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DEKLARATA
Me këtë deklaroj se punimi i paraqitur është punim me të cilin e kam bërë vetë dhe pa
ndihmën e të ndaluarve. Të gjitha pjesët e marra si ato fjalë për fjalë ashtu edhe ato logjike të
marra nga shkrimet e tjera i kam shkruar si të tilla.
Garantoj se këtë punim nuk e kam dorëzuar për t’u vlerësuar në ndonjë modul tjetër.

Vendi: Gjakovë

Data: Janar, 2017

Nënshkrimi: __________________
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Përfundimi i këtij Punim Diplome, në studimet e mia, nuk do të kishte qenë i mundur
pa ndihmën e shumë personave që më kanë mbështetur dhe inkurajuar në mënyrë të
vazhdueshme gjatë kohës së punimit të tij.
Mirënjohje dhe falënderim të veçantë për udhëheqësen time shkencore në këtë punim
të temës së Punim Diplome, Prof. Ass. Iliriane Raça-Bunjaku, për udhëzimet dhe
ndihmën metodiko-shkencore dhe e cila ka kontribuar si shpirtërisht ashtu dhe
profesionalisht në mënyrë që punimi të kishte standardet e kërkuara.
Do të dëshiroja t’i shprehja një falënderim dhe mirënjohje të veçantë gjithë stafit
akademik të Fakultetit të Infermierisë, i cili u tregua i palodhur në përmbushjen e
programit tonë të studimeve bachelor, si dhe Këshillin e Profesorëve për përkrahjen
dhe interesimin e tyre për nxjerrjen e një produkti studimor cilësor, me vlera teorike
dhe praktike.
Së fundmi, falënderoj familjen time, prindërit për energjitë pozitive që më ka vënë në
dispozicion, pa fund falënderime për familjarët e të cilëve u kam munguar në kohën
që duhej të kaloja me ta.
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Abstrakti
Sëmundja e demëncës është një sëmundje kronike, progresive dhe degjenerative e
trurit.

Ajo

është

një

sëmundje

me

çrregullime

që

ndikon

në

lëvizjen

neurodegjenerative, kontrollin e muskujve, ekuilibër si dhe funksione të tjera.
Incidenca apo numri i rasteve me demenc shkon nga 4.5 – 21 / 100.000 banorë të
popullatës, pjesë e studimit është përcaktimi i sëmundjes që në studimet
epidemiologjike, diagnostifikimi i saktë i demencës është shumë i vështirë.
Prevalenca e demencës (d.m.th., rastet e pranishme në një popullsi në një kohë të
caktuar) është 30/100.000 persona. Prevalenca rritet me moshën.
Dy në 100 vetë preken nga demenca, duke ditur se Kosova nuk është as larg por as
imune më të lartë se në Evropë për moshën mbi 60 vjeç, përsa i përket të prekurve nga
demenca.
Shkaktarë i kësaj sëmundje mbetët ende problem dhe progresi i saj është i ndryshëm
në persona të ndryshëm, duke ditur se shenjat variojnë dhe nëse pacientët nuk kurohen
mund të invadilizohen.
Kjo sëmundje nuk është shëruese por e trajtueshme me barna.

Fjalët kyçe: sëmundja e demencës, sinteza e dopaminës, L-DOPA (Levodopa),
kujdesi infermieror, diagnoza.
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Abstract
Dementia disease is a chronic, progressive and degenerative brain. It is a disease that
affects the movement disorders, neurodegenerative muscle control, balance and other
functions. The incidence or number of cases of dementia ranges from 4.5 - 21 /
100,000 population, part of the study is to determine the disease in epidemiological
studies, accurate diagnosis of dementia is very difficult.
The prevalence of dementia (i.e., the cases present in a population at a given time) is
30 / 100,000. The prevalence increases with age.
Two in 100 people are affected by dementia, given that Kosovo is neither far nor
immune higher than in Europe for over 60 years of age, in terms of people affected by
dementia.
The cause of this disease still remains the problem and its progress is different in
different people, given that the signs vary and if patients are not treated can
invadilizohen.
This disease is not healing but treatable with drugs.

Keywords: disease dementia, the synthesis of dopamine, L-DOPA (Levodopa),
nursing diagnosis.
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Hyrje
Infermieria është ajo, që specializohet në kujdesin dhe mirëqenien, duke
bashkëpunuar me mjekun (specialistin) dhe pacientin, para, gjatë dhe pas procesit
intervenues. Infermieria ka detyra të ndryshme në varësi të trajtimit dhe ndihmës që i jepet
pacientit, përgatitjes së tij nga ana fizike dhe emocionale. Duke filluar me shpjegimet e
procedurës dhe kontrollin e shenjave vitale, administrimin e terapisë përkatëse deri te
sterilizimi i materialeve dhe asistimi që i jepet nga mjeku në teatrin induktiv.
Infermieri është pjesëtar aktiv gjatë trajtimit mjekësor në të gjitha fazat e tij, nga ajo
fillestare deri te procesi i kurimit përfundimtar. Kujdesi post-mjekësor është pjesë e
rëndësishme e infermierisë në pavionet tona, kjo përfshin ndërrimin e plagëve, monitorimin
konstant të parametrave fizike, observimin për shenjat fillestare të komplikacioneve dhe
administrimin e terapisë përkatëse. Puna e infermierit përmbledh në vetvete shumë sakrifica
dhe orë jo-sociale, nga ana tjetër krijon një satisfaksion të veçantë duke qenë pjesë e stafit që
sjell ndryshime substanciale në lehtësimin e dhimbjeve apo edhe për të shpëtuar jetën e
pacientëve.
Si pjesëtar aktiv i një grupi primar të ndërhyrjeve finale mjekësore, infermieri ka
përgjegjësi të veçanta në njohuritë dhe
aftësitë e tij praktike. Pasi mbaron
shkollimin përkatës, është në edukim
dhe evoluime konstant për të qenë në
kontakt

me

infermierisë

zhvillimet
dhe

e

reja

mjekësisë

të
në

përgjithësi. Në varësi të përgatitjes së
mëtejme profesionale të infermierëve
kemi

