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ABSTRAKT
Hyrje: Mbrojtja antenatale është egzaminim dhe observim i planifikuar që i referohet
kujdesit që i jepet një nëne të pritshme nga koha kur ngjizja është konfirmuar deri në fillimin e
lindjes.
Qëllimi i punimit: është të paraqesim të dhënat për qëllimet e mbrojtjes antenatale për
numrin e vizitave antenatale si dhe edukimi, këshillimin, depistimin dhe trajtimin për të
monitoruar mirëqenien e nënës dhe fetusit duke bërë rishikimin e literaturës.
Të dhëna të përgjithëshme: Shtatzënia dhe lindja me shekuj kanë qenë periudha me
përfundime të pasigurta. Poshtu, me shekuj morbiditeti, dhe mortaliteti antenatal, ka qenë shumë
i lart. Prandaj Qëllimet e Kujdesit Antenatal janë: Të zvogëloi shkallën e mortalitetit dhe
morbiditetit maternal dhe perinatal, të përmirësoi shëndetin fizik dhe mental të gruas dhe fëmiut,
të përgatis gruan për lindje, laktacion dhe kujdesin për foshnjën e sajë, të zbuloi herët dhe të
trajtoi si duhet situatat e komplikuara të cilat mund të rrezikojnë jetën ose çrregullojnë shëndetin
e nënës ose të frytit. Kujdesi antenatal mbështetë dhe inkurajon përshtatjen e shëndetshme
psikologjike të familjes për lindjen e fëmiut. Gjate vizitave antenatale përcillet zhvillimi i frytit
dhe i jepen gruas informacione per menyren e ushqimit dhe kujdesi shendetesor ne pergjithesi
gjate periudhes se shtatzanise.
Përfundim: Mbrojtja antenatale i referohet kujdesi shëndetësore dhe infermierore, të
rekomanduar për gruan gjatë shtatzënisë. Kujdesi antenatal është një lloj i kujdesit preventiv me
qëllim të ofrimit vizitave të rregullta që ju lejon profesionisteve shëndetësorë në parandalim,
diagnostifikim dhe mjekim. Gjatë mbrojtjes antenatale nëna duhet të merr informata për
ndryshimet fiziologjike në shtatëzëni, qasja në kujdesin antenatal ka rol të madh në reduktimin e
vdekejeve maternale dhe aborteve, si dhe lindjeve me peshë të vogël dhe problemeve të tjera
shëndetësore.
Fjalet kyçe: Kujdesi, Mbrojtja antenatale.
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ABSTRACT
Introduction: Antenatal Protection is Examination and Planned Examination that refers to the
care given to an expectant mother from the time the conception was confirmed until the onset of
delivery.
The Purpose of the paper: is to present the data on antenatal defense goals for the number of
antenatal visits as well as education, counseling, screening and treatment to monitor maternal
and fetal well-being by reviewing the literature.
General information: Pregnancy and birth for centuries have been periods of uncertain
outcome. Therefore, for centuries morbidity and antennal mortality has been very high.
Antenatal Care are: To reduce the degree of maternal and perinatal mortality and morbidity,
Improve the physical and mental health of the woman and the child, Prepare the woman for birth,
lactation and caring for her baby, Discover it early and treat it as complicated situations that
could endanger life or disturb the health of the mother or the fruit. Antenatal care supports and
encourages the healthy psychological adaptation of the family to childbirth. During antenatal
visits, the development of fruit is given and women are given information about the way of food
and health care in general during the pregnancy period.
Conclusion: Antenatal protection refers to the health and nursing care recommended for the
woman during pregnancy. Antenatal care is a type of preventative care with the purpose of
providing regular visits that allow health professionals to prevent, diagnose and treat.
During antenatal defense, the mother should receive information on physiological changes in
pregnancy, access to antenatal care has a major role in reducing maternal deaths, and abortions,
as well as low birth rates and other health problems.

Keywords: Care, Antenatal Protection
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1. FEKONDIMI (CONCEPTIO)
Me fekondim nënkuptojmë bashkimin e spermatozoidit (qelizës mashkullore) me qelizën ose
qelizat e pjekura vezake të femrës. Në vezën e papjekur qelizore numri i kromozomeve është i
dyfishtë dhe përbëhet dy herë nga 23. Përpara se të bëhet fekondimi është e nevojshme dhe e
domosdoshme që numri i kromozomeve, si bartës i vetive trashëguese të parëve, të reduktohet
përgjysmë duke e bërë të mundur kështu trashëgimin e të dy prindërve (pra në vend se të
përmbajë 46, kjo në fakt përmban 23 kromozome). Prej tyre 22 janë kromozome autosome,
ndërsa njëri është gjinor. Vezorja qelizore e këtillë është e gatshme për bashkim me
spermatozoidin i cili gjithashtu përmban 22 kromozome autosome dhe 1 kromozom gjinor. Kur
bashkohen qeliza gjinore e mashkullit me qelizën gjinore të femrës krijohet vezorja qelizore e
fekonduar ose zigoti me 23 kromozome çifte në të cilat ndodhen faktorët trashëgues të dy
prindërve. Njëri nga 23 kromozomet çifte është gjinor i cili përpos vetive të tjera e cakton
gjininë e fëmijës.Në qoftë se në vezën qelizore të fekonduar kalojnë kromozomet gjinore të cilat
i shënojmë me X atëherë gjenia e individit (fetusit ) të porsaformuar do të jetë femërore. E në
qoftë se prej njërit prind si psh prej nënës trashëgon kromozomin gjinor X ndërsa prej babës
kromozomin gjinor Y, atëherë individi i porsaformuar do të jetë i gjinisë mashkullore .
Vetë akti i fekondimit manifestohet në këtë mënyrë: Me anë të ovulacionit nga folikuli i Degrafit
në kavitetin abdominal, vezorja qelizore e pjekur që ka arritur futet në zbrazëtirën e
vezëpërçuesve. Në qoftë se femra gjatë këtyre ditëve ka pasur marrëdhënie seksuale atëherë
spermatozoidët e hedhur në vaginë me lëvizjet e tyre aktive të ndihmuar edhe prej lëvizjeve
aspirative (thithëse ) të mitrës, depërtojnë në kavitetin e mitrës e prej saj më tutje në kanalin e
vezëpërçuesve në takim me vezën e pjekur qelizore. Në vezëpërçues, vezën qelizore e ndeshin
spermatozoidët. E rrethojnë nga të gjitha anët dhe përpiqen që të depërtojnë në të. Nga të gjithë
spermatozoidët vetëm njëri prej tyre do të mund të depërtojë membranën e jashtme të qelizës
vezake dhe të infiltrohet në të . Në të njëjtën kohë sipërfaqja e jashtme e vezës qelizore
dendësohet (trashet) duke krijuar kështu një membranë të pa depërtueshme për spermatozoidët e
tjerë. Përbërja e spermatozoidit dhe bërthama e qelizës vezake përzihen. Qeliza vezore e
fekonduar udhëton nëpër vezëpërçues me ç'rast krijohet formacioni në formë të topit, i quajtur
morulë, i përbërë prej qelizave të dendura të cilat edhe më tutje fillojnë të shumëzohen. Ky
udhëtim zgjat afër 3 ditë ku nëpërmes grykës së mitrës, veza qelizore e fekonduar arrin në
kavitetin e mitrës. Me arritjen në kavitetin e mitrës veza qelizore e fekonduar nuk implantohet
mënjëherë në mukozën e saj, por në të shpejtohet procesi i ndarjes dhe për 2 deri në 3 ditë, aq sa
qëndron pa implantuar në mitër, veza qelizore e fekonduar prej morulit shndërohet në blastocistë
ose në masën e saj qelizore. Procesi i implantimit të vezës së fekonduar qelizore zgjat disa ditë
dhe ky implantim më shpesh bëhet në murin e përparmë dhe të pasmë të trupit të mitrës ose në
deciduen e tij (me decidue nënkuptojmë mukozën e ndryshuar të mitrës nën veprimin e
progesteronit në të cilën është e implantuar veza e fekonduar qelizore).

