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ABSTRAKT
Ky punim është realizuar për informim rreth sëmundjeve epileptike, pacientë të
cilët janë të prekur nga kjo sëmundje janë përsona më të ndjeshem. Epilepsia është
sëmundja më e shpesht në neurologji, manifestohet me ngërqe të muskujve dhe
çrregullim të fuqishëm të vetëdijes. Në këtë punim janë të paraqitura shkaqet e
epilepsis, simptomat, ndihma e pare, ndërhyrje kirurgjikale, dhe shumë informata
lidhur me sëmundjet epileptike.
Ky punim është bërë në “UNIVERSITETIN E GJAKOVËS-Fehmi Agani”
Mentori jonë është : Dr.Mr.Sc : Skender Ukaj
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1. HYRJE
Epilepsia është një gjendje paroksistike kaluse e çrregullimit të funksionit të trurit, që paraqitet
menjëher, dhe ndërprehet spontanisht dhe me tendencë të përsëritjes, dhe që manifestohet me
humbje apo pa humbje të vetëdijesë. Në bazë të Hauserit dhe Hesdorfferit epilepsia është
sëmundje me prevalencë të lartë, pasi që nga kjo sëmundje vuajnë 0,5-1.5 e tërë popullatës së
lobit tokësor. Paraqitet rrethë 1% në tërë popullatën. Shansi për tu sëmurë nga epilepsia gjatë
jetës është 2-4%, dhe për të pasur një sulmë gjatë jetës është 8%. Sot në botë nga epilepsia vuajn
rrethë 50 milion njerëz. Në vendet të ndryshme të botës ka prevalenca të ndryshme, si psh.në
Kinë sipas Li me bashkëpunëtor prevalenca është 4,5 në 1000 banor. Në Amerikë sipas Haerer
dhe bashkëpunëtorve të tij është 6.78 në 1000 banor. Analiza e incidencësë në mosha të
ndryshme është e ndryshme. Sipas të dhënave të Camfieldit dhe bashkëpuntorve incidenca e
epilepsisë është më e madhe tek fëmit deri në moshën një vjeqare, është konstante ndërmjet
moshës një vjeqare deri në 10 vjeqare. Te gjinia mashkullore incidenca rritet dukshëm pas
moshës 60 vjeq, ndërsa tek gratë incidenca rritet pas moshës 70 vjeqe. Mvarsisht nga vendi i
atakimit dhe masës trunore të përfshirë nga insulti cerebrovaskular, kemi sulmin fokal apo të
gjeneralizuar. Epilepsia është një sëmundje që shkakton vuajtje si shpirtërore dhe trupore por
edhe sociale. Që nga të ekzistuarit të njeriut po aqë është e vjetër kjo sëmundje. Zhvillimi i
hovshëm i shkencës mundëson njohjen dhe detajet që shkaktojnë dhe mënyrën e të ndodhurit të
sulmit, dhe në shumë raste dhe mënyrën e ndërprerjesë së sulmit epileptik.
Njëkohësishtë, civilizimi i vrullshëm në botë, kanë intregu sisteme të ndryshme të informimit, ku
me të madhe ka ndërru raporti i shoqërisë ndaj të sëmurve me epilepsi dhe Aksidente
cerebrovaskulare, që ka mundësuar zgjidhjen e problemit të shërimit shumë më thjeshtë dhe
adaptimin e këtyre të sëmureve. Problemi i ndërlikuar në lidhje me largimin e shkaktarëve të
epilepsisë, shërimin nga epilepsia, angazhimin e të sëmurëve dhe shërimin e tyre në familje,
shoqëri, edukim, punë dhe jetën shoqërore, duhet të jenë të organizuara, sistematike, në mësime,
dhe duke angazhuar shumë faktorë në shoqërinë bashkohore, duke përfshirë, sherbimet
medicinale, edukative, sociale, kulturore, dhe shërbimet informative, si dhe ato ekonomike dhe
juridike. Spirtus Movens është funksionimi i të gjitha këtyre fakëtorve që shërimi, të shëruarit,
rehabilitimi dhe resocializimi i këtyre të sëmurëve ka rëndësi të madhe si humane poashtu edhe
ekonomike për një shoqëri bashkohore.
7

Nëse kryeni lëvizje të pakontrolluara, apo keni ç’rregullime në të folur dhe humbje të vëtëdijës
është mirë që menjëherë të shkoni tek mjeku pasi mund të jeni prekur nga epilepsia. Epilepsia
është ç’rregullim i trurit që karakterizohet nga kriza të përsëritura dhe të paprovokuara. Kjo
sëmundje prek çdo moshë dhe shtresë sociale, si dhe ka bazë trashëgimie. Kur kriza ndodh për
herë të parë dhe është e gjeneralizuar ka një ndjesi paniku të jashtëzakonshëm. Pamja e personit
që kalon krizë të gjeneralizuar perceptohet e frikshme dhe ndjesia është sikur ai po vdes.
Megjithatë në shumicën e rasteve krizat epileptike janë të shkurtra dhe të vetëkufizuara.
Epilepsia është një nga patologjitë më të shpeshta neurologjike duke prekur rreth 1-5% të
popullatës të moshuar.1 Rreth 35% e krizave epileptike të sapo diagnostikuara në persona
mbi 60 vjec janë shkaktuar nga Aksidentet Vaskulare Cerebrale. 2 Aksidentet Vaskulare
Cerebrale janë

shkaku më i shpeshtë i krizave simptomatike

akute në adultë duke qenë

shkak i tyre në 11% të pacientëve të diagnostikuar me Epilepsi. Krizat epileptike post
AVC janë një fenomen jo i rrallë që shfaqen në 2-20% të të gjithë pacientëve të
diagnostikuar me Aksidente Vaskulare Cerebrale.3 Krizat post AVC janë kategorizuar
kriza të hershme (ES)

si

dhe kriza të vonshme (LS). Ekzistojnë përkufizime të ndryshme

bazuar në kohën e shfaqjes për krizat epileptike të lidhura me AVC. Një sërë faktorësh
prediktive janë studiuar si lloji i AVC, përmasat, lokalizimi, dhe graviteti megjithatë
gjetjet e studimeve variojnë shumë midis tyre. Diferencat në metodikat e studimit, në
përkufizimin e termave “ kriza të hershme, kriza të vonshme post AVC”
termat kohore të shfaqjes, epilepsia post AVC,
përfshirëse dhe përjashtuese të studimit,
krahasimit të

të dhënave të

bazuar në

popullatat e marra në studim, kriteret

e të dhënat imazherike, limitojnë mundësine e

këtyre studimeve dhe mund të spjegojnë rezultatet në disa

raste kontradiktore në literaturë. Në këtë studim së bashku me kolegët e mi neurologë te
Shërbimit të Neurologjisë, nën udhëheqjen e Prof. Jera Kruja do të raportohen të dhëna
mbi

frekuencën e shfaqjes së krizave epileptike në pacientë me Aksidente Vaskulare

Cerebrale Ishemike e Hemorragjike të hospitalizuar në Shërbimin e Neurologjisë, do të

1

Sander JW, Shorvon SD. Epidemiology of the epilepsies. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1996; 61(5): 433-43).
Hauser WA, Kurland LT. The epidemiology of epilepsy in Rochester, Minnesota, 1935 through 1967. Epilepsia
1975;16:1–66.
3
MyintP K, Staufenberg E F, Sabanthan K 2006 Poststroke seizure and poststroke epilepsy. Postgrad Med J 82:
658–774
2
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identifikohen faktorët e mundshëm të riskut për shfaqjen e tyre dhe do të

vlerësohet

ndikimi i mundshëm i tyre në jetëgjatësinë dhe ecurinë klinike të pacientëve.