përgatitur

shumë

materiale

pedagogjike të cilat janë referim për
këtë temë diplome.
Figura 1. Ishte një infermiere
angleze e njohur si zonjusha me llambë. Konsiderohet si pionierja e profesionit modern të infermieries dhe
organizatorja e spitaleve në fushën e luftës. Burimi: https://en.wikipedia.org/wiki/Nightingale_Pledge
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Marrëdhëniet midis mjekut dhe infermierit kanë pësuar ndryshime thelbësore në këto
vitet e fundit. Ai ka qenë (mjeku), sipas epokave, një raport lufte – paqe, armik – mik, bindje
– ekuilibër, por me evolucionin në formim dhe atë juridik, padyshim profesioni i infermierit
është ajo që ka ndryshuar më së shumti.
Mjafton të mendosh se në fillimin e shekullit të XX radhët e infermierëve përbëheshin
nga murgeshat, të cilat duke i asistuar mjekëve pranë të sëmurëve, mësonin disa parime
elementare dhe ndihmonin infermierët, ndërsa në radhët e këtyre të fundit futeshin
përgjithësisht njerëz, të cilët falë këtij profesioni, përpiqeshin të dilnin nga mizëria.
Kryesisht ato ishin femra, dhe kjo ka qenë praktikisht deri në ditët tona, një nga
karakteristikat që diferenconte botën e mjekëve nga ajo e infermierëve dhe që mund të
shpjegoje pjesërisht raportin e “bindjes” të infermierëve ndaj mjekëve, mjekët janë
përgjithësisht meshkuj, ndërsa infermieret femra.
Ishin femra, sepse siç shpjegon Maria Grazia de Marinis, motivet e lidhjes
tradicionale të gjinisë femërore me profesionin infermieror janë antike: “Asistenca ndaj të
sëmurëve është interpretuar si përqasje me kujdesin mëmësor. Kështu ky profesion
identifikohej me rolin social të gruas dhe me konceptet antike të mjekimit, që do të thotë si
përkujdesje ashtu edhe preokupim për të gjithë ata që në një rreth social në kushte
vullnerabiliteti”.1
Cilësia dhe siguria e shërbimeve shëndetësore nuk është koncept i ri në sistemin
shëndetësor të Kosovës. Ajo ka zanafillën nga standardet dhe normativat e sistemit
shëndetësor që janë aplikuar që nga vitet e shtatëdhjeta të shekullit të kaluar. Që nga kjo kohë
zbatimi i konceptit të cilësisë dhe sigurisë së shërbimeve shëndetësore në Kosovë pati ngritje
dhe rëniet duke reflektuar zhvillimet politike, ekonomike dhe sociale në vend. Cilësia dhe
siguria e shërbimeve shëndetësore janë rezultat i interaksionit që udhëhiqet nga rregullat për
të komunikuar përkitazi me këto veçori esenciale të shërbimeve shëndetësore. Këto rregulla
përmirësojnë aftësitë tona për të diskutuar dhe debatuar për cilësinë dhe sigurinë e
shërbimeve shëndetësore, që mëtutje na mundëson definimin e aktiviteteve për t’i
përmirësuar ato.
Marrëdhënie infermier - pacient shihet si mënyra me anë të së cilës, punonjësit e
shëndetësisë dhe pacientët komunikojnë gjatë vizitës mjekësore duke patur një ndikim në
kënaqësinë me kujdesin, trajtimin, mbajtjen mend dhe të kuptuarit e informacionit mjekësor,
1

Florence Nightingale - Mini Biography (TV-PG; 03:06) Crimean War nurse Florence Nightingale spent her
night rounds giving personal care to the ëounded, establishing herself as "The Lady ëith the Lamp." She
established a nursing school and her ëritings sparked ëorldëide healthcare reform.
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përballimi i sëmundjes dhe madje në cilësinë e jetës. Që nga koha e Hipokratit, marrëdhënia
mjek pacient është çështja me e diskutuar nga perspektiva e sociologjisë mjekësore. Qëllimi i
këtij artikulli është të japë një informacion se si marrëdhënia mjekë pacient ka evoluar në
trojet shipëtare gjatë periudhës të tranzicionit politik dhe ekonomik pas viteve ‘90 në Evropën
Lindore. Rasti shqipëtar tregon se si tranzicioni ekonomik dhe politik influencoi në
marrëdhënie mjek pacient, nga një model paternalistik në të cilën koncepti kryesor ishte
përfitimi i shëndetit për popullatën drejt modelit konsumerist ku shëndeti tashmë trajtohet si
një “mall“ nën të gjitha rregullat e ekonomisë së tregut.2
Por siç është përmendur edhe më parë, reforma të shumta kanë bërë të mundur që sot
infermieri të ketë një rol të mirë caktuar qoftë juridik, social apo ekonomik, me kompetenca
tekniko – shkencore që nuk bien në konflikt me ato të mjekut, por përkundrazi që integrohen
dhe plotësohen duke mundësuar që së bashku të kryejnë atë që përbën detyrën primare të
përbashkët, përkujdesjen dhe trajtimin e qytetarëve. Për sa i përket infermierit duhet të
konfrontohet si me personelin e pavionit ashtu edhe me atë të sallës, apo më mirë të bllokut
infermieror, që përbën tërësinë e ambienteve dhe strukturave të nevojshme për kryerjen e
akteve dhe të ndihmës së pacientëve. Në këto ambiente figura dominante infermierore është
instrumentarja, megjithëse deri më sot nuk ka përcaktim si figurë profesionale e specializuar.
Por çfarë duhet ta karakterizojë? Duhet të zotërojë patjetër jo vetëm kompetenca
gjeneraliste por edhe specialiste. Sipas përcaktimit me “kompetenca gjeneraliste”
nënkuptohen kompetencat e përgjithshme të infermierit që duhet të zotërojë një i sapo
diplomuar, që përbëjnë edhe tërësinë e formimit të pozicionit fillestar të infermierit. Ndërsa
një infermier i specializuar është ai që pasi ka plotësuar një periudhë trajnimi në punë,
realizon një projekt, i cili nuk lidhet vetëm me vjetërsinë në punë, por që është i aftë të
thellohet në profesion. Në fakt instrumentistet mësojnë nga eksperienca kur vazhdojnë të
shtrojnë pyetje se çfarë janë duke kryer, si mund ta realizojnë më mirë detyrën e tyre dhe në
se ajo që mendojnë korrespondon me atë që thotë shkenca, duke përfituar nga eksperienca,
kur njohuritë e tyre vihen vazhdimisht në provë dhe praktika stimulon përfitimin e njohurive
të reja. Në këtë mënyrë do të përfigurohej një profesionist veçanërisht i specializuar në një
sektor të shëndetësisë, siç janë sallat mbikëqyrëse, ku mjeku dhe personeli infermieror gjejnë
integrimin maksimal, pavarësisht roleve të ndryshme. Sintonia e plotë midis mjekut dhe
infermierit përbën një faktor përcaktues jo vetëm në shkurtimin e kohës operative, dhe uljes
së kostos, por edhe veçanërisht në reduktime morbiditeti postoperator. Raporti mjek –
2

Strategjia e përmirësimit të cilësisë dhe sigurisë së shërbimeve shëndetësore 2012-2016, Prishtinë 2012.
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infermier është më pak i mprehtë përsa i përket pavionit, i nënkuptuar si kombinim i
strukturave të lidhura mes tyre, si ambulantori, spitali ditor, diagnostika dhe shtrimi. E
ardhmja paraqet perspektivë stimuluese si për mjekun ashtu edhe për personelin, duke ofruar
ekuilibër dhe satisfaksion të plotë për të dy palët.3