1.1. DECIDUA
Me deciduan kuptojmë mukozën e mitrës në të cilën është bërë implantimi i qelizës vezë të
fekonduar. Decidua në të vërtëtë paraqet endrometriumin e ndryshuar nën ndikimin e
1

progesteronit. Në raport me qelizën vezë të fekonduar dhe të implantuar, respektivisht në raport
me embrionin, dallojmë tre pjesë të deciduas .
Njëra është mbi të cilën pushon qeliza e fekonduar. Kjo quhet decidua bazale (decidua basalis).
Pjesa e deciduas e cila mbulon embrionin nga kaviteti i mitrës quhet decidua kapsulare (decidua
capsularis), ndërsa e gjithë pjesa tjetër e cila e vesh sipërfaqen e brendshme të mitrës quhet
decidua parietale ose decidua e vërtetë (decidua parietalis seu decidua vera).
Nga mbarimi i muajit të tretë, kur embrioni rritet sa e mbushë kavitetin e mitrës ,decidua
kapsulare dhe parietale bashkohen njëra me tjetrën.

1.2. ZHVILLIMI I VEZËS SË FEKONDUAR
Prej momentit të fekondimit dhe të implantimit të vezës qelizore të fekonduar me deciduen e
mitrës fillon gravidanca, si dhe fillon formimi i embrionit në pjesët e tjera të ovulimit.
Formacioni i formuar prej vezës qelizore të fekonduar është në formë të topit ku në të
diferencohet shtresa e jashtme e quajtur trofoblasti si dhe shtresa qelizore në brendësi të
formacionit të rrumbullakët e quajtur embrioblast. Ndërmjet trofoblastit dhe embrioblastit, që
vendoset në pozicion akcentrik ndaj njërit nga palët e embrionit,formohet kaviteti i blastocistës
ndërsa i gjithë formacioni quhet blastocistë.
Në embrioblast krijohen dy kavitete, ai i sipërm-amnional dhe i poshtëm-sakusi vitilin.
Nga vargu i jashtëm i qelizave, më vonë, zhvillohet membrana e jashtme embrionale-horioni.
Në fillim membrana e jashtme embrionale në tërë sipërfaqen e saj është e përmbushur me vilet.
Më vonë, në pjesën më të madhe vilet atrofohen dhe perzistojnë vetëm mbi deciduan bazale.
Pjesa e membranës embrionale me vile të atrofuara quhet horion i zhveshur (chorion laeve),
ndërsa aty ku janë ruajtur, quhet horioni frondoz (chorion frondosum).
Grupi i qelizave që gjenden nën trofoblast quhet embrioblast, këtë e ndërtojnë tri fletëza
embrionale, nga të cilat më vonë formohen të gjitha organet e embrionit. Këto janë ektoderma,
mezoderma dhe endoderma.
Në mbarim të muajit të tretë, të gjitha organet e embrionit janë të formuara,do të thotë
embriongjeneza ose organogjeneza është kryer dhe që nga ky moment embrioni quhet fryt ose
fetus.
Në këtë kohë në ovulum dallojmë: shtratin (palcenta), kërthizën (funikulus umbilci),
mbështjellësit e frytit (velamenta fetus ), uji amnional (liquor ami) dhe vetë frytin (foetus) .