2. TË DHËNA TË PËRGJITHSHME
2.1.

Epilepsia. Të dhëna epidemiologjike

Epilepsia është një ndër sëmundjet neurologjike që mund të ndodhë në cdo moshë, të ketë shumë
shkaqe, e të shfaqet në mënyra të ndryshme. Krizat epileptike mund të jenë jo vetëm shenja
klinike prezantuese por edhe komplikacione të Aksidenteve Vaskulare Cerebrale.
Incidenca e Epilepsisë në vendet e zhvilluara është rreth 50 për 100 000 persona në vit, duke
ndjekur një përhapje bimodale me pikun e parë ne vitet e parë të jetës, dhe një maksimum të dytë
në moshat > 65 vjeç. Në vendet në zhvillim është vlerësuar që incidenca e epilepsisë është rreth
100- 190/ 100 000/ vit, vlerë kjo më e lartë sesa në vendet e zhvilluara 40-70/ 100 000/ vit.4
Projekti ― Rochester Epidemiology bazuar në ― medical records-linkage system i realizuar në
Rochester, Minnesota gjatë një periudhë 50 vjeçare 1935-1984 ka hedhur dritë mbi të dhëna të
rëndësishme në epidemiologjinë e epilepsisë. Incidenca e të gjithë krizave epileptike ishte rreth
130 për 100 000 persona në vit.5 Me kalimin e kohës incidenca e epilepsisë ose e krizave te
paprovokuara është ulur në fëmijëri por është rritur në moshën e vjetër. Me rritjen e moshës së
popullatës, vihet re nje rritje e incidencës dhe prevalencës të krizave apo Epilepsisë post AVC.
Incidenca moshë specifike dhe shpërndarja bimodale raportuar në vendet e zhvilluara nuk është
parë në vendet në zhvillim. Është raportuar në disa vende në zhvillim se piku i incidencës së
epilepsisë është në moshën adulte të hershme, duke mos pasur rritje në moshën e tretë.
Megjithëse incidenca e epilepsisë apo krizave epileptike në fëmijëri është ulur tre dekadat e
fundit në vendet e zhvilluara ky reduktim është ndikuar edhe nga rritja e numrit të popullatës së
moshuar. Një rritje paralele në incidencën e epilepsisë në popullatën e moshuar mund të lidhet
me një rritje të mbijetesës në pacientët me patologji cerebrovaskulare apo degjenerim cerebral.
Faktorët e rriskut variojnë me moshën dhe vendndodhjen gjeografike.
4

Po aty, Sander JW, Shorvon SD. Epidemiology of the epilepsies
W. Allen Hauser, John F.Annegers, Walter A. Rocca, Descriptive Epidemiology of Epilepsy: Contributions of
Population-Based Studies From Rochester, Minnesota Mayo Clinic Proceedings Volume 71, Issue 6, June 1996,
576–586.
5

9

Në 1900 popullata botërore më e vjetër se 65 vjeç ishte < 1%, në 1992 u rrit deri në 6.2%, dhe në
vitin 2050 pritet të arrijë rreth 20%. Në USA numri i meshkujve më të vjetër se 84 vjeç është
rritur me 31% midis 1951 dhe 1989, dhe numri i femrave me të njëjtën moshë është rritur me
83%. Numri i meshkujve dhe femrave me moshë midis 60-64 vjeç është rritur me 64% dhe 86%
në mënyrë respektive.6 JE Incidenca e krizave simptomatike akute në moshën 60 vjec është rreth
50 për 100 000 persona, e më pas në moshën 80 vjeç rritet në rreth 100 për 100 000 femra dhe
>150 për 100 000 meshkuj. Incidenca e krizave të vetme të paprovokuara korrespondon me
incidencën e krizave akute simptomatike për moshat 60 vjeçare dhe më pas rritet në mënyrë të
shpejtë. Për moshat 70 vjeçare incidenca është rreth 100 për 100 000 persona, incidenca për
moshat 80 vjeçare është ndërmjet 150- 200 per 100 000.7

2.2.

Definicioni i epilpesis

Fjala epilepsi vjen nga fjala greke epilamvanein që do të thotë “të sulmohesh”. Kjo terminologji
vjen nga një nocion më i vjetër se të gjitha sëmundjet janë sulme nga perënditë ose shpirtërat e
këqinj. Me që krizat ishin si shembulli më i gjallë i zotërimit nga djalli, epilepsia u konsiderua si
“sëmundje e shenjtë”dhe rrethë shekullit të pestë p.e.s.fjala filloi gradualisht të marrë kuptimin e
veqantë që e ka edhe sot. Epilepsia është pa dyshim një sëmundje jo specifike dhe jo një
sindromë e vetme, por një kategori e gjerë e simptomeve komplekse që marrin fillimin nga një
numër çrregullimesh të funksioneve të trurit që në vetëvete mund të jenë sekondare, nga proceset
patologjike të ndryshme. Konceptete moderne të epilepsisë e marrin fillimin në punimet e
mjekëve e shkencëtareve në mesin e shekullit të XIX. Si nga më të njohurit mund të përmendim
Xhon Haglins Xhekson. Në një kohë kur epilepsia nën kuptonte çrregullime të manifestuara me
konvulzione të gjeneralizuara, që mendohej se e merrnin fillimin nga medulla obllongata.
Xhekson përcaktoj konceptin e rëndësishëm se ekzistojnë kategori të ndryshme të krizave, secila
me fiziologji dhe semiologji përkatëse. Përshkrimi i tij për “gjendjet ëndrrore” dhe “krizat
unkale” si kriza parciale që e marrin origjinën nga zona të përcaktuara të kores cerebrale,
përputhet me mendimet e sotme për krizat e pjesëshme komplexe. Në mënyrë të ngjashme njohja
nga ana e tij e krizave të thjeshta të pjesëshme motore (“kriza xheksoniane”), jo vetëm i lejoji atij
që të sqarojë konceptet e paraqitjes kortikale motore dhe të kontrollit cerebral të lëvizjeve të
6
7