HISTORIA E SËMUNDJES SË DEMENCËS
Çfarë është kjo?
Sëmundja e Demencës u përshkrua për herë të parë në vitin 1817 nga mjeku britanik
Dr. Xhejms Parkinson. Është një sëmundje kronike, progresive, degjenerative e trurit.
Ndodh kur disa qeliza nervore, të një pjese të trurit, që quhet Substantia Nigra,
dëmtohen, ose vdesin. Normalisht këto neurone prodhojnë një produkt kimik të njohur
si dopaminë e cila ndihmon në koordinimin e lëvizjes së muskujve të trupit. Kur rreth
80% e qelizave që prodhojnë dopaminë dëmtohen ose vdesin, shfaqen simptomat e
sëmundjes.
Kush preket nga sëmundja e Demencës? Sëmundja e Demencës prek njësoj si
meshkujt edhe femrat. Është treguar se sëmundja nuk njeh kufijtë socialë, ekonomikë,
etnikë, apo gjeografikë. Sëmundja diagnostikohet rreth moshës 65 vjeç dhe vetëm15%
diagnostikohet nën 50 vjeç.
A është sëmundja e Demencës e trashëguar? Ka një histori familjare me sëmundjen e
Demencës në 10% të rasteve. Mund të prekë më tepër njerëz të një gjenerate (p.sh.
motër, vëlla) ose në dy gjenerata (baba, bir). Toksinat ambientale si magnezi,
monoksidi i karbonit dhe rrallë disa pesticide mund të shkaktojnë një sëmundje që
ngjan me sëmundjen e Demencës, megjithatë shumica e pacientëve që vuajnë nga kjo
sëmundje nuk janë të ekspozuar ndaj këtyre toksinave. Në më pak se 1% sëmundja
është krejtësisht familjare. Disa mutacione gjenetike janë zbuluar të jenë shkak i
sëmundjes në disa familje, por këto nuk gjenden në shumicën e atyre që vuajnë nga
Demencës. Studimet në binjakët identikë, nga të cilët njëri ka shfaqur sëmundjen, nuk
kanë treguar ndryshime nga popullsia normale e pacientëve mbi 60 vjeç. Megjithatë
3

Arben (dr.) Gjata (2015), Kirurgjia për Infermierinë-vol.I, Tiranë, fq. 6
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edhe në binjakët identikë me të rinj se 50 vjeç, nëse njeri ka sëmundjen edhe tjetri ka
risk të shtuar që ta ketë në të ardhmen. Kjo tregon se trashëgimia ka rol në rastet kur
sëmundja shfaqet në moshë të re. Sëmundja e Demencës, sipas studiuesve, në
shumicën e individëve reflekton një kombinim mes faktorëve gjenetik edhe atyre
mjedisorë.
Si ta kuptojmë që kemi të bëjmë me Demencë?
• Tremori i qetësisë (dridhja ne qetësi)
• Rigiditeti (ngurtësimi, rritja e rezistencës ndaj lëvizjeve pasive)
• Bradikinezia (ngadalësimi i lëvizjeve)
• Instabiliteti postural (balanca jo e mirë).4
Kur njëra nga dy simptomat është e pranishme dhe veçanërisht nëse janë më shumë
evidente në njërën anë te trupit, diagnoza e sëmundjes së Demencës është më e
mundshme. Pacientet vënë re që diçka nuk shkon mirë kur ndjejnë dridhje në një
gjymtyrë, kur lëvizjet që dikur ishin më të gjalla fillojnë të ngadalësohen, ose kur
përjetojnë një ngurtësim te anësive dhe mos mbajtjen mirë të balancës. Fillimisht
simptomat janë variabël në kombinimet e tremorit, bradikinezise dhe instabiliteti
postural. Simptomat fillojnë në një pjesë të trupit dhe përhapen me kalimin e kohës.
Ndryshime ndodhin në ekspresionin facial (shprehje si maskë, pa emocion), ose
shikimi si i fiksuar. Meqë simptomat zhvillohen gradualisht, ato gabime mund t’i
atribuohen ndryshimeve të moshës. Tremori mund të merret si dridhje e zakonshme e
njerëzve të plakur. Qëndrimi i ngrirë i trupit, që është i zakonshëm në Demencës, i
atribuohet osteoporozes.
Si diagnostikohet sëmundja e Demencës? Procesi i diagnostikimit mund të jetë i
vështirë, sepse nuk ka imazhëri, apo analiza që mund të konfirmojnë plotësisht
sëmundjen e Demencës. Neurologu arrin në diagnozë pas ekzaminimit klinik. Testet e
gjakut dhe imazheria performohen që të përjashtojnë sëmundje të tjera që mund të
prezantohen me të njëjtat simptoma. Personat e dyshuar për sëmundjen e Demencës
Olanow CW, Watts RL, Koller WC, An algorithm (decision tree) for the management of parkinson’s disease
(2001): treatment guidelines. Neurology. 2001; (suppl 5): S1-S88, fq. 56-66
4
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duhet të kryejnë patjetër vizitën e neurologut për diagnostikimin dhe trajtimin e
mëtejshëm.
Njohja e shkaqeve të tjera të parkinsonizmit - Shkaqet e demencës janë të shumta. Në
një studim në pacientët me demencë, 65% janë gjetur së kanë sëmundjen e Demencës,
18% kanë demencizëm të nxitur nga medikamentet, 7% kanë demenciizëm vaskular
(dëmtim nga shkaqe të ndryshme të vazave të vogla që ushqejnë trurin me gjak) dhe
10% kanë demencizëm atipik që dyshohet kur ka praninë e demencës, mos përgjigje
ndaj mjekimit, progresion të shpejtë, mungesa të dridhjes etj. Në këto raste nevojitet
vlerësimi i neurologut për gjetjen e diagnozës së saktë dhe mjekimit adekuat.
A trajtohet Demenca dhe si? Ka një numër medikamentesh efektivë që ndihmojnë në
lehtësimin e simptomave të sëmundjes së Demencës. Meqenëse shumica e
simptomave janë të shkaktuara nga mungesa e dopaminës, medikamentet janë
prodhuar për të zëvendësuar, ose për të mimetizuar dopaminën. Disa mjekime të reja
premtojnë të ngadalësojnë progresionin e sëmundjes dhe të ndihmojnë kualitetin e
jetesës së të sëmurëve. Por, për fat të keq, nuk ka mjekim që të shërojë plotësisht
sëmundjen dhe terapia është individuale e hartohet për secilin pacient enkas.
Mjekimet që përshkruhen zakonisht - Levodopa: Modifikohet nga enzimat e trurit në
dopaminë. Levodopa për mbi 30 vjet ka revolucionarizuar trajtimin e sëmundjes. Jepet
bashkë me inhibitorë të enzymes amino-acid-dekarboksilazë që quhen përkatësisht
carbidopa dhe benseraside, në mënyrë që të shtohet sasia e levodopës që do arrijë në
tru.
Dopaminë agonistet: Janë substanca që lidhen me receptorë të ndryshëm të dopaminës
dhe ndihmojnë rrugët e saj.
Amantadina: Është zbuluar për herë të parë si medikament antiviral. Rastësisht është
gjetur se mund të ndihmojë dhe në trajtimin e sëmundjes së Demencës. Mund të
përdoret me levodopen ose me dopaminë agonistet.
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COMT-inhibitorët: Efekti i tyre është mbi enzimën që ndan dopaminën. Me
përdorimin e tyre sigurohet kohëzgjatje më e madhe e veprimit të dopaminës. Janë me
përdorim të kufizuar për shkak të efektit toksik që kanë mbi mëlçinë.
Antikolinergjikët: Janë medikamente që përdoren për të reduktuar tremorin dhe
rigiditetin. Përdoren zakonisht në kombinim me levodopen. Në pacientët e moshuar
dhe me ndryshime konjitive duhen përdorur me kujdes sepse japin halucinacione,
konfuzion mendor dhe efekte të tjera anësore që nuk tolerohen mirë nga pacientët.
MAO-B inhibitorët: Janë inhibitorë të enzimës që ndan dopaminën dhe me përdorimin
e tyre sigurohet një veprim më i gjatë i dopaminës në tru. Kanë efekt të lehtë edhe si
antidepresiv dhe neuroprotektiv.5

