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ABSTRAKTI
Infarkti i miokardit është sëmundja më e rrezikshme që prek zëmrën, si dhe një nga më të
shpeshtat, e cila shkaktohet për arsye të mungesës së oksigjenit dhe mbylljes së arteries koronare.
Në shumicën e rasteve ndodh infarkti si pasojë e bllokimit të pjesëshëm ose të plotë të enëve të
gjakut si pasojë e një tromboze ose embolie. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë
(OBSH-së), çdo vit vdesin më shumë njerëz nga infarkti i miokardit sesa nga çdo sëmundje
tjetër.
Vetëm në vitin 2012 , 6.7 milionë njerëz vdiqën si pasojë e infarktit. Deri në vitin 2030 pritet që
qdo vit 2.3 million njerëz të vdesin nga infarkti i miokardit.
Qëllimi : Të njihemi me nivelin e njohurive për ushqim të rregullt të pacientët me Infarkt të
miokardit si dhe të shpjegojmë rregullat e dietës së tyre.
Metodologjia : Janë shfrytëzuar të dhëna kualitative të sëmurëve me infarkt të miokardit në
spitalin „‟ Isa Grezda‟‟ Gjakovë, pastaj është zhvilluar anketimi në bazë të pyetësorëve të
strukturuar të përbër nga 15 pyetje, lidhur me njohuritë e 20 pacientëve për ushqim.
Rezultatet : Tona na flasin se gjatë periudhës janar-shtator 2017 në spitalin “Isa Grezda” kanë
qenë 55 raste me Infarkt të miokardit. Numri i pacientëve në zona rurale ka qenë me i shprehur
me 12 raste, ndërsa në zona urbane me 8 raste . Sesa dijnë pacientët me infarkt rreth ushqimit
flasin edhe të dhënat tona ku nga gjithsej 20 të anketuarit të përfshirë në studim, 5 prej tyre
marrin ushqim 5 herë gjatë ditës, 1 prej tyre ushqehet 4 herë gjatë ditës, ndërsa 14 prej tyre
ushqehen 3 herë gjatë ditës. Sesa është e rendësishme përdorimi i kufizuar i yndyrave flasin të
dhënat se nga 20 pacientë të anketuar, 75% prej tyre nuk e konsumojnë asnjeherë vajin e ullirit,
ndërsa 25% prej tyre e konsumojnë vazhdimisht.
Diskutimet : Shumica e pacientëve nuk kanë njohuri se sa vakte ushqimore u rekomandohen të
marrin gjatë ditës, dhe vetëm 5 pacienta e kanë të njohur dhe zbatojnë rregullin e ushqyshmërisë
se duhet të ushqehen 5 herë gjatë ditës, prandaj ata nuk e dijnë se vaji i ullirit është i mirë për tu
përdorur sikurse nuk e dijnë edhe mbi rëndësin e konsumit të kufizuar të ushqimeve të njelmëta ,
ndërprerjen e duhanit, alkoolit, dhe rëndesin e aktiviteteve fizike në përmisimin e sëmundjes.

Fjalë kyqe : infarkti i miokardit, zemra, të ushqyerit, dieta.
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1.HYRJA

Sëmundjet kardiovaskulare janë shqetësim për shëndetin publik në të gjithë botën,të cilat mbeten
një ndër shkaqet kryesore të vdekjeve te të rriturit në vendet e industrializuara.(1)
Infarkti i miokardit është sëmundje që shfaqet si pasojë e bllokimit të enëve të gjakut,ku si
pasojë shfaqen qrregullime të rënda në punën e zemrës, indi i zemrës vdes dhe te rrahurat e saj
ndalen plotësisht. Faktorët që rrezikojnë punën normale të zemrës janë : mos aktiviteti fizik,
streset e ndryshme psikike, kolesteroli në gjak,hipertensioni,diabeti,puna e rëndë fizike, pushimi
i pamjaftueshëm, pirja e duhanit, alkoolit etj. Infarkti është radhitur e para në sëmundjen e cila
po prek gjithnjë e më shumë botën duke mos vequar as vendet më të zhvilluara, I.M vazhdon të
jetë problem kryesor në shëndetësinë e botës së industrializuar.(2)
Sipas OBSH-së në mbarë botën rreth 15.9 milionë I.M ndodhën në 2015, ndodhin rreth dy here
më shpesh në meshkuj sesa tek femrat.
Rreziku i vdekjes në ata që kanë pasur I.M është 10% . Afro 50% të vdekjeve ndodhin brenda
orës së pare prej fillimit të dhëmbjeve.
Infarkti i miokardit lidhet ngushtë me faktorët e stilit të jetesës që janë të modifikueshëm, të
trajtueshëm, dhe të kontrollueshëm, duhet marrë masa për të zvogëluar rrezikun e sëmundjeve të
zemrës si : ushqyerje të shëndetshme, kryerje të aktiviteteve fizike, shmangien e përdorimit të
duhanit , alkoolit dhe kontrollin e rregullt të presionit të gjakut.
Sipas OBSH-së uljet modeste të tensionit të gjakut, obezitetit, të kolesterolit, mund të
përgjysmojnë incidencën e infarktit të miokardit.(3)