Riggs JE. Changing demographics and neurologic disease in the elderly. Neurol Clin 1996;14:477–86).
Hauser WA & Hesdorffer DC. Epilepsy: frequency, causes, and consequences. New York: Demos Press, 1990.
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vullnetshme. Hagins Xhekson, më së shumti se kushdo tjetër, përcaktoj aspektin shkencor të
studimit të fenomenit epileptik. Sot epilepsit janë kategorizuar dhe përcaktuar shumë lloje
konditashë ose epilepsishë, jo vetëm sipas tipeve të krizave që shfaqin por edhe sipas tipareve
shoqëruse klinike. Sindromat epileptike specifike janë indetifikuar sipas tipit të krizave, llojit të
rekurences, moshës së fillimit, shenjave neurologjike shoqëruse si edhe shenjave të tjera klinike,
të dhënave elektroencefalografike, pranisë ose mungesës së historisë familjare si dhe prognozës.
Epilepsitë dhe sindromat epileptike ndahen në vija të përgjithshme në idiopatike dhe çrregullime
simptomatike. Epilepsitë idiopatike janë në përgjithsi beninje në kuptimin që nuk janë të
shoqëruara me lezione të trurit, anomali neurologjike përveq krizave, nuk paraqesin çrregullime
mendore dhe kanë prirje të vetëfrenohen ose tu përgjigjen mirë mjekimit me antiepileptik.
Faktorët gjenetik janë të rendësishëm dhe manifestimet lidhen në menyrë tipike me moshën. Kjo
është një epilepsi sui generis, që i përgjigjet kuptimit të fjalës orgjinale në greqisht ”idiopatike”.
Epilepsitë simptomatike janë ato në të cilat krizat janë pasojë e një lezioni të dallueshëm e me
etiologji specifike. Kur epilepsitë merren si simptomatike por shkaku nuk është i njohur, ato
quhen kriptogjenike.8

8

Nunes B, Barros J, Correia M. Epilepsy and cerebrovascular diseases ni an outpatient clinic. Cerebrovascular Dis.
1994 4:96-100
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Tab.1.Zonat jo normale të trurit në epilepsinë e pjeseshme.

Epilepsia është një çrregullim i trurit i karakterizuar nga kriza të përsëritura, të paprovokuara.
Epilepsia është sëmundje që shpesh shoqërohet dhe me sëmundje të tjera, krijon stigmatizim tek
ata që vuajnë prej saj dhe familjet e tyre, ka risk të rritur për mortalitet të parakohshëm. Prek çdo
moshë dhe çdo shtresë sociale. Është lehtësisht më e shpeshtë tek meshkujt si dhe ka bazë
trashguëshmerie në disa raste.
Epilepsia është sëmundje me së paku dy sumle epileptike të cilat shkaktohen pa asnjë arsye të
parashikueshme. Një sulm epileptic shkaktohet si pasoj e shkarkimeve sinkrone paraksizmale të
qelizave nervore të trurit, gjë që dërgon tek sjelljet apo gjendjet shpirtërore stereoptike.

12

Me fjal të tjera epilepsia është : mbingarkesë e një aktiviteti elektrik që zhvillohet periodikisht në
tru dhe shkakton humbje ndjenjash dhe lëvizje të pakontrolluara.9

2.3.

Etiologjia

Epilepsia në pjesën më të madhe të rasteve është multifaktoriale.
Në çdo rast individual Epilepsia është shpesh rezultat si i shkaqeve gjenetike dhe atyre të fituara
të influencuara nga faktorët provokues apo predispozues. Në pjesën më të madhe të rasteve
ekziston një shkak predominant i cili mund të akuzohet si shkak i epilepsise. Në praktikën
klinike është i nevojshëm dhe me mjaft vlerë gjetja e një shkaku predominant.10
Faktorët e rriskut të epilepsisë variojnë me moshën dhe lokalizimin gjeografik. Epilepsia e
shoqëruar me trauma të kokës, infeksione të SNQ, apo tumore cerebrale mund të ndodhë në çdo
moshë.11
Shumë patologji të SNQ që mund të shkaktojnë kriza akute simptomatike, janë identifikuar si
shkaqet madhore të krizave rekurrente të paprovokuara (Epilepsia) në popullatën e vjetër.
Në pacientët e diagnostikuar me epilepsi pas moshës 65 vjeç shkaqet më të shpeshta janë
identifikuar:
1. Sëmundjet Cerebro- Vaskulare në 33% të rasteve.
2. Sëmundjet Degjenerative në 11.7% të rasteve
3. Tumoret e SNQ në 4.5% të rasteve.12
Sëmundjet Cerebro- Vaskulare janë shkaku kryesor i krizave epileptike të saposhfaqura në një
individ të moshuar. Rreth 35% e krizave epileptike të sapo diagnostikuara në persona mbi 60
vjeç janë shkaktuar nga Aksidentet Vaskulare Cerebrale.13
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2.4.