Grafiku 1. Incidenca e Demencës

Burimi: American Psychiatric Association, “Practice Guidelines for the Treatment
of Psychiatric Disorders – Compedium 2006”

5

Olanow CW, Watts RL, Koller WC, An algorithm (decision tree) for the management of parkinson’s disease
(2001): treatment guidelines. Neurology. 2001; (suppl 5): S1-S88, fq. 60-66

14

Grafiku 2. Prevalenca e Demencës

Burimi: American Psychiatric Association, “Practice Guidelines for the Treatment
of Psychiatric Disorders – Compedium 2006”

Ky numër nuk pasqyron mijëra raste të tjera që shkojnë pa u vënë re.
 Rritet me moshën 3% e popullatës >65 vjeç
 Prek më shumë gjininë mashkull
 Fillon në moshën 60 vjeçare dhe
 85% e pacientëve janë mbi 65 vjeç.
Prevalenca (numri i rasteve ekzistuese). Vlerësimet e bëra mbi demencën ndryshojnë
nga 20-30/100.000 banorë.
Prevalenca e demencës (d.m.th., rastet e pranishme në një popullsi në një kohë të
caktuar) është 30/100.000 persona. Prevalenca rritet me moshën.
Sepse popullsia plakët ngadalë, dhe njohja e demencës është duke u përmirësuar,
pritet që incidenca dhe prevalenca e këtij çrregullimi do të vazhdojë të rritet.

15

Dy në 100 veta preken tek ne nga demenca. Sëmundja që degjeneron funksionet e
trurit. Kjo sëmundje degjenerative e trurit, e cila ka filluar të prekë edhe moshat e reja,
nën 30 vjeç, shfaq dridhje të pacientit dhe ngadalësim të lëvizjeve të tij.
Shkaktari i kësaj sëmundjeje mbetët ende problem dhe progresi i saj është i ndryshëm
në persona të ndryshëm, shenjat variojnë dhe nëse pacientët nuk kurohen mund të
invalidizohen.
Kjo sëmundje nuk është e shërueshme por e trajtueshme.
E rëndësishme për të sëmurët më demencë është kapja herët e saj. Kjo i ndihmon ata
të mos invalidizohen. Shoqatat kosovare të neurologjisë kanë shkëmbyer me mjekë të
huaj dhe vendës alternativa të reja të trajtimit që lidhen me sistemin nervor.
Mund të jetë më pak e përhapur në Kinë dhe në vende të tjera aziatike dhe në vendet
afrikano-amerikane.
Prevalenca në meshkuj është pak më e lartë se sa tek femrat; arsyeja është e panjohur
ndonëse një rol i estrogjenit është debatuar.6

6

Olanow CW, Watts RL, Koller WC, An algorithm (decision tree) for the management of parkinson’s disease
(2001): treatment guidelines. Neurology. 2001; (suppl 5): S1-S88, fq. 66
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NEUROPATOLOGJIA E DEMENCËS
Sëmundja e Demencës është një sëmundje neurologjike, kronike dhe degjenerative e
trurit. Përgjithësisht ndodh tek personat mbi 65 vjeç pa dallim seksi. Gjatë kësaj
sëmundje një pjesë e qelizave nervore vdesin ose dëmtohen rëndë dhe këto i përkasin
zonës që njihet si Substantia Nigra.
Sëmundja e Demencës shkatërron neuronet të cilët prodhojnë një përbërës kimik të
quajtur DOPAMINE dhe pasojat janë mos koordinimi i duhur i lëvizjeve dhe
mungesa e ekuilibrit. Personat e prekur nga Demenca kanë dridhje të gjymtyrëve, të
trungut dhe vështirësi në ruajtjen e ekuilibrit.
Shkaku - Megjithëse është një sëmundjet që është studiuar që para 200 vjetësh akoma
nuk dihet me saktësi shkaktari i sëmundjes.
-

Mendohet se në 10 % të rasteve kemi një histori trashëguese familjare. Në këtë

rast mendohet se edhe fillimi i sëmundjes është në moshë më të re se e zakonshmja.
-

Kimikatet e ndryshme si pesticidet, herbicidet, qëndrimi në ambiente me helme

industriale përben një faktor rrisku.
-

Ekspozimi për kohë të gjatë nën rrezet e forta të diellit, faktorët e ndryshëm

emocionale, stresi i akumuluar në vite etj., njihen si faktorë të dyshuar.
-

Në 18 % të rasteve mendohet se Demenca është nxitur nga medikamentet e

shumta kryesisht nervore që mund të ketë marrë pacienti.
-

Në 7% të rasteve kemi një sëmundje me natyrë vaskulare të Demencës ku i

sëmuri është prekur nga dëmtime vaskulare të trurit.
Simptomat - Shenja kryesore është dridhja. Si fillim vihet re një vonese ne reagimet
normale gjatë lëvizjes e cila vjen duke u theksuar deri në pamundësi për ta kryer atë.
Kemi një rritje të tonusit muskular në formë ngrirje.
Dridhja fillon në njërën anë në një formë të lehtë e lokalizuar vetëm në njërën dorë
apo këmbë dhe më pas merr pothuajse komplet atë anë të trupit. Më pas vijon me
prekjen e anës tjetër e cila ndjek kronologjinë e anës së parë të prekur.
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Njihet si studim se shenjat e sëmundjes fillojnë mbas një dëmtimi te mbi 60 % të
qelizave dopamino prodhuese.
Shoqërohet edhe me shqetësime të tjera që janë çrregullime nervore, depresion,
vështirësi në të ushqyer, probleme të rrugëve urinare etj.
Përgjithësisht nuk preket arsyetimi dhe aftësia për të marrë vendime.
Mjekimi - Levodopa është një nga preparatet më karakteristike të kësaj sëmundjeje.
Veçoria e saj është aftësia e këtij preparati për tu shndërruar në dopamine me
ndërhyrjen e rrjetit enzimatik trunor.
-