Prevalenca e infarktit të miokardit në botë
Në botë6shihet që sëmundja e infarktit të miokardit është duke u rritur ndër vite, në vitin 2012
kishin qenë 6.7 million raste në gjithë botën, në vitin 2015 ishin 15.9 million raste, ndërsa
supozohet qe shkalla e infarktit do të rritet prap deri në vitin 2030 me prevalenc 23 milion raste
në të gjithë botën.(10)
Sipas Gazetes Shqiptarja e botuar më 2013 thuhet se në Shqipëri në 20 vitet e fundit infarkti I
miokardit është shkaktarë mbi gjysmën e vdekjeve duke zënë vendin e pare si shkak i të gjitha
vdekjeve. Në Shqipëri vdekjet nga infarkti i miokardit janë duke u rritur në numer apsolut nga
7

200 vdekje në vitin 1991,në 2.862 raste vdekje në vitin 2009 duke zënë 60% të të gjitha
vdekjeve, ndërsa në vitin 2014 u shkaktuan 55% të vdekjeve nga infarkti I miokardit.(11)

1.1 Zemra

Zemra paraqet një organ muskulo-kavitar i cili kontraktohet në menyrë të pavarur,nga vullneti i
njeriut. Zemra ka formen e një konusi te sheshur , në të cilën dallojmë bazën,majen,facies
anterior dhe facies posterior. Zemra është e ndarë nga katër dhomeza të quajtura atriumi i majtë ,
ventrikuli i majtë , atriumi i djathtë dhe ventrikuli i djathtë. Qdo atrium komunikon me
barkushen e anës se vetë me anë të vrimes atrioventrikulare përkatëse. Atriumi i majtë ndahet
nga atriumi i djathtë me anë të ndarëses interartialis ,ndërsa ventrikujt ndahën me anë të ndarëses
interventrikulare .(4)

(Fig.1) http : www.webmed.com

1.2. Pozicioni dhe ndërtimi i zemrës
Pozicioni normal i zemrës është oblik me drejtim nga sipër poshtë nga e djathta në të majtë nga
mbrapa para, e vendosur në pjesën më të madhe të sajë ne anën e majtë. Në një perqindje shumë
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të vogël të rasteve mund të vendoset më tepër djathtas, në keto raste kemi të bejmë me
dextrokardi.
Zemra është e ndërtuar nga tre shtresa :
Shtresa e brendshme apo endocardi, shtresa e mesme apo myocardi dhe shtresa e jashtme apo
pericardi.(4)

1.3. Infarkti i miokardit
I .M i njohur zakonisht si një sulm në zemër , ndodh kur rrjedhja e gjakut zvogëlohet ose ndalet
në një pjesë të zemrës, duke shkaktuar dëme në muskujt e zemrës . Eshtë nekrotizim i muskulit
të zemrës . Kjo vjen si pasojë e bllokimit të arteries koronare nga pllakëzat atero-sklerotike që
sjellë mosushqyerjen e saj me gjak dhe me oksigjen, arteriet mbyllen kryesisht nga trombi i cili
formohet .(4)
Shpeshtësia më e madhe e infarktit të miokardit vërehët në moshën 50-69 vjeq tek burrat dhe 6079 vjeq tek grate. Në shumicen e rasteve I.M verehet ne qetësi pa rrethana shperthyese.
I.M perbën një nga patologjitë më të rënda dhe më aktuale për të gjitha moshat, veqanarisht për
të moshuarit .(5)
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1.4. Shkaqet që qojnë në I.M

● Arteroskleroza - Eshtë gjendje kur pikat e matrialeve yndyrore si kolesteroli shtresohen në
muret e brendshme të arterieve koronare. Qelizat e gjakut mund te ngjiten për pjesen e demtuar
dhe krijohet mpiksja e gjakut apo trombi, bllokon totalisht apo pjeserisht lumenin dhe qarkullimi
i gjakut mund të ndërpritet tërësisht nëpër arterie . Ky bllokim i lumenit provokon I.M . Mbi 90%
të rasteve me I.M shkaktohen nga formimi i trombit.
● Hipertensioni arterial ( HTA ) - është faktori më i rëndësishëm për zhvillimin e sëmundjeve
koronare. Personat me HTA kanë një rrisk 5 herë më të madh për zhvillimin e SKZ.
● Hiperkolesterolemia - niveli i rritur i lipideve ( yndyrave ) është faktorë tjetër i rëndësishem
që rrezikon për SKZ.
● Mosha - rrezikon për ketë sëmundje më shumë se 70% të rasteve nga I.M ndodhin pas moshës
70 vjeqare. Studimet kanë treguar që procesi arterosklerotik mund të bëhet i dukshëm që në
moshën 3 vjeqare. Kështu vazot koronare fillojnë të përfshihen në këtë proces nga mosha 20-30
vjeqare.
● Gjinia – I.M prek më shumë meshkujt sesa femrat. Meshkujt janë më të prekur para moshës
65 vjeq, pas kësaj moshe rreziku është i njejtë. Vetëm 1 në 7 femra të moshës 45-64 vjeq kanë
shenja të SKZ. Pas moshës 64 vjeqare raporti ndryshon 1 në 3 .(6)
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1.5. Shkaqet jo-arterosklerotike

I.M mund të zhvillohet edhe nga shkaqet jo-arterosklerotike, nga të cilat mund të permenden :