Epidemiologjia

Të kuptuarit e krizave konvulzive dhe epilepsisë janë zgjeruar ndërmjet aplikimit të teknikave të
epidemiologjisë deskriptive dhe eksperimentale. Zhvillimi i studimeve të sofistikuara dhe
metodave analitike për investigimet në njerëz,nuk është e vetmja arsye për rritje të njohurive.
Klasifikimi i krizave dhe epilepsive jo vetëm që jep definicione të tipit të krizave dhe agergimit
të simptomeve, por gjithashtu merret me specifikat e klasifikimit etiologjik dhe përcaktimit të
rasteve, për këtë arsye fuqizohen kërkesën për definicion uniform për të gjitha studimet.
Studimet mbi incidencën tri dekadat e fundit, kanë dëshmuar për frekuencën e vërtetë me të cilën
shfaqen krizat në popullsinë e përgjithshme dhe për një kuptim të kompleksitetit të interpetimit
në shumë studime të prevalencës. Në bazë të studimeve të fundit epidemiologjike të incidencës
në lidhje me moshën e personave të prekur dhe përhapjen e etiologjisë dhe tipit të krizave ngre
mendimin se epilepsia është një gjendje që atakohet te të moshuarit ashtu edhe te të rinjtë, të
paktën në vendet perendimore. Studimet e incidencës në vendet në zhvillim japin rezultate të
ngjashme me ato të vendeve të zhvilluara. Përdorimi i kohorteve të incidencës nga vendet e
industrializuara për të indentifikuar antecendentët, ka qenë një pasojë natyrale e indentifikimit të
incidencës. Më poshtë do të paraqitet një vlërsim sistematik i faktorve të riskut klasik dhe atyre
më të rinjë. Studimi i kohorteve të mëdhenj të lindjeve dhe kohorteve me faktorë risku si insult,
trauma të kokës, infeksione dhe sëmundje degjenerative të sistemit nervor, jep infomacion mbi
impaktin e këtyre faktoreve, që mund të sugjerojnë për ndërhyrje nga ana e klinicistit. Gjithashtu
është marrë në konsiderate roli i faktoreve si dëmtimet pre dhe post natal, konvulzionet febrile
dhe i faktorëve më të rrallë të riskut si hipertensioni arterial, sëmundjet kardiovaskulare, disa
çrregullime psikike etj. Një tjetër pasojë e indentifikimit të koherentve të incidencës është aftësia
për të përcaktuar në mënyrë më të saktë historinë natyrore të epilepsisë nëpërmjet ndjekjes
sistematike të pacientëve. Në kapitujtë e mëparshëm do të jepen të dhëna mbi prognozën dhe mbi
gjendjen që klinicisti e ka shumë për zemër: kontrollin e krizave. Gjithashtu do të jepen
informacione mbi disa mënyra të tjera rezultatesh si integrimi social, funksionet intelektuale dhe
konditat komorbide. Në ndryshim nga idet e disa viteve më parë, epilepsia mundë të
konsiderohet si një sëmundje beninje në shumicën e rasteve. Shumica e rasteve me epilepsi të
sapo diagnostikuar, munde të shërohen plotësishtë, dhe shumica e tyre mundë të ndërpresin
mjekimin e tyre pa pasur më kriza. Detyrë e stjudjusve klinicistë është të sqarojnë faktorët që
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shoqërohen me prognozën e mirë ose jo të sëmundjes. Shumica e studimeve të koherenteve me
epilepsi kanë konkluduar se individët me epilepsi kanë një risk të shtuar ndaj vdekjes. Arsyet
janë jo të qarta. Me qëllim për të zhvilluar studimet sa me optimale për trajtimin e epilesisë, për
të vlerësuar efektivitetin e strategjive terapeutike dhe ç’është më e rëndësishmja për të
indetifikuar ndërhyrjet që mundë të parandalojnë zhvillimin e epilepsisë, është e nevojshme që të
kemi informacionet e duhura mbi frekuencën, shkakun dhe historinë natyrore të sëmundjes.
Mosha: Mund të ndodhë në çdo moshë, por tenton të jetë e formës primare në moshë të vogël
dhe sekondare në moshë të madhe; Seksi: Meshkujt kanë risk lehtësisht më të rritur se
femrat. Historia familjare: Ka rritje të riskut për kriza epileptike në rast historie familjare me
epilepsi.14

2.5.

Shkaqet e epilepsis

Epilepsia nuk ka shkaqe të identifikueshme në mbi gjysmën e atyre që vuajnë nga kjo diagnozë.
Në pjesën tjetër është një gamë faktorësh; Ndikimi gjenetik: Shkencëtarët i lidhin disa tipe
të epilepsisë me disa gjene specifike dhe mendohet se ka më shumë se 500 gjene që janë lidhur
me këtë shkak. Për shumicën e njerëzve gjenet janë vetëm një pjesë e cila ndoshta i bën persona
të caktuar, më të ndjeshëm ndaj faktorëve mjedisorë që nxisin epilepsinë; Traumat e kokës:
Dëmtime traumatike që prekin kryesisht korteksin cerebral mund të bëhen vatra epileptogjene,
por ndonjëherë edhe pa një dëmtim të dukshëm në ekzaminimet imazherike, pas një traume koke
mund të shfaqen krizat epileptike; Insultet cerebrale: Në varësi të vendit të dëmtimit, disa AVC
mund të shoqërohen me epilepsi. ACV – të janë shkaku i gati gjysmës së epilepsive të moshes
adulte; Demenca është një nga shkaqet e shpeshta të epilpsisë në moshën e tretë. Sëmundjet
virale dhe bakteriale që prekin trurin, si meningjiti dhe encefaliti apo abceset cerebrale mund të
shoqërohen me epilepsi; Cerebral Palsy; Dëmtimet e periudhës së paralindjes apo gjatë lindjes që
mund të shkaktojnë dëmtim të trurit, si ishemitë apo hemorragjitë cerebrale, infeksionet,
mungesa e oksigjenimit të trurit, janë shkak i rreth 20 % të epilepsive tek fëmijët. Këto
çrregullime mund të shoqërohen ose jo me dëmtime të tjera neurologjike dhe konjitive;
Çrregullimet e zhvillimit: Sindroma të veçanta, si ajo Doën kanë shoqërim të shprehur me
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epilepsinë; Çrregullimet e rëndësishme respiratore, kardiake, elektrolitike, metabolike mund të
çojnë në kriza konvulsive (duhet bërë diferenca me epilepsinë).

2.6. Simptomat
Aura-nënkupton vërejtjen, parandien, sikur halucinacion i zërit dhe shikimit, ndjenja e erës së
çuditshme ose shijes, ndjenja e shtangimit, mundimit të barkut e cila zgjatë disa sekonda.
1) Humbja e vetëdijes
2) Shtangimet e muskujve dhe lirimi në çdo 15 deri 20 sekonda.
3) Gulçim pas atakut dhe apatia
4) Ndonjëherë kokëdhembja.

2.7. Sulmet febrile-fras
Paraqitje e shpeshtë në moshën fëmijërore. Paraqitet te 2-5% te fëmijët në moshen mes 6 muaj
dhe 5 vjet. Ndodhin gjatë rritjes së menjëhershme të temperatures, më shpesh paraqiten tek
fëmijët e moshes 2 vjeçare.
Sulmi ndodh menjëher, zakonisht gjatë manipulimit me fëmijën (zbritja e temperatures, gjatë
veshmbathjes, pas ushqimit, pas fjetjes etj.)
Fëmija e humb vetëdijen, mavijoset, dhe më së shpeshti fillojnë fërkime simetrike të duarve dhe
këmbëve, kurse në gojë paraqitet shkuma.
Sulmi i këtillë zakonisht zgjat shkurt (më shpesh më pak se një minut , rallë here edhe deri 15
minuta) dhe largohet në mënyrë spontane. Pastaj fëmija fle,e gjatë kësaj shpesh vërehet, rritje e
dukshme e temperatures. Rallë here ndodh sulm i dytë, gjatë 24 orëve të ardhshme.
Sulmet të cilat nuk janë shkaktuar nga temperature zgjasin më gjatë, mund të kapin një pjesë të
trupit dhe mund të përsëriten.
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2.8. Sulmet epileptike
Sulmet febrile nuk duhet të ngatërrohen me epilepsin. Këto sulme nuk janë të shkaktuara nga
temperatura. Epilepsia manifestohet me forma të ndryshme të sulmeve, të cilat ndodhin si
rezultat i ndryshimeve të trurit. Më të shpeshta janë të ashtuquajturat sulme “të mëdhaja” të cilat
janë të ngjajshme me sulmet febrile, por shkaku rrjedhja dhe fundi dallohen.
Ekzistojnë forma të epilepsisë të cilat përshkruhen si humbje e papritur e shkurtër e vetëdijes,
ndërprerje e shkurtër e aktiviteteve të zakonshme, paraqitja e disa aktiviteteve stereotipike, e
pastaj fëmija sikurse të zgjohet nga gjumi dhe vazhdon me aktivitetet e zakonshme. Sulme të
këtilla mund të përsëriten edhe gjatë ditës.
Forma tjetër e reagimit epileptik është e ashtuquajtura epilepsia parciale, ku ekzistojnë fenomene
emotive, të dëgjimit, të shikuarit, nuhaturit dhe fenomeneve të tjera pas cilës nuk kujtohet për
sulmin.