Amantadina është një medikament shoqërues i levodopes. Ka një përdorim të

hershëm në trajtimin e demencës.
-

COMT Inhibitoret rrisin veprimin e dopamines në sajë të veprimit mbi enzimat

përgjegjëse të dopamines
-

Dopamino Antagonistet ndihmojnë në rrugëtimin që bën dopamine duke

mundësuar që ajo të kryejë atë mision për të cilin ajo është përgjegjëse.
-

Mao B INHIBITORET kanë një specifike veprimi të ngjashëm me COMT

inhibitoret tѱ shoqëruar edhe me një aspekt neuroprotektiv të saj.
-

Antikolinergjiket janë medikamente që përdoren për të minimizuar dridhjen.

Kanë disa specifika në përdorim dhe duhen përdorur me kujdes pasi janë vënë re
efekte halocinogjene tek pacientët.
-

Përdorimi i teknikave të fundit të qelizave staminale kanë dhënë deri tani

rezultate mjaft inkurajuese në stadet e studimeve eksperimentale që po kryhen.
Demenca dhe ndërhyrja kirurgjikale - Përgjithësisht në këtë fazë arrihet kur janë
ezauruar të gjitha alternativat e mjekimeve medikamentoze. Ekzistoje 2 lloje
ndërhyrjesh kirurgjikale në trajtimin e demencës: – Kirurgjia lezionale dhe kirurgjia
funksionale. Për shkak të risqeve që shoqërojnë këtë ndërhyrje ajo duhet të ketë një
indikacion të qartë dhe kur shihet se terapitë e tjera kanë dështuar. Megjithatë ja vlen
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të theksosh se terapia medikamentoze është sot për sot me rezultativja dhe më e
aplikuara në botë.7

Burimi: http://www.chiroserge.com/index.php?p=334429

Llogariten që neuronet e dopaminës që janë më pak se 1% të neuroneve të trurit ende
kanë atë funksion. Kjo shifër tregon rënien e neuroneve të trurit që ndodh në
sëmundjen e demencës dhe progresionin nga faza pre-simptomatike jo-motore në
fazën e hershme pastaj në fazën motorike, mbi 2 linja, vija e kaltër tregon se në vijim
të fazës pre-simptomatike simptomat jo-motore shfaqen dhe prania e tyre rritet gjatë
kohës dhe të vazhdojnë gjatë gjithë sëmundjes. Ndërsa humbja e neuroneve
dopaminergjetike – vija e kuqe vazhdon, fillimi i shenjave jo-motore shtesë dhe
simptoma të neuroneve motorike shfaqen. Neuronet dopaminergjetike humbasin me
shpejtësi në fazat e hershme të sëmundjes (vija e kuqe), por simptomat tipike motorike

Marttia RJ, Rinne UK. Progession and survival in Parkinson’s disease. Acta Neurol Scand. 1991; 84: 136,
fq. 24-28.
7
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nuk dalin deri në 60% në 70% të neuroneve janë degraduar në fazën e 3-të të vijës së
zezë.8

Grafiku 3. Trajtimi bazë për zëvendësimin e dopaminës

Burimi: http://www.jarwan-center.com/

FAKTORËT E RISKUT PËR SËMUNDJEN TË DEMENCËS
Faktorët Sëmundjes së demencës është një çrregullim degjenerativ i sistemit nervor
qendror. Sëmundja ndodh kur qeliza të caktuara nervore në një pjesë të trurit vdesin,
ose bëhen të paafta për të funksionuar normalisht. Simptomat zhvillohen ngadalë dhe
përparojnë gradualisht gjatë viteve, teksa si sëmundje është më e zakonshme tek të
moshuarit, ku përhapja rritet me 1 % në personat mi 60 vjeç dhe me 4 % në personat
mbi 80 vjeç.
8

Marttia RJ, Rinne UK. Progession and survival in Parkinson’s disease. Acta Neurol Scand. 1991; 84: 136,
fq. 24-28.
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Mosha mesatare e fillimit të sëmundjes është rreth 60 vjeç, por gjatë viteve të fundit
strukturat shëndetësore kanë raportuar se rreth 5 për qind e rasteve shfaqen midis
moshës 20 dhe 50 vjeç. Faktorët e mjedisit ndikojnë në shfaqjen e sëmundjes, ose në
rëndimin e simptomave të saj, pasi pacienti është diagnostikuar me këtë patologji.
Këtu përmendim insekticidet dhe pesticidet e shumta, të cilat sot, në kushtet e
konkurrencës se madhe përdoren gjerësisht në bujqësi.
Po ashtu përmenden edhe metalet e rënda që përhapen nëpërmjet derdhjeve nëpër
lumenj si mbeturina industriale. Janë këto ujëra që vadisin tokat bujqësore dhe
ushqejnë prodhimet e shumta. Këto lëndë depozitohen në substancën gri të trurit, duke
shkaktuar dëmtimet e neuroneve. Sëmundja e demencës tradicionalisht është
konsideruar si çrregullim jogjenetik. Megjithatë, studimet e fundit raportojnë se në
rreth 5 për qind të rasteve vihet re një predispozicion familjar. Kjo vjen si rezultat i
mutacioneve gjenetike që ndodhin për periudha të gjata kohore dhe që transmetohen
në breza. Kjo është vënë re në një përqindje të vogël të rasteve.
Sëmundja prek lëvizjen, duke prodhuar kështu ato që i quajmë simptoma motorike.
Katër simptomat motorike që konsiderohen të rëndësishme për diagnozën janë:
“dridhje, ngurtësim, ngadalësi e lëvizjes dhe paqëndrueshmëri në një vend”.
Gjithashtu mund të dëmtohen edhe funksione të tjera të organizmit. Problemet e
gjumit janë një tipar tjetër i sëmundjes. Ato mund të shfaqen si me pagjumësi ashtu
edhe me gjendje përgjumjeje. Probleme të tjera mund të jenë djersitja e tepruar, lëkurë
me tepër yndyrë, tension i ulur, mosmbajtje e urinës, çrregullime të funksionit seksual,
çrregullime të jashtëqitjes (kapsllëk), lëvizjet e shpeshta automatike të syve, vizion i
paqartë ose i dyfishtë, çrregullime të ndjeshmërisë (ndjesia e shpimit të gjilpërave, ose
mpirja e lëkurës), çrregullime në ndjesinë e aromave, dhimbje të ndryshme në trup.
Këto mund të hyjnë në shenjat e para të sëmundjes. Nuk është se ka të dhëna të sakta
për masat parandaluese, por statistikat referojnë se kafeina luan një rol parandalues
për këtë sëmundje.
Është e çuditshme, por tymi i duhanit që përmban nikotinë rezulton si nxitës i
dopaminës, pra luan rol pozitiv në parandalim. Gjithashtu, vitaminat C dhe D luajnë
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rol pozitiv si antioksidantë. Së fundi ka të dhëna për rolin pozitiv të hormonit estrogen
dhe të barnave antiinflamatore.9