● Anomalit kongenitale koronare,
● Semundje të ndryshme metabolike,
● Traumat koronare,
● Një vazoplazem koronare,
● Faktoret që ulin oksigjenimin si hipoksija, anemija e thellë,
● Përdorimi i kokaines,
● Duhani është shkaktari kryesor i infarktit dhe I sëmundjeve koronare të zemrës te grate dhe
burrat.
Ai rrit gjithashtu rrezikun e arteriosklerozës dhe të infarktit miokardik, sepse favorizon formimin
e pllakave dhe të trombeve. Duhanpirësit rrezikojnë të sëmuren dy herë më shumë sesa ata të
cilët nuk e pinë atë.
● Trashëgemia është faktor që nuk duhet neglizhuar. (6)
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1.6. Shenjat klinike tek I.M
Shenjat klinike shprehen në dy forma: tipike dhe atipike.
Shenjat tipike janë:
● Dhimbje gjoksi - pershkruhet si e paqartë , shtrenguese, ndonjeherë e forte dhe e mprehtë. Kjo
dhimbje zgjatë 30 minuta dhe me gjatë shtrihet në qafë në duar.
● Dispnea – në këtë rast kemi një frymëmarrje të shkurtër madje dhe mund të humbasë.
● Tahikardi – e shprehur me rrahje të shpeshta të zemrës e shoqëruar dhe me palpitacion.
● Zbehje – pacienti ka një lekurë të zbehtë, ndonjeher cianotike.
● Djersitje – pacienti shoqërohet me djersë të ftohta.(6)

Shenjat atipike janë:
● Dhimbje – lokalizohet në abdomen, qafë, nofull.
● Nauze – shprehur me dobësi të theksuar .
● HTA – hipertension arterial .
● Temperaturë – subfebrile.(6)
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1.7. Mjekimi i infarktit të miokardit
● Trombolitiket – terapija me të ka treguar sukses të mbijeteses në ata pacient që është
përdorur. Trombolitiket duhet të perdoren në 6 orët e para kur verehet ngritja e segmentit ST në
lidhje anterior.
● Aspirina protektoret – 50mg P.O ose I.V nëse pacienti vjellë. Duhet të jepet gjithmonë në
fazat akute.
● Clopidogrel- jepet në 4 doza nga 75mg P.O në vend të aspirinës
● Betabllokuesit- përdoren në 24 orët e para pas I.M
● Stanina – sinuostanin 40mg
● Heparina – dhe antikoagulantët tjerë kanë një rol ndihmës të pacientët
● ACE- Inhibitorët- reduktojnë ritmin e vdekjes pas I.M. Janë të dobishëm në pacientë me
disfunksion ventrikular .
● Morfin sulfat – lehteson dhimbjen, zvogëlon kerkesat për oksigjenimin e miokardit .(5)
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1.8. Roli i dietës te pacientët me infarkt të miokardit

Ushqimi është një pjesë thelbësore e jetës së seciit. Mënyra e ushqyeshmërisë korrekte është një
formë e gjerë në të cilën duhet përfshir ushqim të balancuar.
● Ushqimi i balancuar dhe përdorimi i shtesave të ushqimit ndihmon shumë në mbrojtjen e
peshës ideale të trupit.
● Një formulë e ushqyshmerisë korrekte do të reduktojë dhe parandalojë një numer të madh të
sëmundjeve të zemrës.
Trupi ka nevojë për një shumëllojëshmeri të 5 ushqyesve të mëposhtëm:
● Karbohidratet- gjenden në formë niseshteje dhe sheqeri, kanë një rol themelor energjetik në
metabolizmin qeizor. Niseshteja gjendet në perime si: patate, drithëra (buka, orizi, makarona).
Këto llojë karbohidratesh quhen të mira dhe duhet të konsumohen shumë.
Karbohidratet e dëmshme nuk duhet të konsumohen shumë në to bëjnë pjesë : ëmbëlsirat,
çokollatat, akulloret, pijet e gazuara.(9)
Sa I perket këtyre ka një lidhje pozitive ne mes të sheqerit të përpunuar dhe vdekshmërisë nga
sëmundjet kardiovaskulare.Përdorimi I ushqimeve bimore si;frutat,perimet,perimet bishtajore
dhe farat,ku karbohidratet në to përbëjnë një interest ë madh për shëndetin e njerzve,sepse
konsumimi I tyre mund të ndikoj në uljen e rrezikut nga sëmundjet e zemrës.(1)
● Proteinat- janë lëndë ushqyese shumë të rëndësishme, përdoren pjesërisht për të krijuar
energji dhe për të ndërtuar gjithë organizmin. Proteinat mund të jenë me prejardhje bimore dhe
shtazore. Proteina shtazore vjen nga kafshet dhe gjendet në vezë, qumësht, djathë, mish peshku.
Proteina bimore vjen nga bimët gjendet në bizele, fasule, oriz etj .(9)
Statistikat ndërkombëtare flasin për atë se konsumimi I proteinave shtazore në masë të shtuar
mund të ndikoj në paraqitjen e infaktit të miokardit.Rëndësia e përgjithshme e konsumit te mishit
të kafshëve dhe produkteve të qumështit mendohet të kenë më tepër përmbajtje yndyrore se sa
proteinore,të paktën për sa i përketë të sëmurëve kardiovaskular.(1)
● Yndyrat- janë një burim i rëndësishëm i energjisë, deponohen si një rezervë e energjisë në
indin yndyror në formë triglicerideve .Pjesa më e madhe e yndyrave konsumohet përmes mishit
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pa yndyrë, mishit të shpezëve, peshkut, qumështit dhe prodhimeve qumështore dhe vajrave
bimore .(9)
Ka të dhëna të mjaftueshme se ushqimi I drejtë ka rëndësi në nivelin mesatar të shpërndarjes së
lipoproteinave në gjak. Shumë studiues mendojnë se rritja e kolesterolit në disa ushqime rutinë
ndikojnë fuqishëm në zhvillimin e ateroslkerozës masive duke quar në një shkallë të lartë të
sëmundjeve iskemike të zemrës. Tre faktoret e rrezikut si: presioni I lartë I gjakut,duhanpirja dhe
rritja e kolesterolit në gjak janë shkaqet kryesore te rrezikut per infarkt. Raporti I dietës së
zakonshme me nivelet e lipideve në gjak dhe me shkallën e infarktit përputhet me vëzhgimet
eksperimentale dhe mjekësore. Modifikimet e yndyrës në dietë kanë efekt te mirë në nivelin e
lipideve në gjak dhe kjo varet nga : a) raporti I kalorive të konsumuara si yndyrna të ngopura dhe
acideve yndyrore, b) kolesteroli ne dietë ku te dyja bashkë rrisin këtë, c) acidet yndyrore të
pangopura kanë efekt të ulin kolesterolin.(1)
● Vitaminat dhe mineralet- janë lëndë që duhet të marrë trupi nga ushqimi që merret.
Mund të përdoren vitamina ose minerale në formë të pilulave . Vitaminat janë lëndë të vogla
organike , që duhet të merren në doza shumë të vogla . Ato janë të rëndësishme për shumë
funksione në trup.
Vitaminat ndahen në ato që shkrihen në ujë si: ( Vitamina-B dhe Vitamina-C ) , ato që shkrihen
në yndyra si ( Vitamina-D, Vitamina-E, Vitamina-K ).
Mineralet janë lëndë bazë që janë me rëndesi jetësore . Mineralet janë: natriumi, kaliumi,
kalciumi, magnezi, hekuri, jodi, bakri, zinku, kromi, etj .(9)
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1.9 Kequshqyerja