1.3. PJESËT PËRBËRSE TË OVULUMIT – Placenta formohet nga horioni frondoz dhe
nga decudua bazale. Pjesët përbërëse të placentës janë chorion frondosum, decidua
basalis dhe amnioni ngjiten fort dhe janë pjesë përbërëse e ndërtimit histologjik të
placentës.
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Placenta, krijohet nga java e tetë deri në javën e dymbëdhjetë, ndërsa formën përfundimtare e
fiton rreth javës së gjashtëmbëdhjetë të shtatzanisë.
Placenta e pjekur ka formë të rrumbullakët (placenta discoidalis), dhe me diametër afër 15-20 cm
peshon afër 500-600 gram.
Placenta ka formë pogaçeje dhe është e ndërtuar nga dy sipërfaqe:
- njëra sipërfaqe e kthyer nga nëna dhe tjetra e kthyer nga fetusi.
Pjesa fetale (pars fetalis), është e ndërtuar nga trofoblasti, i cili formon indin korial.
Trofoblasti ka dy shtresa qelizash: shtresa jashtme ose sinicicotrofoblasti dhe shtresa e
brendshme citotrofoblasti ose shtresa me qelizat e Langhans-it.
Qelizat e trofoblastit përbëjnë vilet primare koriale (vili choriales).
Me ngjitjen e mezenkimës në vilet koriale primare, krijohen vilet koriale sekondare, me futjen
edhe të kapilarëve në vilet koriale sekondare, krijohen vilet koriale terciare. Ky proces ndodh
midis ditës së 24-të dhe të 25-të pas fekondimit.
Pjesën kryesore përkatësisht murin e pjesës fetale të placentës,e ndërton pllaka koriale
(membrane chorii), e cila është e ndërtuar nga vilet koriale dhe që e mbulon epiteli i amnionit
dhe korionit.
Ndërtimi i pjesës amëtare të placentës
•Pjesa maternale-amëtare e kthyer nga nëna (pars materna placentae), është e ndërtuar nga tri
pjesë:
•Pllaka bazale, është e ndërtuar nga decidua basalis, fibrinoidi Nitabuch-it, i cili e pengon futjen
e vileve koriale thellë në murin e mitrës.
•Septat e placentës, që bëjnë ndarjen e lobeve të placentës (cotyledonis);
•Hapësira intervilare.
Ndërtimi i placentës- Kotiledonët, në fakt janë lobet e placentës,16 deri në 20, të cilët janë të
ndërtuar nga lobuluse (placentoma). – Placentoma, janë njësi funksionale të placentës dhe janë
rreth 80, të cilat mbushen dhe zbrazen me gjak. Kotiledonët furnizohen me gjak nga 80 deri në
100 arterie spirale, të cilat futen nëpërmjet pllakës bazale dhe hyjnë në hapësirat intervilare,
përafërsisht në lagësi të njëjta .
Placenta e pjekur-pjesa fetale has te vendi i insertimit të kërthizës (insertio funiculi umbilicalis).
Placenta dhe funksioni i placentës: është organ i përkohshëm
rëndësishme si:

me funksione shumë të

Funksioni endokrin- Si organ endokrin placenta tajit hormone specifike placentare si (HCG)
Koriogonadotropina, (HPL) laktogjeni human placentar, por tajit edhe hormone steroide si
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estrogjenët dhe progesteronin, mineralokortikode, reninën, angiotenzinën, kortikotropinën
(ACTH), gonadoliberinën (GNRH), somatostatinën, inhibinën dhe relaksinën.
Funksioni imunologjik - Ky funksion bazohet në mekanizmin mbrojtës lokal midis gjakut fetal
dhe atij të nënës. Qelizat e trofoblastit përbëjnë shtresën kufitare të alotransplantatit
fetoplacentar, në këtë mënyrë pengojnë flakjen e indit fetal. Së bashku me këtë edhe HCG me
veprimin e vet imunosupresiv, e pamundëson hudhjen e frytit si alotransplantat.
Funksioni ekskretor -Placenta tajit edhe produkte përfundimtare të panevojshme metabolike të
organizimit si kreatina dhe CO2
Funksioni respirator- ky funksion ka të bëjë me pasurimin me oksigjen të gjakut të frytit dhe
kryhet nëpërmes membranës hemokoriale, në ndërtimin e së cilës marrin pjesë:
sinciciotrofoblasti, citotrofoblasti, baza e vileve koriale, indi lidhor, dhe kapilarët.
Funksioni nutritiv, ushqyes- ky funksion bazohet në bartjen e lëndëve ushqyese, të nevojshme
për një metabolizëm normal të qelizës si dhe për rritjen dhe zhvillimin e frytit .
Lipidet, elektolitet, vitaminat liposolubile (D,E,K,A), oksigjeni, karbondioksidi (CO 2) barten me
anë të difuzionit.

1.4. MEMBRANAT FETALE -Mbështjellsit e embrionit, fetusit si rezultat i fekondimit
(frytnimit)- fertilizimit gjatë zhvillimit embrional, formohen embrioni, fetusi dhe pjesët
shoqëruese (placenta, kërthiza dhe mbështjellësit e frytit).
Embrionin dhe fetusin e mbështjellin mbështjellësit embrionalë, gjegjësisht mbështjellësit e
fetusit (Velamenta). Ato janë dy amnioni dhe korioni.
Amnioni është mbështjellësi i brendshëm, që e mbulon hapësirën amniale (covum amnii).
Korioni (chorion), është mbështjellësit i jashtëm, i cili zhvillohet prej trofoblastit.
Korioni është i ndërtuar nga: pjesa e lëmueshme (chorion laeve) dhe pjesa me zgjatje (chorion
frondosusm).

1.5. LËNGU AMNIAL OSE LËNGU I FRYTIT
Lëngu amnial (liquor amnii, amniotic fluid), është i rrethuar me mbështjellësit e frytit në
hapësirën amniale, dhe përbën mesin- mediumin në të cilën ndodhet placenta dhe fryti. Përbërja
e lëngut amnial është 99% ujë dhe 1% proteina, qeliza fetale, amniocite etj. Lëngun amnial e
tajisin: Veshkat fetale, lëkura fetale, mukoza e gojës së fetusit, trakeja e fetusit, mushkritë e
fetusit së bashku me transudimin e serumit të nënës nëpërmes kërthizës dhe amniocitëve. Sasia e
lëngut amnial gjatë shtatzënisë shtohet deri në javën 36-të ose 38-të të shtatzënisë, duke arritur
rreth 1000 mL. Më vonë vjen duke u pakësuar gradualisht , për të arritur rreth javës së 40-të, një
vëllim rreth 800 mL.
Lëngu amnial fillimisht është pa ngjyrë, por gjatë shtatzënisë ndryshon ngjyrën, në:
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- ngjyrë që i përngjan qumështit, ngjyrë qumështi dhe, ngjyrë të theksuar qumështi.
Kjo fundit, si shenjë e maturimit fetal, përkatësisht e pjekurisë së frytit.