2.9.

Ndihma e parë

1. Të sigurohet kalueshmëria e rrugëve të frymëmarrjes me rrotullimin anësor në pozitë të
krahut.
2. Të sigurohet i sëmuri të mos e godet kokën në bazë të fortë, ashtu që nën kokë vendoset
ndonjë mjet i butë (jastëk, batanije etj)
3. Shpërthekohet rripi dhe çlidhet kravata
4. Largohet e gjithë ajo që mundë ta lëndoj të sëmurin në rrethinën e tij.
5. Thirret ndihma e shpejtë
6. Gjithherë pritet në vendin e ngjarjes që i sëmuri të kthehet në vetëdije ose deri sa të vjen
ndihma e shpejtë.
Ndihma e shpejtë nuk nevojitet:
* Nëse ataku ka kaluar brenda 5 minutave
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* Nëse nuk ka ataqe te reja
* Nëse i sëmuri nuk është i lënduar gjatë rënies
* Në atak, gjuha nuk preket pasi që mund të lëndohet pas ngërçeve të muskujve të fytyrës ose
nofullës
* Nuk tentohet me forcë të ndërpriten ngërçet
* Vendosja e gjësendeve metalike në dorë si p.sh. çelësave nuk ka arsyetim mjekësor
* Nuk vendoset asgjë në gojë (p.sh. luga, shpatulla etj.)
* Nuk i jepet pacientit kurrfarë lëngu në gojë në fazën e atakut deri sa nuk këndellet.
Shumica e fëmijëve me epilepsi, prej tyre rreth 90%, shkojnë në shkollë dhe mund të
inkuadrohen në çerdhe. Është me rëndësi që prindërit ose kujdestari ta informojnë ekspertin për
pranin e sëmundjes që të ketë kujdes e në rast nevoje të reagohet me kohë.

2.10.

Gjendja pa vetëdije

Deri te humbja e vetëdijes mund të shpijnë shumë sëmundje dhe gjendje nga të cilat disa janë
shtegdalje (psh. rënia kalimtare e tensionit) e disa shumë të rënda (psh. ndalja e punës së
zemrës). Thellësia e humbjes së vetëdijes mund të jetë e ndryshme dhe mund të ndryshoj të i
njëjti pacient.
Si ta konstatoni se a është personi pa vetëdije?
Nëse hasni në personin i cli nuk lëviz është i shtrirë ose në pranin tuaj papritmas është shtrirë në
tokë, lehtas e tronditni në krah ose drejtoni disa pyetje, p.sh.: “Çka ka ndodhur? A po më dëgjon?
Si quheni?”
Te humbjet sipërfaqësore, të i pavetëdijshmi mund të lëviz disa pjesë të trupit ose të vjell. Nëse
nuk ka kurrfarë reaksioni, atëherë personi është në gjendje të humbjes së thellë të vetëdijes
(koma).
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Figura 1. Gjendje epileptike.

2.11.

Veprimet

* Thirrni mjekun për ndihmë, nëse është e mundur, sa më shpejtë pa humbur kohë.
* Kontrolloni frymëmarrjen, qarkullimin dhe sipas nevojës filloni me veprimet e ringjalljes.
* Nëse i pavetëdijshmi merr frymë, kthejeni në pozitë të krahut. Herë-herë kontrolloni
frymëmarrjen.
* Mbuloje të pavetëdijshmin që të evitoni mërdhirjen.
* I pavetëdijshmi guxon të transportohet vetëm në pozitë të shtrirë (në krah) .
* MOS tentoni të pavetëdijshmit t’i jepni ushqim ose pije.
* MOS e leni të pavetëdijshmin pa mbikëqyrje.
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Të pyetet dëshmitari…
1. A mund të bëhet fjalë për helmim?
2. A është lënduar më herët?
3. A është pacient kronik?

2.12.

Shtatzënia dhe epilepsia

Edhe pse rezultatet përfundimtare janë të mira, në 90% të grave me epilepsy, ekziston një rrezik i
vogël pë prematuritet, peshë të vogel të lindjes, mortalitet, defekte dhe intervenime.
Rreth 45% e grave kanë sulme epileptike më të shpeshta kryesisht për shkak të dështimit në
dozimin e antiepileptikëve.
Të gjitha medikamentet antiepileptike kanë potencial teratogjen, ku medikamentet e ndryshme
shkaktojnë defekte të ndryshme:


Fenetoina shkakton helioschisis dhe defekte kongjenitale të zemrës



Natrium valproati shkakton spinën bifide



Të gjitha medikamentet antiepileptike sekretohen edhe përmes qumshtit të gjirit, por
në koncentrime aq të vogla sa që nuk ia vlen të ndërpritet gjidhënia .
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3.

KUJDESI INFERMIEROR NDAJ PACIENTËVE ME EPILEPSI

Pacienti vlerësohet për andesitë (duar, këmbë) të ftohta. Duhet që të mbulohet e e të vendoset
monitorim për oksigjenim SP02.
Pacienti vlerësohet nga niveli i koshiencës dhe sa i orientuar është. Konfuzioni dhe rënia e
koshiencës konsiderohet problem post operator dhe mund të futet përsëri në sallë.
Shikohen pupilat a janë Miotike (të vogla) apo Midriatike (të mëdha) dhe shikohet se si reagojnë
me dritë. Reagimi quhet “me foto reaksion” ndërsa kur pupilat nuk reagojnë nga drita quhet “pa
foto reaksion” dhe kjo tregon prognozë të keqe, apo është vdekje të kontekstit të trurit.
Pacienti monitorohet nga infermieri për atake të mundshme epileptike, të cilat në atë moment
dominohen me Diazepam intravenoz. Një dridhje dore, këmbe, lëvizje sinkrone të muskujve të
fytyrës apo të një krize të të gjithë trupit, të gjitha mund të jenë atake epileptike. Duhen
diferencuar nga dridhjet e të ftohtit apo nga temperaturat. Zakonisht të sëmurët që dalin nga salla
janë me temperaturë të ulët nga efekti i anestezisë.
Detyra e infermierit për një të sëmurë me epilepsi janë monitorimi i tij, vlerësimi i klinikës dhe i
problemeve që u përmendën më herët. Monitorimi i urinimit, nga kateteri urinar, pozicionet në
krevat, përgaditja e materialeve të nevojshme për extubim, sigurim i një burimi oksigjeni dhe
aspirator.
Menjëherë sapo pozicionohet plotësohet fletë ndjekja ku shënohen të gjitha vlerësimet që janë
bërë në atë moment dhe terapia që do të marrë nga mjeku.15
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3.1.