Ndodhë kur trupi nuk merr sasinë e nevojshme të energjisë ( kalorive ) , proteinave,
karbohidrateve, yndyrave, vitaminave dhe lëndeve tjera të nevojshme për të mbajtur të
shëndetshem organizmin dhe për funksionin e mire të tij.
Kequshqyrja është një nga burimet më të mëdha të sëmundjeve në botë. Për shkak të
kequshqyerjes, në trupin dhe mendjen e njeriut ndodhin një sere ndryshimesh, qrregulimesh apo
sëmundjesh. Janë të shumta, por me kryesoret janë: anoreksia, bulimia, obeziteti, SKV , diabeti,
hipertensioni, infarkti i miokardit etj. (7)
Kequshqyerja takohet në dy forma: në formen e ushqyerjes të shumtë dhe formën e ushqyerjes së
pakët:
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● Të ushqyerit e tepërt – mbipesha apo obeziteti ;ndodh si rezultat i marrjes në sasi të tepërt të
ushqimeve hiperkalorive e me shumë yndyra. Mbiushqyerja e një individi konsiderohet kur ai
është mbipeshë ose i dhjamuar.
Kjo mund të shkaktojë probleme psikologjike dhe sociale si humbje të vetëvlersimit, vonesë në
rritje dhe zhvillim, stres, ulje të jetëgjatësisë, këto ndodhin në moshën e hershme, ndërsa në
moshë më të rritur pasojat mund të jenë : diabet i tipit 2, sëmundje të zemrës dhe vazave të
gjakut, hipertension, rritje të yndyrave në gjak.(7)
● Ushqimet e pakta – ndodh si rezultat i marrjes në sasi të pakët të kalorive, proteinave,
karbohidrateve, yndyrave, vitaminave, mineraleve dhe lëndeve tjera.
Ushqyerja e pakët, është një faktor kyq për vdekshmëri, ndikon në ulje të imunitetit dhe rritjen e
mundësis për tu semurë, zhvillim të dobët fizik etj.(7)


Konsumimi i alkoolit dhe niveli i i presionit të gjakut bashk me duhanpirjen jane tre
shprehitë e këqija favorizuese per infarkt të miokardit.(1)



Konsumi ditor i kripes normal te një i rritur është 1- 2 gr në ditë. Me trendin e ri të
ushqyerit kjo sasi tejkalohet pa u verejtur me konsumimin e mishit të tymosur,turshive,
dhe ushqime të tjera të përpunuara që kanë nivel të lartë kripe.(1)



Pasiviteti fizik provat mjekësore të rehabilitimit koronar pas infarktit të miokardit
përfshir edhe efektet e ushtrimeve janë vështirë për tu arritur por që kanë përmisime të
dukshme te ata qe ushtrojnë dhe ata qe nuk bëjnë fare aktivitet fizik.Kohëzgjatja dhe
intensiteti i aktiviteti fizik që mund të jetë mbrojtës nga infarkti syxherojne harxhim
energjie 150-300 kcal/ditë si ecje dhe pune shtepie ulin rrezikun nga infarkti .(1)



Diabeti dhe hiperglikemia mendohet se hiperinsulinemia, rastet hipoglikemike,së
bashku me yndyrat e larta,ushqime me pak fibra dhe karbohidrate qojnë në rritje të
ndërlikimet kardiake dhe shkaqe te shprehura vdekjeje nga infarkti i miokardit.(1)