Grafiku 4. Algoritmi i trajtimit deliriumit

Burimi: http://www.psikologankara.net/konu/fobiler-korkular/

9

De Stafano AL, Lew MF, Golbe LI, et al. PARK3 influences age at onset in Parkinsons disease: a genome
scan in the Gene PD study. Am J Hum Genet. 2002; 70, fq. 1089-1095.
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ÇRREGULIMET PSIKIKE ORGANIKE DHE
SIMPTOMATIKE
Sipas KNS – 10, sindromat somatik psikik grupohen si çrregullime organike
të cilat përfshinë çrregullimet simptomatike psikike. Në këtë grup janë të
renditura:

demencia,

kushtëzuar

me

sindroma

alkool

dhe

organike
drogë),

amnestike,

dhe

deliriumi

çrregullimet

tjera

(por

jo

mentale

i
të

shkaktuara nga dëmtimi dhe disfunksioni i trurit, gjegjësisht nga sëmundjet
somatike. Çrregullimet e sjelljes dhe personalitetit të cilat janë të kushtëzuara
me sëmundjen, dëmtimin apo disfunksionin e trurit, gjithashtu i përkasin këtij grupi
klasifikues.

Çrregullimet

të

cilat

janë

të

kushtëzuara

nga

efektet

toksike të keqpërdorimit të alkoolit dhe drogave janë klasifikuar në kreun
vijues.
Çrregullimet

organike

simptomatike

sëmundjeve

evidente,

lëndimeve

psikike,
trunore

janë
apo

të

ndara

faktorëve

në

tjerë

bazë
të

të
cilët

shkaktojnë çrregullimet e funksioneve të trurit.
Çrregullimi i funksioneve të trurit mund të jetë primar (sëmundja, lëndimi,
dhe faktorët të cilët në mënyrë direkte dhe selektive ndikojnë në tru), ndërkaq
vetëdija nuk është e çrregulluar.
Demencia shpesh dallohet me dëmtimin e funksioneve kognitive, nganjëherë
me deteriorim paraprak të kontrollit emocional,

me sjellje sociale, apo

motivime. Demencioni të shumtën e rasteve është çrregullim që paraqitet te
personat e moshuar. Hulumtimet në SHBA, kanë treguar se rreth 5% e
popullsisë e moshës mbi 65 vjeçe, është e qëlluar me formën e rëndë, kurse
15%, me demencion mesatar. Ndërkaq me moshë numri i personave dement
shtohet.
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Është

me

rëndësi

të

dallohet

demencioni

te

Sëmundja

e

Alzheimerit,

demencia vaskulare dhe ajo e sëmundjeve tjera.10
Demencioni te Sëmundja e Alzheimerit
Sëmundja

e

Alzhiemerit

është

para

së

gjithash

sëmundje

primare

degjeneruese e trurit me një etiologji të panjohur dhe me veçori karakteristike
neuro-patologjike dhe neuro-kimike. Çrregullimi zakonisht fillon në mënyrë të
padukshme dhe zhvillohet ngadalë, në kontinuitet për shumë vite.
Epidemiologjia
Është konstatuar se 50 – 60% e numrit të përgjithshëm të të sëmurve dement
u takon personave të sëmurë nga Sëmundja e Alzheimerit. Rreziku më i madh
nga Sëmundja e Alzhiemerit i kanosë femrat, personat të cilët kanë sëmundje
të tillë në familje dhe personat të cilët kanë përjetuar traumë të mëhershme të
kokës.
Etiologjia
Shkaktari i Sëmundjes së Alzheimerit është i panjohur. Mirëpo, meqenëse se
sëmundja
trashëgues

shfaqet
ka

patofiziologjinë

një
e

më
rol

shpesh

në

vendimtar

Sëmundjes

së

disa
në

familje,
lindjen

Alzhiemerit

konsiderohet
e

kësaj

konkretisht

se

faktori

sëmundjeje.
janë

të

Në
kyçur

transmetuesit e impulseve nervore, sidomos acetilholini dhe norepinefrini. Të
dy këta bartës të personat e sëmurë janë në funksion të zvogëluar.
Janë konstatuar dy tipe demencioni të sëmundjes së alzhiemerit, kurse kriter
themelor i ndarjes është mosha e pacientit në të cilën sëmundja shfaqet:
Demencioni te Sëmundja e Slzhiemerit me fillim të hershëm (tipi 2),
para moshës 65 vjeçe, me një rrjedhë relativisht të shpejtë deteriorik,
dhe me çrregullim të theksuar të funksioneve të epërme kortikale; dhe
Demencioni te sëmundja e alzhiemerit me fillim të vonë (tipi 1), pas
moshës 65 vjeçe, të shumtën e rasteve në moshën e vonë të 60-tave,

10

Lang AE, Lorano AM, Parkinson’s disease. First of two parts. N oEngl J Med. 1998; 339, fq. 1044-1053.
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ose

pas

kësaj

moshe,

me

një

zhvillim

të

ngadalshëm

dhe

me

çrregullimin e kujtesës si simptomë kryesore.
Demencioni vaskular
Demencioni vaskular lind për shkak të çrregullimit të qarkullimit të gjakut në
tru, e më së shpeshti për shkak të infarktit të trurit, të shkaktuar nga
sëmundja e enëve të gjakut të trurit.
Tensioni i ngritur i gjakut e shkakton infarktin e trurit. Infarktet zakonisht
janë të vogla, por efekti i tyre është kumulativ. Fillon zakonisht në moshën e
shtyrë të jetës. Demencioni vaskular përfshinë 15 – 30% të numrit të përgjithshëm të
dementëve dhe më së shumti i qëllon meshkujt. Më së shpeshti paraqitet te
personat e moshës 60 – 70 vjeçe. Deri në 15% e pacientëve kanë njëkohësisht
demencion vaskular dhe sëmundjen e alzhiemerit. Ky çrregullim manifestohet në
aspektin

klinik

në

forma

të

shumta;

si

demencion vaskular me fillim akut (menjëherë pas tronditjes trunore), si
demencion multi-infarkt (pasojë e akumulimit të shumë infarkteve të trurit),
si demencion subkortikal vaskular (dëmtimi i shtresave të thella të trurit,
ndërsa konteksti është i paprekur).
Demencioni te sëmundjet tjera
Demencionet te sëmundjet tjera siç janë: sëmundja e Pickut, Creutzfeldt
Jakobit, Huntingtonit, Sëmundja e Parkinsonit, infeksioni me virusin HIV,
paraqiten në moshën e hershme, kurse përjashtimisht edhe në moshën e
shtyrë në frekuencë gjithsej deri 5% e numrit të tërësishëm të demencioneve.
Trajtimi i demencioneve.
Parimi i përgjithshëm i trajtimit të demencioneve përfshinë ofrimin e kujdesit
mjekësor, ofrimin e mbështetjes emocionale personave dement nga ana e amiljes dhe
ordinimi

me

medikamente.