Instrumentet e zakonshme neuro cerebrale

Më poshtë janë të paraqitura një Set Kranial, pra që hapet dhe pregaditet nga infermieri.

Figura 2. Paraqitja e setit

3.2.

Pozicioni për të marrë veten

Pasi të kenë mbaruar përpëlitjet . . .


Ulu në gjunjë afër të sëmurit dhe përkulja krahun duke ia ngritur bërrylin lart



Me kujdes vërja dorën tjetër poshtë faqes
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Me dorën tënde të lirë, tërhiqja gjurin drejt teje, duke e kthyer ngadalë anash të sëmurin. Pastaj
lëvizja gjurin para aq sa të jetë rehat në dysheme



Ngrija pak kokën që të marrë frymë lirisht

Figura 3. Rehabilitimi

3.3.

Si kryhet diagnostikimi

Ekzaminimi neurologjik: Takimi me mjekun Neurolog dhe ekzaminimi neurologjik janë hapi i
parë dhe më i rëndësishmi në diagnostikën e epilepsisë, sepse epilepsia në rradhë të parë është
diagnoze klinike. Në këtë takim është i rëndësishëm përshkrimi i saktë i llojit të krizave, mosha
kur kanë filluar, shkaqet, trashëgimia, trajtimi i marrë dhe ekzaminimet e kryera deri në
momentin e takimit. Është mirë që pacientët të kenë ditaret e epilepsisë, ku të jenë të përshkruar
në mënyrë të qartë data e krizave, paraprirja nga aurat ose jo, faktorët që kanë nxitur krizën dhe
mënyra se si është trajtuar kriza. Analizat e gjakut dhe biokimike: Analizat e gjakut dhe
biokimike bëhen për të vlerësuar nëse ka shkaqe të tjera për krizat epileptike apo për nxitjen e
tyre, por edhe për të kontrolluar nivelet e mjekimeve në gjak në mënyrë që të vlerësohet ose
modifikohet terapia.
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Elektroencefalograma (EEG): Ky është një nga ekzaminimet më të përdorshme që ndihmon në
diagnozën e epilepsisë. EEG rregjistron aktivitetin elektrik të trurit me anë të elektrodave që
lidhen përkohësisht në lëkurën e kokës. Në rast se vuani nga epilepsia, edhe pse në ato momente
mund të mos jeni në krizë është e zakonshme të keni elemente që sugjerojnë epilepsinë. Por
duhet kuptuar se ka edhe të sëmurë që vuajnë nga epilepsia që nuk kanë elemente jonormale kur
janë jashtë krizës. Pra EEG nuk vendos diagnozën e epilepsisë, por thjesht ndihmon në
vendosjen e kësaj diagnoze. Ka disa lloj ekzaminimesh EEG, standarte, me deprivim gjumi, e
zgjatur dhe me monitorim video për të rregjistruar krizat (mënyra e ekzaminimit vendoset nga
mjeku juaj në varësi të historisë klinike që do referoni për krizat, kohën kur ju ndodhin,
shpeshtësinë e tyre etj).
Tomografia e kompjuterizuar (CT): Ekzaminimet imazherike siç është skaneri, përdoren për të
përjashtuar shkaqet dytësore të epilepsisë, si tumorët, hemorragjite, cistet, malfomacionet e
vazave të trurit etj.
Rezonanca Magnetike (MRI): Rezonanca magnetike është një ndër ekzaminimet më të sakta për
diagnozën e shkaqeve sekondare të epilepsisë. Ajo jep detaje më të hollësishme se skaneri për
disa zona të trurit ku ndodhin ndryshime strukturale, si p.sh. Skleroza meziale temporal (MTS)
dhe jep informacion më të plotë për sistemin e vaskulaturës cerebrale;
Rezonanca Funksionale (fMRI): Rezonanca funksionale mat ndryshimet e fluksit të gjakut në
pjesë specifike të trurit që janë duke punuar. fMRI përdoret zakonisht përpara kirurgjisë së
epilepsisë për të lokalizuar zona me funksione specifike, si të folurit (që të evitohen gjatë
kirurgjisë).
PET (Positron emission tomography). Gjatë ekzaminimit të PET përdoret një dozë e vogël
materialesh radioaktive që injektohet dhe më pas kjo ndihmon në vizualizimin e zonave aktive të
trurit dhe vlerësimit të anomalive në këto zona. SPECT (Single-photon emission computerized
tomography). Në këtë ekzaminim gjithashtu përdoret një dozë e vogël materialesh radioaktive që
injektohen dhe ndihmojnë që të krijohet një harte 3-D e qarkullimit të gjakut në tru gjatë krizave
epileptike.
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Teste neuropsikologjike: Këto teste përfshijnë IQ (kofiçientin e intelegjencës), testet e kujtesës,
vlerësimin e të folurit gjëra të cilat ndihmojnë mjekët që të vlerësojnë origjinën e krizave. Këto
teste bëhen në rutinë sidomos përpara kirurgjisë së epilepsisë.

3.4. Kur kërkohet ndërhyrja kirurgjikale
Zakonisht kirurgjia kryhet kur ka dëmtime lezionale (tumor, malfomacion vascular etj), që janë
shkak i epilepsisë, por edhe kur ka zona të mirëpërcaktuara elektrikisht ose me imazheri që janë
orgjina e krizave epileptike. Gjatë kirurgjisë hiqen këto zona epileptiforme dhe kështu ndalohet
përhapja e krizës në zona të tjera të trurit. Gjithsesi ndonjëherë edhe pas kirurgjisë ka nevojë për
përdorimin e mjekimeve.