.
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2. Rekomandimet e dietës
Dieta përfshin marrjen e ushqimeve dhe lipideve në 24 orë.
Lëndët ushqyese janë substanca që duhet të merren nga dieta ushqimore, sepse ato nuk
sintetizohen në sasi të mjaftushme nga trupi. Për të pasur një shëndet të mirë duhet mar lëndë
ushqyese që sigurojnë energji. Kërkesat e veqanta për ushqim përfshijnë: 9 aminoacide
thelbesore, disa acide yndyrore, 4 vitamina të tretshme në yndyra, 10 vitamina të tretshme në ujë
dhe kalinë. Substanca të ndryshme inorganike përfshinë këto 4 minerale gjurmë, 3 elektrocite, si
dhe elemente të mineraleve utragjurmë, duhet të përfshihen në dietën ushqimore. Duhet të
reduktohet yndyra gjatë ditës, për të reduktuar yndyrën duhet ndaluar konsumimin e mishit,
sallamet, sugjukun, gjalpin, kripen etj. Duhet përdorur vajra të lëngshem bimor, vaj ulliri.
Të reduktohet konsumimi i sheqerit, ëmbëlsirave, të merren sa më shumë pemë dhe perime
dhe tëkonsumohet sa më shumë ujë dhe lëngje. Preferohet të konsumohen produktet e
qumshtit (kos, djath) etj, vezë një here në javë.
Duhet munduar të ekuilibrohen zgjedhjet gjatë ditës , nëse dreka përmban shumë yndyra,
atëherë darkë duhet të jetë e lehtë.(6)
Duhet të merren sasi të vogla lëngjesh në organizëm, ushqimi duhet të përmbajë sasi të
mjaftushme hidratesh të karbonit dhe albuminave, por pa yndyra dhe kripë.
Dieta tek infarkti i miokardit është dietë e reduktuar, e pasur me shumë proteina, albumina dhe
magnez.
Ndërkaq ndalohet dhënia e yndyrave me origjinë shtazore, kripërat dhe sheqeri i përqendruar,
kurse lëngjet duhet të merren në sasi të vogla.
Pacienti brenda 24 orësh duhet ti mere 5 shujta racione ushqimore, të përcaktuara sipas
udhzimeve të mjekut dhe dietikut. Prej pemve lejohet të merren mollë të pjekura ose të ziera
kompoto, banana. Ndalohen pijet alkoolike dhe kafja. Rekomandohet ushqimi me qumësht,
jogurt (3×100 gr) në ditë.(2)
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Rekomandimet e fundit të AHA :
Shoqata Amerikane e zemrës (AHA ) publikoi rekomandime dietike dhe jetese për shëndetin e
përgjithshëm të zemrës.
AHA rekomandon që duhet të merrni një shumëllojshmëri të frutave dhe perimeve qdo ditë,
duke përfshirë spinaq, karrota, pjeshkë, manaferra.
Peshku duhet të konsumohet të paktën 2 herë në javë, konsumimi i peshkut ka rëndësi sepse
përmban acide yndyrore dhe omega-3.
Duhet qëndruar në një peshë të shëndetshme duke balancuar sasinë e kalorive që hani me
aktivitetin që bëni qdo ditë.
Duhet të konsumohen ushqime me pak yndyrë të ngopur si : peshk, perime, fasule,arra,
produktet e qumështit të papërpunuar dhe me pakë yndyrë . Mundohuni të kufizoni kripën që
hani, për shëndët të mirë, më pak është më e mira.
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3. Qëllimi
Qëllimi i këtij hulumtimi është :
 Të njihemi me nivelin e njohurive për ushqim të rregullt të pacientët pas infarktit
të miokardit dhe të shpjegojmë rregullat për mbajtjen e dietës së tyre.
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4. Metodologjia e punës

Studimi përfshinë :

Për realizimin e këtij punimi është përdorur metoda retrospektive.
Ky punim bazohet në të dhënat e regjistrave të pacientëve të hospitalizuar në Spitalin e
Gjakovës “Isa Grezda” për periudhën janar-shtator 2017, dhe njohjen me nivelin e njohurive të
pacientëve me infarkt rreth mënyrës së drejtë të të ushqyerit pas sëmudjes.

Metodologjia e studimit përbëhet nga anketimi në bazë të pyetësorëve të strukturuar të përbërë
nga 15 pyetje, lidhur me njohurit e pacientëve rreth ushqimit.

Për anketimin e pacientëve është marrë leje nga institucioni ku është realizuar anketimi dhe nga
vetë pacienti.

Në studim janë përfshirë 20 pacientë ( 11 meshkuj dhe 9 femra) dhe të dhënat janë mbledhur me
ndihmën e pyetësorëve të përbërë nga 15 pyetje.
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5. Rezultatet
Rezultatet e hulumtimit janë paraqitur në vazhdim me anë të grafikoneve. Në fillim të këtij
hulumtimi kemi paraqitur numri rasteve me I.M. në komunën e Gjakovës të shtrirë në spitalin
regjional “ Isa Grezda” për periudhën janar-shtator 2017 ku edhe u realizua anketimi I të
sëmurëve të përfshirë në hulumtim.
Grafikon 1 : Përqindja e pacientëve të evidentuar në spitalin regjional “Isa Grezda” në
periudhën janar-shtator 2017.