1.6. KËRTHIZA-KORDONI UMBILIKAL
Kordoni umbilimal i fetusit (funiculus umbilicalis) është organ që bashkon placentën me fetusin.
Nëpër kordonin umbilikal kryhet qarkullimi i gjakut në mes të placentës dhe fetusit.
Kërthiza është e ndërtuar nga: Amnioni, Alanthoisi, Masa e Warthon-it , Dy arterie dhe Një venë
umbilikale.
Kordoni, litari i kërthizës është i gjatë nga 50 deri në 80 cm. Në pjesën fetale të placentës,
kërthiza mund të ketë -inserim qendror (insertio centralis) ose jashtë qendrës (insertion
paracentralis, lateralis, mariginalis), ndërsa shumë rrallë kordoni umbilikal nuk inserohet në
placentë por në membrana, kështu nga membranat enët kematike të shpërndara kalojnë në
placentë.

2. SHTATZËNIA -barra (gravidanca, gestacioni) është një periudhë e jetës së femrës kur
ajo mban vezën e ngjizur, mbarësuar, e cila është e implantuar, rritet dhe zhvillohet.
Shtatzënia zgjat 280 ditë, 40 javë (hbd - greqisht hebdomas) ose 10 muaj lunarë (1 muaj lunar =
28 ditë), përkatësisht 9 muaj kalendarikë.
Gjatë shtatzënisë ndodhin një varg ndryshimesh në organizmin e gruas shtatzënë, të cilat së
bashku me frytin në një farë mënyre, gjithashtu ngarkojnë organizmin e gruas shtatzënë, prandaj
populli shtatzëninë e quajnë barrë.
Këto ndryshime në fakt shërbejnë si shenja ose tregues të shtatzëninë. Këto ndryshime ose
shenja shfaqen si ndryshime:
-

Subjektive,
Objektive,
Shenja të sigurta të shtatzënisë.

2.1. SHENJAT SUBJEKTIVE TË SHTATZËNISË -Janë të vjellat ose mundimet,
shqetësimet, të cilat janë të theksuara sidomos në mëngjes, për këtë arsye ato quhen edhe
të vjellat e mëngjesit- vomitus matutinus.
•Rëndimi ose fryrja e gjinjve,
Urnim i shpeshtë,
Ngarkesa psikike,
Pagjumësi,
Lodhje e shtuar.
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2.2. SHENJAT OBJEKTIVE TË SHTATZËNISË - shenja e parë objektiv i shtatzënisë
zakonisht është mungesa e menstruacioneve. Megjithatë në disa raste në fillim të
shtatzënisë, shtatzënia mund të shoqërohet në kohën e menstruacioneve me prani
gjurmësh gjaku, kjo ndërlidhet në momentin e implantimit.
Testet pozitive të shtatzënisë, shenja e Chadwick-ut furnizimi i shtuar me gjak i mitrës, i vulvës,
i vagjinës, shoqërohet me hiperemi të tyre, për këtë arsye shfaqet një ngjyrim i kuqërremtë në
vjollcë, shtohen sekrecionet vagjinale- leukorrhoe, pH vagjinale lëkundet nga 3,5 deri në 6.
Shenja e Hegarit- cerviksi- qafa e mitrës zbutet në pjesën istmike dhe gjatë vizitës bimanuele
gjinekologjike palpohet kjo zbutje. Mitra çdo ditë gradualisht rritet shumë e më shumë, dhe pas
javës së 14-të ajo fillon e hetohet edhe në barkun e shtatzënisë mbi simfizë.

2.3. SHENJAT POZITIVE- TË SIGURTA TË SHTATZËNISË - janë vënia në dukje e
frytit me anë të ekzaminimit me ultratingull, auskuktimi- dëgjimi i të rrahurave të
zemrës së frytit, dhe prekja- palpimi i pjesëve të ndryshme të frytit përmes paretit
abdominal të nënës.

3. ÇFARË ËSHTË MBROJTJA ANTENATALE
Është egzaminim dhe observim i planifikuar për gruan që nga momenti i ngjizjes deri në lindje.
Ose
Kujdesi antenatal i referohet kujdesit që i jepet një nëne të pritshme nga koha kur ngjizja është
konfirmuar deri në fillimin e lindjes.
Mbrojtja antenatale i referohet kujdesit shëndetësor dhe infermieror, të rekomanduar për gruan
gjatë shtatzënisë. Kujdesi antenatal është një lloj i kujdesit preventiv me qëllim të ofrimit të
vizitave të rregullta që ju lejon profesionisteve shëndetësorë në parandalim, diagnostifikim dhe
mjekim.
Gjatë mbrojtjes antenatale nëna duhet të merr informata për ndryshimet fiziologjike në
shtatëzëni. Qasja në kujdesin antenatal ka rol të madh në reduktimin vdekejeve maternale, dhe
aborteve, si dhe lindjeve me peshë të vogël dhe problemeve të tjera shëndetësore.

3.1. KOMPONENTAT E KUJDESIT ANTENATAL
 Intervista (anamneza) e vlerësimit fillestar mund të vendos raporte besimi ndërmjet
mamisë dhe shtatëzënës,
 Vendosja e raporteve,
 Marrja e informative lidhur me shëndetin fizik dhe psikologjik të gruas,
 Sigurimi e bazës për udhëzimet paraprake lidhur me shtatëzaninë.
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Gjatë vizitës së parë, vlerësimi dhe egzaminimi fizik duhet të jetë i kompletuar.
Duke përfshirë:
•Historinë;
•Egzaminimin Fizik;
•Të dhënat Laboratorike;
•Vlerësimin Psikologjik;
•Vlerësimin Nutricional.