Terapia

medikamentoze

është

simptomatike.11
Slobodan LOGA, Titulli i origjinalit: “SUDSKA PSIHOPATOLOGIJA”, Psikopatologjia gjyqësore,
Prishtinë/2007.
11
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SHENJAT E PARA TË SËMUNDJES SË DEMENCËS
Sëmundja e Demencës - një sëmundje kronike që shfaqet dridhje dhe vështirësi në
kryerjen e lëvizjeve vullnetare. Kjo është hera e parë që zhvillon për shkak të
mungesës së dopaminës neurotransmitter në tru. Sëmundja e Demencës u përshkrua
për herë të parë nga mjeku në Londër James Parkynsonom në punën e tij “Ese mbi
drozhatelnom paraliza”, botuar në 1817. Përkundër faktit se një përshkrim i qartë i
sëmundjes është i njohur edhe për dy shekuj, shkaqet e zhvillimit të saj ende nuk është
kuptuar plotësisht. Cilat janë shenjat e para të sëmundjes së Demencës?
Sëmundja e Demencës është karakterizuar nga lezione të rajonit midbrain përgjegjës
për inicimin e lëvizjes, saktësinë dhe koordinim. Ky sistem për herë të parë pa ndjenja
operon në të njëjtën kohë me të kontrollit të ndërgjegjshëm lëvizjet motorike dhe
muskujt që mbështesin pozicionin e trupit. Kjo ju lejon për të kryer veprime të
ndryshme, të tilla si ecje. Shkelja e këtij sistemi është shoqëruar me zhvillimin e
simptomave të caktuara. Semundja e Demencës shpesh zhvillohet në njerëz të
moshuar se 50 vjet, por nganjëherë kjo dhe diagnostikuar në një moshë më të re.
Sëmundja karakterizohet nga një grup të caktuar të simptomave dhe shenjave që
lehtëson diagnostikimin edhe në shikim të parë në pacientit.12
Këto shenjat e sëmundjes së Demencës përfshijnë:
- Dridhje të rënda - është manifestimi më i zakonshëm i sëmundjes, dhe shpesh
simptoma të hershme. Në dridhje sëmundje e hershme zakonisht është i njëanshëm.
Shumica e njerëzve të shëndetshëm kanë një dridhje të vogël në pjesën tjetër, por një
person me sëmundjen e Demencës, ai shprehu një masë të madhe. Shtrëngimi i duarve
është i shoqëruar nga lëvizjet e veçanta të karakterit, shpesh të përshkruara si një
simptomë patinazhi pilula ose monedha e kreditit.

12

McCall, Bridget (January 2003). "Dr. James Parkinson 1755–1824" (PDF). Parkinson's Diseas Society. Archived
from the original (PDF) on 2 February 2006. Retrieved 10 September 2009
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- Vështirësitë fillimi dhe ekzekutimi i lëvizjes - është simptomë kryesore që çon në
pafuqisë.
Në qoftë se ajo përparon pacienti bëhet e vështirë për të kryer lëvizje vullnetare, dhe
në fazat e mëvonshme - është praktikisht e pamundur. Testet e vërtetë janë veprime të
tilla të thjeshta si në rritje nga një karrige dhe cigareve prikurivaniya. Pas vështirësi në
këmbë, dhe pacientët të zhvillojnë një shuffling karakteristike - kur ju përpiqeni të
filloni

duke

ecur

vështirësi

lindin

cila

përshpejtuara

ndryshime,

hap

kovыlyayuschym.
• Fjala dhe gëlltitjes - shkelur fazat e mëvonshme; Fytyra është maskopodibnym.
• Motivimi - Njerëzit në fazat e mëvonshme të sëmundjes ngjajnë vuajnë nga
depresioni i rëndë.
• Pozicioni trupi Kontrolli - një sjellje karakteristike me trung të vendosur përpara dhe
duart e tij presion ndaj palëve.
• Kontrolli i Shkelja e muskujve të butë - shpesh çon në kapsllëk dhe vështirësi
urinimi.
Në shenjë e parë e sëmundjes Demencës, sëmundja është pak më shumë i zakonshëm
në meshkuj se në femra. Çdo vit rreth 12 raste të reja për 100 mijë grave dhe 16 raste
në 100.000 njerëz. Si për sëmundjen e karakterizuar nga një kurs gjatë, numri i gjallë
të njëjtën kohë në tokë me sëmundjen e Demencës është më e lartë - nga 100 në 200
per 100,000 popullsisë. Bazuar në këto të dhëna, sëmundja e Demencës është një
sëmundje e zakonshme neurologjike, por mjekët ndeshen me të rrallë. Fillimisht u
mendua se sëmundja e Demencës është e pazakontë për pjesëtarët e popujve joevropiane. Megjithatë, studimet më të fundit që përfshijnë afro-amerikanët dhe
origjinën aziatike kanë treguar se incidenca në grupe të ndryshme etnike është
pothuajse identike.
Manifestimet e para të rezultatit Demencës sëmundje nga degjenerimi ose humbje
dopamynprodutsyruyuschyh qelizave të veçanta të trurit janë të lokalizuara në rajonin
e midbrain quhet substanca e zezë. Dopamine - një neurotransmitter që luan një rol të
rëndësishëm në rregullimin e lëvizjeve të sakta. Prodhimi Shkelja e dopamine çon në
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pabarazitë kimike në tru, e cila në mënyrë të konsiderueshme zvogëlon kontrollin mbi
punën e muskujve.
Arsyet për shenjat e hershme të sëmundjes Demencës, degjenerimi i indit të trurit nuk
është kuptuar plotësisht. Megjithatë, rreziku i sëmundjes Demencës është dukshëm më
e lartë në njerëz të cilët kanë të afërm me sëmundjen. Rezultatet e disa studimeve
sugjerojnë se duhanpirësit rrallë të zhvilluar sëmundjen e Demencës. Për pjesën më të
madhe të kaluarën janë ndonjëherë në mënyrë aktive të kërkoni për faktorë të mjedisit
që shkaktojnë sëmundjen e Demencës, por ato kanë dështuar. Megjithatë, një numër i
sëmundjeve të njohura të sistemit nervor, të shoqëruara me simptoma të tilla
ashtuquajtura Demencës.
Demencës Fundit zhvilluar si rezultat i shenjave:
• epidemitë e sëmundjeve virale e quajtur encefalit fjetur ("sëmundje e fjetur") në
gjysmën e parë të qepallave të njëzetë.
• Përdorimi i gjerë i neuroleptikëve për trajtimin e sëmundjes mendore në gjysmën e
dytë të nëntëmbëdhjetë ndonjëherë.
Aktualisht, shkaqet më të zakonshme dhe shenjat e sëmundjes së Demencës janë:
• Dëmtimet në kokë.
• helmimi ndryshme, sidomos merkuri, monoksidi i karbonit, Methanol dhe etanol.
• Marrja e antipsikotikët.
Metoda e saktë e diagnozës dhe simptomat e sëmundjes Demencës nuk ekziston, pasi
kjo sëmundje nuk është vërejtur ndryshime strukturore në indet e trurit. Rezultatet e
CT dhe MRI në këtë sëmundje zakonisht nuk tregojnë patologji. Megjithatë, në disa
raste mund të ketë një ndryshim në dendësinë e indeve. Ekzaminimi klinik zakonisht
ndihmon në diagnostikimin e sëmundjes edhe në fazat e hershme. Në fazat e
mëvonshme të diagnozës zakonisht lë asnjë dyshim. Në studimin e tonin e muskujve
duke përdorur lëvizjet pasive e kyqin e dorës e ndjerë rezistencë e plotë karakteristike,
e cila është përshkruar si "një lëvizje të tipit veshje."
Fazat e demencës (shkalla Hoehn dhe Yahr Scale)
Faza 1: Shenjat dhe simptomat e lehta në njërën anë.
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Faza 2: Simptomat janë bilaterale, minimale, çrregullime në sjellje dhe ecje.
Faza 3: Lëvizje e ngadalësuar, mosfunksionim i ecjes që është mesatarisht i rëndë.
Faza 4: Simptomat e rënda, lëvizje e kufizuar, ngurtësi, bradykinesi, në gjendje të
jetojnë vetëm.
Faza 5: Shëndetligë, invalidizim i plotë, nuk është në gjendje të qëndrojë në këmbë, të
ecin, kërkojnë kujdes të vazhdueshëm.
Karakteristikat klinike të demencës.13