Femra
27%

Meshkuj
73%

Në periudhen janar-shtator në spitalin regjional “ Isa Grezda” janë identifikuar 55 raste me I.M,
40 meshkuj dhe 15 femra.
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Tab 1 . Të dhënat e përgjithshme të pacientëve të përfshirë në studim :
Gjinia

Frekuenca

Përqindja

Femra

9

45%

Meshkuj

11

55%

Rural

12

60%

Urban

8

40%

30-40

2

10%

40-60

8

40%

60-80

10

50%

E lartë

2

10%

E mesme

13

65%

E ulët

5

25%

Venbanimi

Mosha

Gjendja ekonomike
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Grafikon 2: Përgjigjet e të hulumtuarve në pyetjen “ Sa vakte ushqim merrni gjatë ditës?
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Nga 20 të anketuarit të përfshirë në studim, 70% prej tyre marrin ushqim 3 herë gjatë ditës, 5%
prej tyre ushqehet 4 herë në ditë,ndërsa 25% prej tyre ushqehen 5 herë në ditë.
Rregull për personat me I.M është të ushqehen 5 herë në ditë, dhe me këto pergjigje vërejmë një
mungesë të njohurive të pacientëve në këtë pikë të rëndësishme në ushqyeshmëri.

Grafikon 3: Përgjigjet e të hulumtuarve në pyetjen “Cilin lloj të bukës e konsumoni më
shpesh?
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Nga 20 të anketuarit të përfshirë në studim, 50% prej tyre e konsumojnë bukën e bardhë, 35%
prej tyre e konsumojnë buken e zezë , ndersa 15% prej tyre e konsumojnë bukën e misrit.
Rregull për këta pacientë është të konsumojnë buken e zezë dhe në këto përgjigje vërejmë një
mungesë të njohurive rreth llojit të bukës që e konsumojnë.
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Grafikon 4: Përgjigjet e të hulumtuarve në pyetjen ” A i konsumoni frutat, dhe sa herë
brenda javës?
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Nga 20 të anketuarit të përfshirë në studim, 85% prej tyre i konsumojnë frutat, ndersa 15% prej
tyre nuk i konsumojnë asnjeherë. Prej 45% të anketuarve i konsumojnë frutat 1 herë në javë,
ndërsa 55% prej tyre i konsumojnë frutat disa herë në javë.
Frutat duhet të konsumohen qdo ditë, andaj këto rezultate paraqesin nivel mesatarë të njohurive
të pacientët për konsumimin e frutave.
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Grafikon 4: Përgjigjet e të hulumtuarve në pyetjen ” Cilin llojë të mishit e konsumoni më
shpeshë?
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Nga 20 të anketuarit të përfshirë në studim, 5% prej tyre e konsumojnë mishin e peshkut, 55% e
konsumojnë mishin e pulës , ndërsa 40% e konsumojnë mishin e viqit.
Mishi i peshkut është i rekomanduar per pacientët me I.M sepse nuk përmban yndyrë të lartë
dhe nga keto rezultate vërejmë një mungesë të njohurive rreth konsumimit te mishit të peshkut.
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Grafikon 5: Përgjigjet e të hulumtuarve në pyetjen ” A i konsumoni ushqimet e njelmëta?
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Nga 20 të anketuarit të përfshirë në studim, 60% prej tyre i konsumojnë ushqimet e njelmëta,
ndërsa 40% prej tyre nuk i konsumojnë ushqimet e njelmëta.
Ushqimet e njelmëta nuk duhet ti konsumojnë këta pacientë me I.M , andaj këto rezultate
paraqesin nivel mesatarë të njohurive të pacientët për konsumimin e ushqimeve të njelmëta.
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Grafikon 6: Përgjigjet e të hulumtuarve në pyetjen ” Sa shpeshë e konsumoni vajin e
ullirit?
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Nga 20 të anketuarit të përfshirë në studim, 75% prej tyre nuk e konsumojnë vajin e ullirit
asnjëher, ndërsa 25% prej tyre e konsumojnë vazhdimisht vajin e ullirit.
Vaji i ullirit është i shëndetshëm dhe me vlera të jashtëzakonshme ushqimore, dhe nga keto
rezultate vërejmë një mungesë të njohurive tek pacientët rreth konsumimit të vajit të ullirit.
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Grafikon 7: Përgjigjet e të hulumtuarve në pyetjen ” A i konsumoni perimet dhe sa herë
brenda javës?
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Nga 20 të anketuarit të përfshirë në studim, 80% prej tyre i konsumojnë perimet, ndersa 20%
prej tyre nuk i konsumojnë asnjeherë. 55% të anketuarve i konsumojnë perimet 1 herë në javë,
ndërsa 45% prej tyre i konsumojnë perimet disa herë në javë.
Perimet duhet të konsumohen qdo ditë, andaj këto rezultate paraqesin nivel mesatarë të njohurive
të pacientët për konsumimin e perimeve.
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Grafikon 8: Përgjigjet e të hulumtuarve në pyetjen ” A keni njohuri per efektet pozitive të
vitaminave?
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Nga 20 të anketuarit të përfshirë në studim, 25% prej tyre kanë njohuri për efektet pozitive të
vitaminave, ndërsa 75% prej tyre nuk kanë njohuri për efektet pozitive të vitaminave.
Vitaminat janë substanca natyrale në ushqim, të domosdoshme për kryerjen e funksioneve
trupore, qdo vitaminë ka rolin e vetë në organizëm, dhe nga keto rezultate vërejmë një mungesë
të njohurive tek pacientët për efektet pozitive të vitaminave.
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Grafikon 9: Përgjigjet e të hulumtuarve në pyetjen ” A merreni me aktivitete fizike?
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Nga 20 të anketuarit të përfshirë në studim, 15% prej tyre merren me aktivitete fizike, 50% prej
tyre nuk merren me aktivitete, ndërsa 35% prej tyre merren nganjëher me aktivitete fizike.
Aktiviteti fizik është domosdoshmëri dhe duhet të kryhet rregullishtë dhe është I rëndësishëm
për përmirësimin e shëndetit sidomos tek pacientët me I.M, dhe me këto pergjigje vërejmë një
mungesë të njohurive të pacientëve në rëndesinë e marrjes me aktivitete fizike.
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Grafikon 10: Përgjigjet e të hulumtuarve në pyetjen ”A e konsumoni duhanin?
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Nga 20 të anketuarit të përfshirë në studim, 30% prej tyre e konsumojnë duhanin, 60% prej tyre
nuk e konsumojnë, ndërsa 10% prej tyre e konsumojnë nganjëher.
Duhani dëmet më të mëdha i shkakton në sistemin kardiovaskular, andaj këto rezultate paraqesin
nivel mesatarë të njohurive të pacientët për konsumimin e duhanit.
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Grafikon 11: Përgjigjet e të hulumtuarve në pyetjen ”A e konsumoni alkoolin?
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Nga 20 të anketuarit të përfshirë në studim, 20% prej tyre e konsumojnë alkoolin, 60% prej tyre
nuk e konsumojnë, ndërsa 20% prej tyre e konsumojnë nganjëher.
Alkooli dëmton pa perjashtim të gjitha organet e trupit andaj këto rezultate paraqesin nivel
mesatarë të njohurive të pacientët për konsumimin e alkoolit.
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Grafikon 12: Përgjigjet e të hulumtuarve në pyetjen ”A e dini peshën e masës trupore?
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Nga 20 të anketuarit të përfshirë në studim, 35% prej tyre e dine peshën e masës trupore, ndërsa
65% prej tyre nuk e dine peshën e masës trupore.
Me këto pergjigje vërejmë një mungesë të njohurive të pacientëve në rëndesinë e matjes së
peshës trupore.
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Grafikon 13: Përgjigjet e të hulumtuarve në pyetjen” A përdorni ndonjë llojë tjetër të
barnave?
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Nga 20 të anketuarit të përfshirë në studim, 80% prej tyre marrin lloje te ndryshme të barnave,
ndërsa 20% prej tyre nuk përdorin barna të tjera.
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Grafikon 14: Përgjigjet e të hulumtuarve në pyetjen” A e përdorni ndonjë diet me shkrim
për të vendosur se me çfarë duhet të ushqeheni?
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Nga 20 të anketuarit të përfshirë në studim, 25% prej tyre e perdorin një dietë se me
qfarë duhet të ushqehen, ndërsa 75% prej tyre nuk e perdorin.
Me këto pergjigje vërejmë një mungesë të njohurive të pacientëve rreth përdorimit të ndonjë
diete për tu ushqyer shëndetshëm.
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Grafikon 15: Përgjigjet e të hulumtuarve në pyetjen” Krahas terapis, a ju ka këshilluar
mjeku për mënyren e të ushqyerjes?
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Nga 20 të anketuarit të përfshirë në studim, 20% prej tyre tregojnë që mjeku i ka këshilluar për
mënyren e të ushqyerjes pas qdo vizite, 65% tregojnë qe mjeku i ka këshilluar nganjëher, ndërsa
15% prej tyre tregojnë që mjeku nuk i ka këshilluar asnjëher për mënyren e të ushqyerjes.
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6. Diskutimet
Ushqimi është nevojë bazë fiziologjike dhe një kusht i domosdoshëm për një shëndet të mire,
andaj rëndësi të veqantë duhet kushtuar edhe pacientëve me I.M për mënyrën e duhur të
ushqyeshmërisë.