4. HISTORIA – (ANAMNEZA)
Ofroni mirëseardhje gruas dhe siguroni një vend të qetë ku ajo mund të shprehë shqetësimet dhe
ankthin (frikën) duke mos qenë e përgjuar nga të tjerët. Mamia ka për detyrë, të trajtojë me
delikatëse dhe konfidencialitet dhe të sqarojë për shërbimet dhe kooperimin e mëvonshëm.

4.1. HISTORIA PERSONALE DHE SOCIALE: Kjo përmbanë: Emrin, mbiemrin,
moshën, profesionin, adresën dhe numrin e telefonit, statusin martesor, kohëzgjatjen e
martesës, religjionin, nacionalitetin, strehimin dhe situatën financiare.
Pse informacioni për gjendjen social-ekonomike të gruas shtatzanë dhe familjes së saj është i
rëndësishëm?
♤Pyetet gruaja nëse e konsumon duhanin, alkoolin, drogat (narkotikët).
♤Duhani mund të shkaktojë vonesë në rritjen intrauterine, ndërsa alkooli vonesë dhe
malformacione kongjenitale.
♤Gra të pamartuara dhe të abandonuara mund të kenë nevojë për asistencë për vete dhe për të
porsalindurin.
♤Gjendjet social-ekonomike të varfra rrisin rrezikun për TBC, kequshqyerje, me pasoja direkte
mbi mirëqenien fetale. Këto paciente kanë nevojë për mbështetje të veçantë dhe ndihmë.
Përdorimi kronik i drogave gjatë shtatzënisë, është mjaft i dëmshëm për fetusin dhe rritjen e tij.
Vuajtja kronike intrauterine ( IUGR ), vdekjet intrauterine dhe disa komplikacione serioze të të
porsalindurit, janë prej kohësh të dokumentuara mirë.
Duhet gjithashtu të theksojmë, se midis pacienteve që përdorin narkotik, shërbimet e shpeshta të
shiringave shtojnë në 50% mundësine e infektimit nga HIV dhe hepatiti B .
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Kujdesi perinatal për gratë shtatzëna që abuzojnë me droga konsiston:
Çiftet abuzive duhet të informohen rreth rreziqeve të mundshme për lindje parakohe,
Hipotrofi fetale,vdekje fetale, dhe komplikacione afatgjata neuro-psikike;
Duhet të inkurajohet testimi për HIV;
Këshillohet analiza periodike toksikologjike e urinës, kjo nuk është shumë e saktë për shkak
të klirensit të shpejtë të shumë substancave;
Është shumë i rëndësishme përcaktimi sa më herët i moshës së shtatzanisë për arsye të
vlerësimit të hipotrofisë fetale;
Duhet kryer një vlerësim ekografik i kujdesshëm fetal për zbulimin e anomalive.

Të gjitha gratë duhet të depistohen për droga që në viziten e parë prenatale përfshirë duhanin dhe
alkoolin.
Duhani: Nëna që konsumojnë duhan gjatë shtatzënisë kanë peshë më të vogël të të porsalindurit
sesa grupi që nuk pi duhan. Monoksidi i karbonit dhe nikotina që janë përbërësit kryesorë në
përmbajtjen e duhanit janë shkak për efektin negativ kundrejt fetusit. Krahasuar me gratë që nuk
pijnë duhan ato që pijnë kanë këto rreziqe si: aborte spontane, plasje të parakohshme të
membranave, gjthashtu mund te shkaktoj vonese ne rritjen dhe zhvillimin mendor te fëmijut.
Përvec kancerit te mushkërive, duhani, është shkaktar i kancerit te fshikëzes urinare, mëlçise,
laringut, ezofagut, pankreasit, duhani ëshë shkaktar i zhvillimit te hershem te diabetit.
Alkooli: është i dëmshëm gjatë shtatzënisë, këshillimi prenatal duhet të konsistojë në ndalimin e
plotë të tij gjatë shtatzënisë. Përberesit e të gjitha llojeve të pijeve alkoolike kalojnë lehtësisht
barrieren placentare dhe barrieren hematocefalike.
Sot diskutohet për sindromën alkolike fetale, që karakterizohet nga 3 tipare kryesore:
Prapambetje inutero ose pas lindjes, Anomali faciale, Çrregullime të SNQ-së.
Për fat të mirë efektet negative të alkoolit zhduken menjëherë porsa nëna e ndalon së konsumuari
atë.

4.2. HISTORIA E MENSTRUACIONEVE - është me rëndësi për të caktuar datën e pritur
të lindjes. Kjo përmbanë: Perioda menstruale e fundit (PMF).
• Mosha e menarkës (periodës së parë).
• Rregullësinë dhe frekuencën e ciklit menstrual, zgjatja, sasia, a janë të shoqëruara me dhimbje.
• Metodën kontraceptive.
• Çdo trajtim të mëparshëm të ciklit menstrual.
Përcaktimi i moshës së shtazënisë dhe ditës së lindjes
Infermierja duhet të dijë se një shtatzëni normale zgjatë rreth 40 javë, nga dita e parë e
menstruacioneve të fundit.
Dita e parë e menseve të fundit =10 janar, shtoi 7 ditë =17 janar, hiq 3 muaj= 17 tetor
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Si mundet që përmasat e uterusit të tregojnë moshën e shtatzënisë?




Vlerësimi i madhësisë së uterusit realizohet nga matja e distancës simfizë -fundus (S-F).
Kjo matet me cm, nga buza e sipërme e simfizës pubike, deri në majën e fundusit uterin.
Nga java e 24-të deri në javën e 36-të distanca S-F i përgjigjet moshës së shtatzënisë.
Kështu psh. një gjatësi prej 30cm i përgjigjet një shtatzanie prej 30 jave.
Nga java e 36-të deri në fund të shtatzënësisë pjesa paraqitëse mund të akomodohet në
planin e hyrjes dhe për pasojë reduktimi i gjatësisë S-F nuk është domethënës.

