni
Një rëndësi të madhe ka këshillimi para konceptimit të shtatzënisë. Gjithmonë mjekët
kontrollojnë parametrat e hekurit në gjak dhe rekomandojnë të mos fillohet një shtatzëani pa i
sjellë ato në normë. Regjimi ushqimor është shumë i rëndësishëm.
Konsumoni ushqime të pasura me hekur:


si mishi i kuqë, mish pule, mishë peshku, vezë, oriz,



sidomos te nënat vegjetariane ( bizelet, fasulet, thjerrëzat, këpurdha ),



frutat e thata (bajamet, arrat, lajthitë, kumbullat, rrushi, farat e ndryshme etj),



perimet dhe zarzavatet e gjelbra që ndihmojnë në përthithjen e hekurit (sallata jeshile,
spinaqi, brokoli, laker, etj),



frutat e pasura me vitainë C : limon, protokall, bananet, shega, pjepri dhe shalqini të
cilat ndihmojnë në absorbimin e hekurit.



injoroni kafeinën ( kafe, çaj) sepse e vështirësojnë absorbimin e hekurit.



Frutat; bananet, shega, pjepri dhe shalqini.



konsumoni rregullisht preparatet prenatale me vitamina e minerale të cilat iu përshkruan
mjeku.

Fig 2.Ushqimet që përmbajnë hekur.
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Një grua duhet të çojë një jetë të shëndetshme, të shpenzojnë kohen më shumë në ajër të pastër.
Dieta duhet të jetë e balancuar në të gjitha elementet e mëdha dhe substancave që përmbajnë
mish dhe perime të freskëta.
Shtatzënia duhet të jetë e dizajnuar. Në rast të anemisë, shkoni në trajtim. Është e rëndësishme që
nivelet normale të gjakut të ruhen për disa muaj para konceptimit, për të mbushur depo. Gjatë
shtatzënisë duhet të marrin suplemente hekuri në doza profilaktike.
Së pari, dieta duhet të përfshijë proteina, efekt pozitiv në sintezën e hemoglobinës - ato duhet të
jetë rreth 130 gram në ditë (mund të jetë pak më shumë), me rreth 90 g duhet të bjerë në proteina
shtazore.
Duhet të kihet parasysh se anemia shpesh shkakton depozita shtesë yndyrore në palcën e eshtrave
dhe të mëlçisë. Prandaj është e nevojshme për të reduktuar menyren yndyrës (jo më shumë se 80
gram) dhe, anasjelltas, të rrisë mvaren ushqime që ndihmojnë të normalizojn kolesterolin dhe
metabolizmin e lipideve në organizem.
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5.

Si shërohet anemija në shtatzëni

Nëse jeni anemike, atëherë mjeku sigurisht do të ju përshkruaj preparate hekuri, të cilat duhet
ti konsumoni çdo ditë për ti bartur në organizëm. Hekurin duhet ta merrni me ushqim, sepse
ashtu do ta parandalojm anemin. Mos e konsumoni me qumësht, sepse kalciumi parandalon
absorbimin e hekurit . Acid Askorbik përmirëson absorbilitetin e hekurit për trajtimin e anemisë
në shtatzëni: ferronat, Ferlatum, Fefol, Ferretab, Tot’hem
Në varesi të llojit të anemisë do të jetë dhe mjekimi:


Nëse bëhet fjale për anemi nga mungesa e hekurit merret supplement hekur 60 deri 120
mg në dite .



Nëse merret në formen e ferri sulaft 325 mg ( 60mg hekur ) ose ferrous glukonat 300 mg
( 34 mg hekur ),



ferri fumarat 325mg tb ( 106 mg Hekur ).



Për tu përthithur më mirë, duhet marr me vit C, leng portokalli, qitroje ,leng domateje me
stomak bosh, por asnjëher nuk meren me qumesht dhe me kafe apo çaj apo kalcium.



Marja e hekurit shoqerohet me efekte anësore, te tilla si kapsllek, djegje të stomakut, të
përzjera të vjella.