Nga ky hulumtim shihet se pavarësishtë se ushqimi është një kusht themelorë për një gjendje
stabile, pacientët me I.M nuk kanë një disiplinë të duhur të ushqyeshmërisë.
Gjatë këtijë hulumtimi me ndihmën e një pyetsori arritëm të njohim dhe ti paraqesim njohuritë
dhe mangësit e pacientëve rreth mënyrës së të ushqyerit.

Shumica e pacientëve nuk kanë njohuri se sa vakte ushqimore u rekomandohen ti marrin gjatë
ditës dhe vetëm një përqindje e vogël e tyre kanë të njohur dhe zbatojnë rregullin e
ushqyeshmërisë së tyre me 5 racione në ditë.

Kur flasim për llojin e bukës që e konsumojnë këtu kemi një mungesë të njohurive të pacientëve
për llojin e bukës që ata duhet ta konsumojnë sepse shumica prej tyre e konumojnë bukën e
bardhë sesa bukën e zezë e cila është e rekomanduar për pacientët me I.M.

Konsumimin e frutave pacientët nuk e kanë në nivelin e duhur sepse vetëm një përqindje e ulët e
tyre i konsumojnë ashtu siq është e rekomanduar dhe kjo paraqet një nivel të ulët të njohurive të
pacientëve për rolin e frutave në ushqyeshmërinë e tyre.

Llojet e mishit që i përdorin më shpesh pacientët janë mishi i pulës dhe mishëra tjerë në
krahasim me mishin e peshkut i cili është i rekomandueshëm për ta sepse nuk ka vlera të larta të
yndyrës dhe përmban omega 3 i cili luan rol kyq në ekuilibrimin e niveleve të triglicerideve dhe
kolesterolit në gjakë.

Ushqimet e njelmëta nuk duhet ti konsumojnë këta pacientë sepse nuk janë të rekomandueshme
të perdoren për pacientët që kanë pësuar infarkt të miokardit.
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7. Përfundime
Nga ky studim mund të nxjerrim këto përfundime :


Pacientët nuk kanë njohuri që duhet të ushqehen 5 herë brenda ditës, shumica e tyre
ushqehen vetëm 3 herë ose 4 herë.