4.3. ANAMNEZA E SHTATZËNISË AKTUALE
Nëse shtatzënia aktuale është e planifikuar dhe e dëshiruar dhe nëse ka patur një periudhë
infertiliteti para se ajo të mbetet shtatzenë. Nëse pacientja paraqitet për herë të parë në tremujorin
e tretë të shtatzënise, duke patur kujdes në përcaktimin e mirëqenies fetale.
Dita e parë e menstruacioneve të fundit normale duhet të përcaktohet sa më e saktë të jetë e
mundur. Pyesni pacienten nëse ajo ka ndonjë problem aktual, siç janë:
》Simptoma të infeksioneve urinare,
》Çfarëdo lloji hemorragjie vaginale,
》Temperaturë të lartë.
Infermierja i kushton kujdes simptomave të vogla që gratë mund të shfaqin gjatë shtatzanisë
aktuale si psh: Nauzea & vjellja, dhimbje barku, dhimbje koke, dhimbje stomaku dhe
konstipacion, edema të kyçeve dhe të duarve.

4.4. HISTORIA AKUSHERIKE - Kjo siguron të dhënat themelore rreth shtatëzanive të
mëparshme të cilat mund të alarmojnë ofruesin për problemet e mundshme në
shtatëzaninë e tanishme.
Kjo përmbanë: Gjakderdhja para javës 22, gjakderdhja pas javës 22, hipertensioni,
Pre-eklampsia / eklampsia, placenta previa, abruptio placenta, gjakderdhja pas lindjes, sëmundjet
e tjera gjinekologjike, si: Inflamacionet, keqformimet, tumoret. Përcaktimi i numrit total të
shtatzënive, numrin e lindjeve, ecuria dhe mënyra e përfundimit te tyre, numrin dhe llojin e
dështimeve, dhe numri i shtatzënive ekstrauterine, dhe fëmijët e gjallë.
Inferimerja interesohet për lindjet e mëparshme me peshë të vogël (hipotrofë) dhe lindjet
parakohe (premature), lindja e bebeve me peshë të madhe (mbi 4 kg) mund të sugjerojë për një
diabet amëtar.
Mënyra e lindjeve të mëparshme është gjithashtu mjaft e rëndësishme:
Lindja me forceps apo vakum ekstraktor mund të sugjerojë një shkallë relative të dispropocionit
cefalo-pelvik, nëse është realizuar një lindje operatore e mëparshme duhet përcaktuar shkaku dhe
mënyra e lindjes për shtatzaninë aktuale.
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Komplikacionet e mëparshme të shtatzënisë dhe të lindjes.
o Përcaktimi i komplikacioneve të periudhës së paralindjes si: preeklampsia, eklampsia,
lindja parakohe, diabeti.
o Komplikacionet e fazës së parë të aktivitetit të lindjes (periudha e dilatacionit).
o Komplikacionet të ekspulsionit (psh. distoci e shpatullave).
o Komplikacionet të stadit të tretë të lindjes (retensione placentare, hemorragji të
paslindjes).

4.5. HISTORIA MJEKËSORE DHE KIRURGJIKE
Mamia duhet të dijë që disa gjendje mjekësore mund të përkeqësohen gjatë shtatzënisë, psh. një
grua me sëmundje kardiake mund të zhvillojë gjatë shtatzënisë një insufiçiencë kardiovaskulare,
mund të progredojë në një preekalmpsi dhe eklampsi etj.
Pyetet gruaja nëse ka ndonjë nga problemet e mëposhtme:
♢ Gjendjet kronike siç është diabeti, hipertensioni dhe sëmundjet e veshkave mund të ndikojnë
në rezultatet e shtatëzanisë dhe duhet të hulumtohen.
♢Intervenimet kirurgjike të mëparshme si prerjet Cezarine, dhe cerklazha e qafës së mitrës.
♢Aksidentet që kanë përfshirë lëndimet e kockave të pelvikut (legenit).
♢TBC, astma, epilepsi.
♢Sëmundjet virale dhe bakteriale (skarlatina, gripi, fruthi, rubeola).
♢Sëmundjet psikiatrike.
♢Sëmundjet të tjera të përgjithshme.
♢ Operimet e mëparshme, alergjitë dhe barërat duhet të dokumentohen.
Pyetet gruaja për të gjitha mjekimet rregullta, kjo është gjithmonë një pikë nga ku mund të
zbulohen sëmundje, të cilat nuk janë përmendur më parë.
Disa lloj medikamentesh mund të jenë teratogjene, sidomos gjatë tremujorit të parë
Alergjitë janë mjaft të rëndësishme dhe gruaja duhet të pyetet me hollësi nëse ka reaksion ndaj
antibiotikëve.

4.6. HISTORIA FAMILJARE - Ofron informata të vlefshme rreth shëndetit të
përgjithshëm të familjes dhe mund të zbuloi informata rreth modelit gjenetik ose të
anomalive të lindura kongjenitale. Duke përfshirë: Sëmundjet gjenetike/anomalitë,
Tromboza, Diabetin Melit, Hipertensionin, Sëmundjet e zemrës, Kancerin, Aneminë.
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5. EGZAMINIMI OBJEKTIV
Në cilën pjesë të organizimit duhet të kemi më shumë vëmendje gjatë një egzaminimi fizik të një
gruaje shtatzënë?
1.Pamja e përgjithshme e gruas si tregues i mirëqenies së saj shëndetsore duhet të fillohet që
nga momenti kur gruaja shtatëzënë hyn në dhomën për egzaminim:
-

Vështroni gruan për qëndrimin ose ndërtimin e trupit dhe ecjen.
Fytyra vështrohet për ngjyrën e lëkurës si zbehja dhe hiperpigmentimi si kloazma.
Vështroni sytë për ënjtje të qepallave dhe ngjyrën e konjuktivave. Sytë e shëndetshëm janë të
ndritshëm dhe të pastër.