çdo grua shtatzënë në fillim të shtatzënis i nënshtrohet egzaminit të gjakut për matjene e
hemoglabines, hematokritit, sideremis, dhe morfologjise se gjakut.

Në rastet e shfaqjes së anemisë së barrës, trajtimi më i shpeshtë është marrja e kripërave të
hekurit, në formë tabletash apo në formë të lëngshme, i kombinuar ose jo sipas nevojës me
shtesën e acidit folik apo kompleksit B të vitaminave. Sasia dhe kohëzgjatja e trajtimit
rregullohen në varësi të ndryshimit të vlerave të hemoglobinës, hematokritit dhe depove të
hekurit. Zakonisht ato zgjasin me muaj dhe në rastet e hemoragjive nga pamjaftueshmëria e
hekurit, rekomandohet trajtimi deri në tre muaj pas lindjes. Një grua me një dietë të duhur, që
nuk merr suplemente hekuri gjatë barrës i duhen gati dy vjet për të siguruar rezervën normale të
hekurit në organizëm.
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5.1.

Marrja e dozave shtesë të hekurit

Në rast se është instaluar anemia dhe rezervat e hekurit janë të pakta, atëherë mjeku do tju
rekomandojë dozë shtesë hekuri ( përvec asaj që përmbahet në multivitamina ). Është mjeku i cili
do të vendosë se çfarë forme hekuri do të merrni (tabletë apo të lëngshme) dhe në çfarë doze.
Duhet të keni parasysh se marrja e suplementeve me hekur mund të shkaktojë dhimbje stomaku
dhe ngjyrim në të zezë të jashtëqitjes. Gjatë kohës që jeni duke marrë hekur duhet të reduktoni
konsumin e tepruar të çajit, kafesë, qumështit pasi kjo mund të ulë përthithjen e hekurit nga
sistemi tretës.

5.2.Anemia nga mungesa e hekurit
Anemia nga mungesa e hekurit është lloji më i shpeshtë i anemive përpara dhe gjatë shtatzënisë.
Takohet në 15 – 25 % të grave shtatzëna. Gjatë shtatzënisë ndodhin ndryshme të mëdha
metabolike në organizmin e gruas. Fillimisht ka një mbajtje (retension) të sasisë së ujit në
organizëm (që shkakton një anemi fiziologjike të hollimit), por nga ana tjetër ka dhe një rritje të
kërkesave për hekur, që është përbërësi kryesor i hemoglobinës.
Hemoglobina është një proteinë e rruazave të kuqe të gjakut (eritrociteve) e cila ka funksion
transportin e oksigjenit në gjak. Në këtë lloj anemie, mungesa në hekur shkakton ulje të niveleve
të hemoglobinës.

24

6. Mbaje në mend
Marrja pa u konsultuar e shumë suplimenteve për të parandaluar aneminë është e panevojshme
dhe mund të jetë e rrezikshme ndonjëherë. Është mjeku që duhet të përcaktojë nevojën dhe dozën
për hekur gjatë shtatzënisë suaj.
Analizat e gjakut për të vlerësuar aneminë gjatë shtatzënisë duhet të merren rutinë gjatë
shtatzanisë.
Anemia nga mungesa e hekurit është më e zakonshmja anemi gjatë shtatzënisë. Gjithashtu të
shpeshta mund të jenë edhe anemitë nga mungesa e vitaminës B-12 apo e folateve (acidit folik).

Fig. 4. Qelizat e kuqe të gjakut (normal dhe jo normal).