3.5. Kur themi se kriza epileptike është urgjencë
Kur kriza ndodh për herë të parë dhe është e gjeneralizuar ka një ndjesi paniku të
jashtëzakonshëm. Pamja e personit që kalon krizë të gjeneralizuar për shumë perceptohet e
frikshme dhe ndjesia është sikur ai po vdes. Megjithatë në shumicën e rasteve krizat epileptike
janë të shkurtra dhe të vetëkufizuara. Është e rëndësishme që në rast krize pacienti të kthehet në
anë (që të lirohet nga sekrecionet), t’i vendoset diçka e butë si nënkresë (që të mos goditet). Të
çlirohet nga kravata apo rrobat e mbyllura ngushtë në qafë, të mos mbahet nga gjymtyrët
ndërkohë që ka krizën, të mos qëllohet apo shkundet (“për ta kthyer në vete”), të mos i forcohet
hapja e gojës dhe të mos i tërhiqet gjuha (ka shumë raste me dëmtime të gojës dhe gjuhës gjatë
përpjekjeve për ta rujatur gjuhën të mos “gëlltitet”). Të largohen nga pacienti objektet e
rrezikshme me të cilat mund të dëmtohet gjatë krizës, të monitorohet mënyra se si ndodh kriza
dhe matet koha (sa kohë zgjat kriza). Pacienti të dërgohet menjëherë në spital nëse kriza zgjat
apo ka kriza të njëpasnjëshme.

3.6.

Trajtimi i epilepsis, ku përqendrohet

Terapia Medikamentoze: Shumica e njerëzve me epilepsi bëhen të pavarur nga krizat duke
përdorur trajtimin medikamentoz. Në disa të tjerë që nuk ndodh kjo kanë reduktim të dukshëm të
intensitetit të frekuencës së krizave. Më shumë se gjysma e fëmijëve që vuajnë nga epilepsia
kontrollohen me mjekim dhe mund të arrijnë edhe sherimin e plotë të sëmundjes. Për të gjetur
medikamentin e duhur, dozën dhe mënyrën e duhur të përdorimit rastet vlerësohen
individualisht. Gjithashtu gjatë terapisë (në varësi të krizave, efekteve anësore, kompliancës gjatë
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mjekimit, moshës, shtatëzanisë) dozat mund të shtohen ose reduktohen. Mjekimet mund të
ndryshohen ose rivlerësohen. Efektet anësore: Shpesh kanë efekte anësore që mund të ndikojnë
në kompliancën gjatë terapisë. Më të shpeshtat janë: Lodhje, shtim në peshë, skuqje e lëkurës,
çrregullime me koordinimin, vertigo, dridhje e duarve. Por ka edhe efekte anësore më të
rëndësishme, si: dëmtim i melçisë, çrregullime të gjakut, sindroma e Steven Jonson, depresion,
çrregullime elektrolitike, defekte fetale etj. Përpara fillimit të terapisë pacientët duhet të njihen
me efektet anësore dhe të lexojnë me kujdes fletpalosjet e mjekimeve.
Trajtimi fillestar zakonisht është me medikamente, por në varësi të përgjigjes nga trajtimi apo
edhe shkakut të epilepsisë mund të propozohen ndërhyrjet kirurgjikale ose edhe trajtime të tjera.

3.7.

Sa lloje krizash kemi

Krizat epileptike janë të shumëllojshme, por ndahen në dy grupe të mëdha. Krizat që e kanë
origjinën vetëm në një pjesë të trurit quhen kriza fokale. Ato ndahen në dy kategori: Kriza të
thjeshta fokale: Këto kriza nuk shoqërohen me humbje të vetëdijes. Gjatë këtyre krizave mund
të ketë alterime të emocioneve, mendimeve, shijes, nuhatjes ose tingujve. Gjithashtu mund të
ketë lëvizje të një pjese të trupit, si dora, këmba, fytyra ose simptoma sensore në anesi e fytyrë, si
mizerime, shintilanca vizive ose vertigo. Krizat komplekse fokale: Gjatë këtyre krizave ka
alterim të vetëdijes. Gjatë krizave fokale komplekse vihen re lëvizje të pavullnetshme, si lëvizjet
përtypëse.

3.8.

Çfarë janë krizat e gjeneralizuara

Krizat që duket se përfshijnë të gjithë trupin quhen të gjeneralizuara. Kriza të tilla janë: Krizat e
absences (petit mal). Këto krizat karakterizohen nga momente hutimi ose lëvizjesh të
pavullnetshme, me humbje të shkurtra të vetëdijes; Krizat tonike: Këto kriza shkaktojnë
ngurtësim të muskujve, zakonisht atyre të shpinës, krahëve, këmbëve dhe mund të shkaktojne
rrëzime; Krizat klonike; Këto tipe krizash shoqërohen me kontraksione ritmike të muskujve që
zakonisht prekin krahët, qafën dhe fytyrën. Krizat mioklonike: Këto kriza zakonisht shfaqen me
dridhje të shkurtra, të menjëhershme të këmbëve dhe duarve, palpebrave. Krizat atonike:
Njihen ndryshe dhe si drop atake, këto kriza mund të shkaktojnë humbjen e tonusit të muskujve
dhe shkaktojnë rrëzime; Krizat toniko-klonike (grand mal). Krizat më intense karakterizohen nga
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humbja e vetëdijes, ngurteësim dhe më pas dridhje e trupit, ndonjëherë me kafshim të gjuhës,
shkumë nga goja dhe urinim të pavullnetshëm.

3.9.

Çfarë janë krizat e gjeneralizuara

Krizat që duket se përfshijnë të gjithë trupin quhen të gjeneralizuara. Kriza të tilla janë: Krizat e
absences (petit mal). Këto krizat karakterizohen nga momente hutimi ose lëvizjesh të
pavullnetshme, me humbje të shkurtra të vetëdijes; Krizat tonike: Këto kriza shkaktojnë
ngurtësim të muskujve, zakonisht atyre të shpinës, krahëve, këmbëve dhe mund të shkaktojne
rrëzime; Krizat klonike; Këto tipe krizash shoqërohen me kontraksione ritmike të muskujve që
zakonisht prekin krahët, qafën dhe fytyrën. Krizat mioklonike: Këto kriza zakonisht shfaqen me
dridhje të shkurtra, të menjëhershme të këmbëve dhe duarve, palpebrave. Krizat atonike:
Njihen ndryshe dhe si drop atake, këto kriza mund të shkaktojnë humbjen e tonusit të muskujve
dhe shkaktojnë rrëzime; Krizat toniko-klonike (grand mal). Krizat më intense karakterizohen nga
humbja e vetëdijes, ngurteësim dhe më pas dridhje e trupit, ndonjëherë me kafshim të gjuhës,
shkumë nga goja dhe urinim të pavullnetshëm.

3.10.

Çfarë të bëj nëse e shoh dike me kriz epileptike

«Të pranishmit nuk duhet të ndërhyjnë gjatë krizës apo ta prekin personin, veç të sigurohen që
nuk është në ndonjë rrezik fizik dhe që merr frymë.» Nga ana tjetër, në libër thuhet: «Nëse kriza
zgjat më tepër se pesë minuta, nëse ka një krizë tjetër fill pas së parës ose nëse i sëmuri nuk e
merr veten brenda pak minutash pas krizës, duhet lajmëruar ambulanca.

3.11.