Figura: Karakteristikat e demencës
Burimi: http://www.alz.al/simptomat-e-demences

13

McCall, Bridget (January 2003). "Dr. James Parkinson 1755–1824" (PDF). Parkinson's Diseas Society. Archived
from the original (PDF) on 2 February 2006. Retrieved 10 September 2009
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DEMENCA NË PARKINSON
Prevalenca e personave me demencë është 40% në pacientët me parkinson. Këta
pacientë kanë dëmtime të kujtesës.
Vështirësi në zgjidhjen e problemeve,
Probleme me detyrat që kërkojnë planifikim,
Dëmtime të reagimit në kohë dhe vigjilencë.
Halucinacione
Humbje e funksionit Cholinergic (imazhe dhe patologji)
Më keq se sëmundja e Alzheimerit.
Janë të pranishëm më së shumti trupat Lewy.
Trajtimi i demencës në parkinson
Frenuesit Acetycholinesterases
Rivastigmine (Exelon)
Galantamina (Razadyne)
Donepezil (Aricept)
Memantine (Namenda)
ANALIZË
Niveli i inteligjencës është llogaritur duke përdorur formulën e mëposhtme: (2C2 + cl)
/ (2C2 + cl + d),
Normat e përputhjes së sëmundjes, raportet e riskut, normat e incidencës kumulative,
dhe trashëgimia janë llogaritur për tërë mostrën dhe nëngrupe të përcaktuara nga MZ,
DZ, mosha e diagnozës dhe moshën më të re në diagnozë.14

14

Jefferson, M (June 1973). "James Parkinson, 1775–1824". British Medical Journal. 2(5866): 601–
3. doi:10.1136/bmj.2.5866.601. ISSN 0007-1447. PMC 1592166. PMID 4576771
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KONKLUZIONE/NDËRHYRJA INFERMIERORE
Si shumë sëmundje të tjera të demencës fillon me simptoma të lehta dhe me një
progres mjaft të ngadalshëm.
Të dhënat subjektive
-

Pacienti ka filluar ta kuptojë sëmundjen e tij

-

Ankesa të lodhjes së vazhdueshme

-

Mungesë në drejtim të lëvizjes dhe luhatje emocionale

-

Rritja e vazhdueshme e nxehtësisë së trupit

-

Mosakordim të lëvizjeve me gjestet.

Të dhënat objektive
-

Prezencë e dridhjeve të duarve dhe gishtërinjve

-

Bradikinezi (dridhje e pavullnetshme e muskulaturës)

-

Mungesë të reflekseve

-

Fytyrë maske

-

Prezencë jargavitje

-

Pamundësi për të kryer aktivitetet e përditshme

-

Shfaqje e demencës në 30% të rasteve

-

Zvarritje të këmbëve

-

Përkulje përpara trupit

-

Konstipacion

-

Gëlltitje jo normale

Prezencë luspitim eritematoz të lëkurës kryesisht në llapën e veshit, në bërryla, kokë
dhe mbi buzën e sipërme.
Diagnoza infermierore
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Duke patur për bazë ndjekjet e vazhdueshme të pacientëve me sëmundje të demencës
dhe problemet e vështira që ata paraqesin në mund të parashtrojmë disa diagnoza
infermierore që mund të jenë:
-

Dëmtim të lëvizjes fizike kjo e lidhur me rigiditetin muskular dhe dobësimin e
vazhdueshëm të lëvizjes.

-

Deficite të mëdha në përkujdesje (ushqyerja, veshja, higjiena vetjake) e lidhur
me avancimin e sëmundjes.

-

Prani e vazhdueshme e konstipacionit kjo e lidhur me mjekimin dhe mungesën
e lëvizjes.

-

Deficite në ushqyerje kjo si pasojë e tremorit, vështirësive në gëlltitje dhe
pamundësia për të përtypur ushqimin.

-

Dëmtim në komunikimin verbal lidhur me uljen e volumit të zërit, vështirësi në
të folur dhe pamundësia për të lëvizur muskujt facial.

-

Ulje e vazhdueshme e humorit si pasojë e depresionit dhe përparimit të
sëmundjes

-

Mungesë njohurish mbi sëmundjen.

-

Risk i lartë për dëmtime.

-

Intolerancë të aktiviteteve të përditshme.

-

Shqetësime të vazhdueshme përfshi edhe familjarët në procesin e sëmundjes.
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