Mundësia që një femër të bëhet anemike gjatë shtatzënisë është më e lartë në krahasim me
periudhën jashtë shtatzënisë. Anemia ndodh kur reduktohet numri i qelizave të kuqe
(eritrociteve) në gjak. Këto qeliza janë përgjegjëse për transportin e oksigjenit drejt indeve apo
organeve të trupit.
Anemia e lehtë mund të japë dobësi dhe nese nuk trajtohet si duhet mund të kalojë në formën e
rëndë duke patur pasoja serioze. Në fakt, anemia gjatë shtatzënisë mund të shkaktojë lindje
premature lindje dhe peshë të vogël të bebit në lindje.
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7. KUJDESI I MAMIS TË SHTATZËNAT ME ANEMI
Cili është qëllimi i asistencës së mamisë ?
Qëllimi i asistencës së mamisë është sigurimi i një kujdesi të plotë gjithëpërfshirës të natyrës
teknike, edukative, relative sipas gjendjes klinike dhe psikologjike në të cilën gjendet pacienti
nëpërmjetë:
Vlerësimit
Diagnoza
Planifikimit
Zbatimit
Vlerësimi i arritjeve
Vlerësimi fillestar
Të dhënat objektive
-Ikteri evident në lëkurë dhe në sklera;
-Pëllëmbët e duarve të ngrohta dhe me eritema;
-Edema periferike në ekstremitete;
-Lëkurë e thatë buzë të plasura
-Lodhje dhe molisje e shprehur dukshëm.
Shenjat vitale si vijojnë:


Tensioni arterjal: 100 mmHg-60mmHg



Pulsi: ›100 herë/min



Respiracioni: 22 res/min



Temperatura: 38-39 ºC

Të dhënat subjektive
-Pacientje me marramendje e lodhur
-Ndjenja e nxehësisë në fëtyrë dhe ekstremitete
-Dobësi e përgjithshme trupore dhe lodhje
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Të dhënat aktuale
Pacjentja N.N i gjinisë femerë 27 vjeçarë lajmërohet në orët e para të paraditës në institucionin
tonë. Ajo ankohet për se ndihet e lodhur kohë pas kohshme dhe e padurushme të cilat ishin
paraqitur disa ditë. Lodhjet të tilla kishte pasur edhe ditë më parë por më intensitet më të vogël.
Pacjentja poashtu raporton për këto simptoma:
-Lodhje të kohë pas kohëshm
-E plogshtë , me marramendje
-Frymarrje e vështirsuar
-Zbehje n fytyrë.
Vlerësimi psikosocialë
-pacienti përjeton ndryshim të personalitetit
-mund të paraqesë eufori, depresion, prishje të ciklëve të gjumit etj.
Të dhënat historike
Sëmundjet familiare: Hipotension, infeksione të lehta urinare.
Pacjentja poashtu është konsomues e duhanit qysh prej moshës së rinisë.
Diagnozat e mamisë
Planikimi mamisë
Planifikimi i mamisë mbështetet në nevojat dhe përmirësimin e gjendjes së gruas për një
periudhë të shkurtë. Bazuar në gjendjen e përgjithshme të pacientit dhe në diagnozat e mamisë,
janë përcaktuar prioritet dhe objektivat.
Objektivat janë vendosur varësisht prej diagnozës apo llojit të ndërhyrjeve të mamis:
Menaxhojmë stresin, duke përmisuar aftësinë e përshtatjes;
Menaxhimi i shtatzënave dhe anemisë në menyr sa ma profesionale
Menaxhimi i funksioneve vitale (pulsi, temperatura, HTA );
Menaxhimi i toneve të bebes me anë të ultrazanit.
Mbajtja e balancës elektrolitike: nga ana e vijes venoze;
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Rritja e nivelit të njohurive të pacientit rreth procesit të anemisë, procedurave egzaminuese dhe
vetë kujdesin e saj të ushqimit pas daljes nga spitali;
Dokumentimi i çdo ndërhyrje ose vizite gjinekologjike e mamisë (të shënohet data ora si dhe
person i cili aplikon terrapin ) në kartelë të pacientit.

Zbatimi i mamisë
Menaxhimi i stresit
Identifikohet niveli i ankthit të pacientit. Përcaktohet ndarja e kohës, kur të qëndrojë me
pacientin që ai të shprehët ose të bëjë pytje duke i siguruar mbështetje emocionale.
Sigurohet besimi dhe mirëkuptimi gjatë bisedës. Ndërmirret një pozicion relaksues dhe i
përshtatshem. I shpjegojmë pacientit për testet dhe procedurat trajtuese në një nivel që pacienti ti
kuptojë qartë. Kufizohen vizitorët dhe telefonatat. Mirren masat e përshtatshme për komfort si:
ndryshimi i ushqimit, largimi i vëmendjesë dhe teknika tjera relaksuese.