Çfarë të bëj kur i sëmuri nis të përmendet

Së pari, siguroje se çdo gjë është në rregull. Pastaj ndihmoje të ngrihet dhe çoje në një vend ku të
pushojë. Shumica janë të pështjelluar e të përgjumur pas krizave, kurse të tjerë e marrin veten
shpejt dhe vazhdojnë atë që po bënin më parë.16

16

Framan Jack. AVC Radiology. ISBN. 1-56375-004-X. colon part :6.4.
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4.

Rekomandime

Sëmundja epileptike mund të paraqitet në çdo moshë, diagnostikimi sa më i hershëm i sëmundjes
do të bëj që mjekimi të fillohet në kohë të përshtatshme dhe prognoza e sëmundjes do të jetë më
e favorshme.
Mjekimi jepet në përputhje me llojin e epilepsisë , moshën e pacjentit , pacjentit .Kriza mundë të
zgjas deri në 5 minuta dhe të ndaloj vetë, nëse zgjat më tepër duhet kerkuar ndihmë.
Gjithashtu është e rëndësishme edhe dieta të përdoret në mënyrë korrekte, ka edhe disa raste që
dieta të mos funksionoj për arsye te panjohura dhe në këtë rast e fundit na mbetet kirurgjia e
trurit. Rreth 75% e pacientëve me epilepsi shërohen plotësisht nëse mjekohen me kujdes, ndersa
pjesa tjetër mbetet me mjekime gjithë jeten.
Që të krijohet një bazë të dhënash më të sakta në lidhje me pacientët me hemorragji cerebrale.
Të bëhet një edukim shëndëtësor në popullatë në rrugë të ndryshme vizive – auditive në lidhje
me ushqyerjen, peshën, jeten sedentare.
Të bëhet një edukim shëndetësor në lidhje me faktorët e riskut.
Të bëhet një kontroll i herëpashershëm i popullatës që mund të jetë e lidhur me sëmiundjen.
Të bëhet edukimi shëndetësor i pacientëve që të mos arrijnë tëk operacionet e vonuara por të
kryejnë rehabilitimin.
Të diagnostifikojnë shkaqet që çojnë në hemorragji cerebrale.
Të bësh një kujdes infermieror të saktë, duke filluar që me trajtimin e sëmundjes e deri tek
komplikacionet dhe rehabilitimi i pacientit.
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5.

Shqyrtimet përfundimtare

Kuptohet që shumë veta me epilepsi janë vazhdimisht të frikësuar se kur dhe ku do tu ndodh
kriza e radhes. Prandaj pelqejn tu largohen rasteve shoqërore, nese duam të ndihmojmë dikë
nxite të shprehet, ji degjues i mirë, pyete se qfar do të bësh nëse ka kriz epileptike.
Ka disa faktorë që rrisin mundësinë e krizave, siq janë stresi dhe mungesa e gjumit. Prandaj
epileptikët duhet të pushojnë mjaftueshëm dhe të bëjn ushtrime rregullisht që janë ushtrime
rregullisht që ta largojnë ta largojnë stresin. Në disa raste edhe ilaqet mund ti parandalojnë krizat.
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Tabela 2. The Modified Rankin Scale - mRS.

30

6.

Referencat
1. Forsgren, Beghi. The epidemiology of epilepsy in Europe − a systematic review. Eur J
Neurol 2005; 12: 245-53.
2. Framan Jack. AVC Radiology. ISBN. 1-56375-004-X. colon part :6.4.
3. Hauser W. Epidemiology of seizures and epilepsy in the elderly.In: Rowan A, Ransay R,
eds. Seizures and epilepsy in the elderly. Boston: ButterworthHeinemann, 1997:7–18.).
4. Hauser WA & Hesdorffer DC. Epilepsy: frequency, causes, and consequences. New
York: Demos Press, 1990.
5. Hauser WA, Kurland LT. The epidemiology of epilepsy in Rochester, Minnesota, 1935
through 1967. Epilepsia 1975;16:1–66.
6. Hoxhaj A, Çeliku E, Gjokutaj A. diagnoza klinike ekografike CT scan dhe alternativat e
trajtimit. Tiranë, 2001, fq. 10-26
7. Jee-Yeon Hwang1, Kelly A Aromolaran1 and R Suzanne Zukin Epigenetic Mechanisms
in Stroke and Epilepsy Neuropsychopharmacology (2013) 38, 167–182
8. John S Duncan, Josemir W Sander, Sanjay M Sisodiya, Matthew C Walker, Lancet 2006;
367: 1087–100
9. MyintP K, Staufenberg E F, Sabanthan K 2006 Poststroke seizure and poststroke
epilepsy. Postgrad Med J 82: 658–774
10. Nunes B, Barros J, Correia M. Epilepsy and cerebrovascular diseases ni an outpatient
clinic. Cerebrovascular Dis. 1994 4:96-100
11. Riggs JE. Changing demographics and neurologic disease in the elderly. Neurol Clin
1996;14:477–86).
12. Sander JW, Shorvon SD. Epidemiology of the epilepsies. J Neurol Neurosurg Psychiatry
1996; 61(5): 433-43).
13. Simon D. Shorvon, The etiologic classification of epilepsy. Epilepsia, 52(6):1052–1057,
2011 .
14. W. Allen Hauser, John F.Annegers, Walter A. Rocca, Descriptive Epidemiology of
Epilepsy: Contributions of Population-Based Studies From Rochester, Minnesota Mayo
Clinic Proceedings Volume 71, Issue 6, June 1996, 576–586.

31

FALEMINDERIT

32

Biografi e shkurtër e kandidatëve – cv (curriculum vitae)
Informatat personale:
Emri dhe mbiemri

Agron Brahimaj

Ditëlindja

6. I. 1989

Gjinia

Mashkull

Nr. personal

1174951515

Të dhënat kontaktuese
Telefoni

049/816-842

Adresa

Rruga: Shqiponja, p.n.

Emaili

agroni5151@icloud.com

Të dhënat e kualifikimit
Shkolla e mesme “Ramiz Sadiku” Pejë
Dega: Farmaci
Universiteti

Universiteti “Fehmi Agani” Gjakovë

Fakulteti

Fakulteti i Mjekësisë

Programi

Infermieri

Statusi

I rregullt

Nr. ID

140306132

33

Informatat personale:
Emri dhe mbiemri

Rina Zekaj

Ditëlindja

17. IX. 1996

Gjinia

Femër

Nr. personal

11711235002

Të dhënat kontaktuese
Telefoni

049/167-526

Adresa

Rruga: Çamëria, p.n. Pejë

Emaili

rinazekab@outlook.com

Të dhënat e kualifikimit
Shkolla e mesme “Ramiz Sadiku” Pejë
Dega: Mami
Universiteti

Universiteti “Fehmi Agani” Gjakovë

Fakulteti

Fakulteti i Mjekësisë

Programi

Infermieri

Statusi

E rregullt

Nr. ID

140306133

34