Pacientët e përdorin më shpesh bukën e bardhë se sa bukën e zezë dhe bukën e misrit.



Pacientët i konsumojnë frutat disa herë brenda javës.



Pacientët më së shpeshti e konsumojnë mishin e pulës dhe mishrat tjerë.



Pacientët i konsumojnë ushqimet e njelmëta.



Pacientët e përdorin shumë rrallë vajin e ullirit.



Pacientët i konsumojnë perimet disa herë brenda javës.



Pacientët nuk kanë njohuri per efektet pozitive të vitaminave.



Pacientët merren shumë pak me aktivitete fizike.



Pacientët shumë pak prej tyre e konsumojnë duhanin dhe alkoolin.



Pacientët nuk e dijnë peshën e masës trupore.



Pacientët përdorin edhe lloje tjera të barnave.



Pacientët nuk e përdorin ndonjë diet me shkrim për të vendosur se me qfarë duhet të
ushqehen.



Pacientët nganjëher informohen nga mjeku për menyren e ushqyerjes.
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8. Rekomandimet
 Rekomandohet që pacientët të ushqehen në mënyrë të rregullt dhe të shëndetshme , me
një dietë kryesisht me produkte bimore dhe sa me pak me produkte shtazore.
 Rekomandohet që pacientët të mbajnë në nivel peshën trupore dhe të merren me
aktivitete fizike.
 Të kosumohen sa më shumë pemë dhe perime.
 Keshillohen që ata në mënyrë të rregullt të marrjes së barnave.
 Vizita dhe konsultime me mjekun për çdo ndryshim.
 Të bëhet edukim i vazhdueshëm i të sëmurëve me infarkt të miokardit, familjarë, dhe
personelit shëndetësor rreth ushqyeshmërisë së pacientëve në mënyrë që sado pak ata të
kenë një jetë solide përkundër sëmundjes që shpesh pacientët mund ti dërgojë buzë varrit
.
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9. Rezyme
I.M është sëmundja e parë në listen e sëmundjeve që paraqesin rrezikshmëri, si dhe mbart në
vetvete të papritura të shumta. Në botë poashtu dhe në Kosovë po vazhdon të rritet qdo vitë e më
shumë. Problemi qendron tek mos vetdijesimi i popullatës për këtë sëmundje, për arsyje se
shkaktart kryesor tek I.M janë konsumimi i ushqimeve që përmbajnë yndyra, konsumimi i
alkoolit, duhanit, mos marja me aktivitete fizike, stresi dhe faktorët social.
Qëllimi i këtij punimi është identifikimi i njohurive rreth ushqyeshmërisë për pesonat me I.M në
mënyrë që tu shpjegohen rregullat e dietës për një jetesë më të shëndetshme.
Metodologjia e cila është përdorur është retrospektive ku është bërë anketimi i pacientëve me
I.M me pyëtesor të përbërë nga 15 pyetje, anketimi është bërë në Spitalin Regjional të Gjakovës
“ Isa Grezda” .
Unë si infermiere e ardhshme, ndjej përgjegjësi të plotë për parandalimin e shumë sëmundjeve
kronike, duke ju ofruar kujdes të plotë, duke i këshilluar dhe rekomanduar për një shëndet të
plotë të gjitha kategoritë e qytetarëve, me qellim që shëndeti i tyre të jetë epiqendër e
zhvillimeve të reja.
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12.Pyetësor

Gjinia

F

□

M

□

Vendbanimi Rural

□

Mosha

Gjendja ekonomike

□ 30 deri në 40
□ 40 deri në 60
□ 60 deri në 80

□ e lartë
□ e mesme
□ e ulët

1 . Sa vakte ushqim merrni gjatë ditës ?

□ 5 vakte
□ 4 vakte
□ 3 vakte
2. Cilin lloj te bukës e konsumoni më shpesh ?

□ Buka e bardhë
□ Buka e zezë
□ Buka e misrit
3.A i konsumoni frutat, dhe sa herë brenda javës i konsumoni ?

□ Po
□ Jo

□ 1 herë
□ Disa herë në javë

4. Cilin llojë te mishit e konsumoni me shpeshë?

□ Mish peshku
□ Mish pule
□Mish viqi
5.A i konsumoni ushqimet e njelmëta?

□ Po
□ Jo
6. Sa shpesh e konsumoni vajin e ullirit ?

□ Asnjëher
□ Vazhdimisht
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Urban

□

7. A i konsumoni perimet, dhe sa herë brenda javës?

□ Po
□ Jo

□ 1 herë
□ Disa herë në javë

8. A keni njohuri për efektet pozitive të vitaminave ?

□ Po
□ Jo
9. A merreni me aktivitete fizike ?

□ Po
□ Jo
□ Nganjëher
10. A e konsumoni duhanin ?

□ Po
□ Jo
□ Nganjëher
11. A e konsumoni alkoolin ?

□ Po
□ Jo
□ Nganjëher
12. A e dini peshën e masës trupore ?

□ Po
□ Jo
13. A përdorni ndonje llojë tjetër të barnave ?

□ Po
□ Jo
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14. A e perdorni ndonjë dietë me shkrim për të vendosur se me çfarë duhet të ushqeheni ?

□ Po
□ Jo
15. Krahas terapisë, a ju ka këshilluar mjeku për mënyren e të ushqyerjes ?

□ Po, pas qdo vizite
□ Nganjëher
□ Asnjëher
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