2.Gjatësia dhe pesha: Një matje fillestare e peshës është e nevojshme për të vendosur bazën për
rritjen e peshës gjatë shtatëzanisë.
Para ngjizjes: Pesha më e ulët se 45 kg, ose lartësia nën 150 cm është e shoqëruar me lindje të
parakohshme dhe me peshë të ulët të foshnjes.
Pesha më e lartë se 90 kg shoqërohet me incidencë të shtuar të diabetit gestativ, hipertension të
nxitur nga shtatëzania, lindje cezarike dhe infeksione pas lindjes.
3.Duhet të egzaminohen me kujdes sistemet dhe organet e mëposhtme, të cilat duhet të
realizohen nga mjeku:
Gjëndrat tiroride: Nëse do të kemi zmadhim të tyre gruaja duhet të referohet tek një specialist
për egzaminime të mëtejshme.
Gjoksi: Thumbat e gjirit të sheshta dhe të invertuara duhet të diagnostikohen dhe mundësisht të
riparohen për të siguruar suksesin e ushqyerjes me gji. Masa të gjirit dhe rrjedhje të tij që flasin
për mundësinë e egzistencës së tumoreve. Infermierja ka për detyrë të inkurajojë gruan në
ushqyerjen me gji. Përgatitja e gjirit për të ushqyer fëmijën nuk duhet filluar më parë se java 36të pasi mund të rrezikojë fillimin e dhimbjeve të lindjes parakohe. Masazhi i gjirit rrit
qarkullimin e gjakut në gji duke ndihmuar në këtë mënyrë lëvizjen e qumështit në kanalet e tij.
Ai bëhet në këtë mënyrë:
Kapet gjiri më të dy duart, gishtat e mëdhenj qëndrojnë në pjesën e sipërme të tij, kurse
pëllemba mban pjesën e poshtme të tij. Të dy pëllëmbet rrëshqiten në drejtimin të thithit të gjirit.
Kjo bëhet 10-15 herë në çdo gji. Rrotullimi i thithit bëhet duke kapur me delikatesë thithin me
gishtin e madh dhe tregues dhe rrotullohet thithi një herë në drejtim të akrepave të orës dhe
pastaj në drejtimin të kundërt duke mbajtur atë gjithmonë midis dy gishtave.
o
o
o
o

Sistemi respirator
Sistemi kardiovaskular
Abdomeni
Organet e jashtme dhe të brendshme gjenitale.
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6. SHENJAT JETËSORE (VITALE)
Shtypja e gjakut: Kjo matet për të konstatuar normalitetin dhe shërben si nivel bazë i leximit
për krahasim përgjatë shtatëzanisë. Në shtatëzaninë e vonshme, rritja e shtypjes sistolike për 30
mmHg ose rritja e shtypjes diastolik për 15 mmHg mbi vlerat e nivelit bazë në së paku dy raste
me 6 apo më shumë orë në mes flet për toksemi.
Pulsi: Frekuenca normale e pulsit = 60-80/minutë. Tahikardia është e shoqëruar me ankth,
hipertireoidizëm ose infeksion.
Frekuenca e respiracioneve (frymëmarrjeve): Normale është 18-20 /min. Tahipnea mund të
jetë treguesi i infeksionit, ose sëmundjeve të zemrës.
Temperatura: Temperatura normale gjatë shtatëzanisë është 36.2˚C deri 37.6˚C.
temperaturës sugjeron infeksion.

Rritja e

7. MATJET E PELVIKUT (legeni) kockor vlerësohet herët në shtatëzani për të
përcaktuar se a janë adekuat të gjithë diametrat për të lejuar lindjen vaginale.

Pelvimetria e jashtme:

Pelvimetria e brendshme:

IS (diametri interspinal): 23-26cm
IC (diametri interkristal): 25-28cm
EC (Konjugata eksterne): 18-20cm
DC (Konjugata diagonale): 12.5-13cm
TC (Konjugata e vërtetë): DC-1.5cm
Tab. 1 Egzaminimi i pelvikut.

Fig 1. Pelvimetria e jashtme.
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8. BARKU
Madhësia e barkut inspektohet për: nivelin e fundusit, i cili përcakton periudhën e shtatëzanisë,
shtatëzanitë e shumfishta.

Fig 2. Madhësia e barkut.

8.1. FORMA E BARKUT inspektohet për: Shtrirjen & pozitën e fetusit, barku është më i
gjatë nëse fetusi shtrihet në pozitë gjatësore si që haset në 99.5% të rasteve, barku është
më poshtë & dhe më i gjërë nëse shtrihet në pozitë të tërthortë (transverze), lëvizjet e
fetusit inspektohen për të verifikuar jetën dhe pozitën e fetusit, Zemra e fetusit mund të
dëgjohet me stetoskop pas javës 20, ose me Doppler pas javës së 8-të. Frekuenca
normale e zemrës së fetusit është 120-160 /min.
Konturat e murit të barkut vëzhgohen për abdomen të varur (penduloz), që zbardh përdredhjen e
kërthizës dhe fshikëzën e mbushur.

8.2. PALPACIONI: Mitra do të jetë e palpueshme nga ana e barkut pas 12 javëve të
shtatëzanisë.
• Palpacioni i barkut përfshinë: Matjen e periudhës së shtatëzanisë. Kjo bëhet me përcaktimin e
lartësisë së fundusit të mitrës.
Mitra mund të jetë më lartë se që pritet:
1. Fetusi i madh, shtatëzani multiple.
2. Polihidramion.
3. Gabim në datën e periodës menstruale të fundit.
Mitra mund të jetë më poshtë se që pritet:
1. Fetus i vogël, ngecje në rritjen intrauterine.
2. Oligohidroamnion.
3. Gabim në datën e periodës menstruale të fundit.
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• Palpimi i fundusit kryhet për të përcaktuar në qofse e përmbanë kokën apo komblikun
(pelvisin). Kjo ndihmon për të diagnostifikuar shtrirjen dhe prezantimin e fetusit.

8.3. LLOGARITJA E SHTATËZANISË DUKE PËRDOR LARTËSINË E FUNDUSIT
TË MITRËS
Metoda e McDonald’it: matja nga simfiza pubike deri në majen të fundusit (në centimetra).
Matja e shtatëzanis + ose – 2 javë

Fig 3.Llogaritja e shtatëzanisë duke përdor lartësinë e fundusit të mitrës.