Menaxhimi i funksioneve vitale (pulsi,temperatura,hipotensioni)
Pasi pacienti ka temperaturë fibrile, mirren masat për ta ulur atë. Kështu fillimishtë bëjmë
ventilimin e dhomës, të jetë e paster e ngroht në temperatur mbi 25*. Mamia përcakton raportin e
ndryshimeve të shenjave vitale dhe vlerëson gjendje e pacientes edhe bebës, monitorohet
vazhdimisht për evitimin e komplikimeve pasi kemi anemi . Pacienti ka pulsin të shpejtuar edhe
presionin arterialë të ultë prandaj administron terapinë e ordinuar dhe për çdo ndryshim eventual
bënë njoftimin e mjekut përkatës.

Mbajtja e balancës elektrolitike
Matet sasia e marrë dhe e nxjerrë e ushqimit, duke përfshirë edhe të vjellat, në mënyrë që të kemi
një regjistrim sa më të saktë të bilancit elekrtilitve.
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Rritja e nivelit të njohurive të pacientit rreth diagnozës, procedurave egzaminuese dhe vetë
kujdesjes pas daljes nga spitali
Vlerësohen njohuritë e pacientit rreth diagnozës, prognozës dhe procedurave që do t’i
nënshtrohet. Inkurajohet pacienti që të marrë pjesë në procesinë e udhëzimit.
Përdoret perseritja dhe inkurajohet pacienti gjatë shpjegimit.
Rishikohen informacionet e nëvojshme të pacientit rreth mënyrës së ushqyrjesë

së bebes,

kontrollit e të bebes dhe administrimit të medikamenteve .

Edukimi shendetsorë dhe kujdesi në shtëpi


Të ndërpresë konsumimin e duhanit.



Mos konsumo asgjë që mund të stresojë si: medikamentet pa udhëzim të mjekut,
ushqimet e fërguara pjesërishtë, kafeinen, bukë të bardhë, se dhe kufizim të yndyres,
brumra, biskota, sanduiqë, qipsa, zvoglim të sasis së kripes, sheqernave etj.



Konsumo ushqime të shëndetshme: bukë të thekur, të pasura me vitamina, minerale,
aminoacide si dhe pemë e perime të freskëta..



Pra, më mirë 6 racione-shujte të vogla se sa 3 të mëdha.



Për t’i ndihmaur bebes që të ket një qumsht sa ma natyral nga ana e nënes



Medikamentet gjithmon të mirren në kohë dhe në sasinë e duhur.



Të ndjekë vizita të rregullta mjekësore si per veti edhe për fëmijen

Rezultatet e pritshme


Pacienti ndjenë ulje të ankthit;



Pacienti raporton për perkrahjen emocionale edhe udhezimet e mamis ;



Arrinë një nivel optimalë ushëqyes;



Mëson informacione rreth diagnozës dhe procedurave tjera;



Shenjat vitale arrijnë të normalizohen;
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8. KONSULTIMET DHE REKOMANDIMET
Çë problemet që u trajtuan më sipër të jenë sa më të vogëla dhe që ato të zgjidhen sa më mirë
duhet

bashkpunim midis stafit mjekësorë, sidomos midis mjekut, mamis-pacientit dhe

familjarëve.
Disa nga aspektet e edukimit janë:


Të merret terapia në rregull dhe në kohë



Pacienti duhet të ushqehet në mënyrë të shëndetshme dhe të balancuar;



Të shmangë marrjen e pijeve të gazura



Të ndërpresë plotësishtë konsumimin e duhanit dhe qendrimin ne ambiente të ti



Të jetë vazhdimisht me kontakt me mjekun dhe mamin për vete dhe për beben



Të kryejë kontrolla periodike të rregullta tek mjeku;



Drejtohuni në spital menjëher nëse kini ndonje nevoj per vete .
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