•
•

12 javë : mitra mbushë pelvikun, kështu që fundusi është në nivel të simfizës pubike.
16 javë: mitra është në mes të simfizës pubike dhe kërthizës

•

20 javë: mitra arrinë kërthizën

Fig.4 : Rritja e uterusit gjatë shtatzënisë.
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9. METODAT PËR PËRCAKTIMIN E PREZANTIMIT TË FETUSIT
(MANIPULIMET E LEOPOLD’IT)
Palpacioni i pjesëve të ndryshme të frytit – nëpërmes barkut të nënës, në këtë mënyrë
përcaktojmë : Pjesën udhëheqëse, Vendosjen-situs, Prezantimin, Rritjen e frytit, si dhe
Angazhimin e pjesës udhëheqëse gjatë aktit lindjes.
Për këtë qëllim, gruaja shtatzënë kontrollohet me anë të katër kapjeve sipas Pavlik-Leopoldit.
Me kapjen e parë përcaktohet niveli- lartësia e fundusit të mitrës dhe çka ndodhet në fundusin e
mitrës.
Me anë të Kapjes së dytë përcaktohet pozita dhe vendosja e frytit.
Me kapjen e tretë diagnostikohet pjesa udhëheqëse dhe marrëdhëniet e saj me rrugët e lindjes.
Me kapjen e katërt diagnostikohet sa është e angazhuar pjesa udhëheqëse në kanalin e lindjes.

Fig 5. Manipulimet e Leopold’it .
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10. KUJDESI ANTENATALE NË SHTATZËNINË E HERSHME



Shumica e anomalive që mund tē prekin fetusin janë të pranishme që nga java 12-të
Shtesa e acidit folik ul në 50% rrezikun e lezioneve të rënda të sistemit nervor qendror.

Dhënia e kujdesit shëndetësor gjatë fazës së hershme antenatale është shumë e rëndësishme për
gruan, ky fakt kërkon vëmendje të veçantë dhe gruaja duhet të kërkojë sa më shpejt kontroll
mjekësor gjatë shtatzanisë, është e qartë edhe rëndësia e këshillimit përpara shtatzanisë.
Dhënia e acidit folik për të parandaluar zhvillimin e defekteve neurale, vlerësimi i duhur i
gjendjes shëndetësore dhe këshillimi i duhur i grave me diabet mellitus përpara shtatzanisë
duhen bërë me kohë, duhen dhënë rekomandime lidhur me ushqyerjen e shëndetshme dhe
ndryshimet në sjellje (p.sh.për gratë duhanpirëse).
10.1.
ÇKA ËSHTË ACIDI FOLIK
Acidi Folik është njëra nga vitaminat B të rëndësishme për rritje të shëndetshme të
fëmiut të pa lindur. Është themelor për zhvillimin normal të shtyllës së kurrizit, trurit dhe
kafkës, posaqërisht gjatë katër javëve të para të shtatëzanisë. Truri, kafka dhe boshti
kurrizorë i fetusit zhvillohen në javët e para të shtatëzanisë, në mënyrë që këto të
zhvillohen si duhet, ju duhet të kenë mjaftueshëm acid folik. Prandaj, është me rëndësi që
të fillohet të plotësohen nevojat për vitamina dhe acid folik para se të mbeteni shtatëzënë
dhe të zvogëloni rrezikun nga defektet e tubit neural.
Çka janë defektet e tubit neural?
Defektet e tubit neural janë defekte të lindura gjatë të cilave tubi neural nuk mbyllet si
duhet gjatë javëve të hershme të shtatëzanisë, duke rezultuar me anomali të shtyllës së
kurrizit, trurit ose kafkës të cilat mund të kanë pasojë lindjen e frytit të vdekur ose
paaftësi për tërë jetën. Mbyllja e tubit neural ndodhë herët në shtatëzani, shpesh para se
gruaja ta kuptoi se është shtatëzënë. Spina bifida është më e shpeshta nga defektet e tubit
neural.
Për të zvogëluar rrezikun nga defektet e tubit neural, duhet të filloni së paku tre muaj
para se të ngeleni shtatëzën dhe të vazhdoni gjatë tremujorit të pare të shtatëzanisë. Nëse
në histori familjare ka defekte të tubit neural ose nëse keni diabet, epilepsi ose sëmundje
tjera kronike ju duhet të kontaktoni mjekun para se të planifikoni shtatëzaninë.
Burimet e mira të acidit folik përfshijnë perimet e gjelbërta (brokoli, spinaqi, bizelet,
lulelakra), misri, bizelet e thara, fasulet, thjerëzat, portokallet dhe lëngu i portokalleve.
Prodhimet e drithërave të pasuruara me acid folik si që është buka dhe pastat gjithashtu
ofrojnë sasi të rëndësishme të vitaminave.
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10.2.
MENAXHIMI I ÇRREGULLIMEVE TË VOGLA NË SHTATËZANI
Nauzea & vjellja haset në mes të javës 4 dhe 6 të shtatëzanisë. Në fillim të shtatzënisë gruaja
mund të vuajë nga përzierjet ose të vjellat, nga dhimbja e stomakut, këto probleme pengojnë në
mirëushqyerjen, ndonjëherë mund të shfaqet një humbje e oreksit ose mund të ndodhë e
kundërta-Shtim oreksi, gruja mund të hajë gjithçka që dëshiron mjafton që ajo të mos jetë e
dëmshme për atë dhe për fëmijën, gruaja nuk duhet të heqë dorë nga mëngjesi sepse kjo mund të
jetë e dëmshme për zhvillimin e trurit të bebit të saj.
Shkaktarët: Ndikimi i hormoneve, hormoni gonadotrop i placentës, progesteroni, estrogjeni,
faktorët emocional.
Menaxhimi: Pushim dhe relaksim adekuat. Të merr më mirë 6 racione të vogla në ditë se sa tri
racione të mëdha, ushqimet e forta (biskota ose bukë e thekur e thatë) tolerohen më mirë se
ushqimet e lëngëta. Zamra me karbohidrate në kohën e gjumit mund të parandaloi hipoglikeminë
e cila shkakton nauze dhe vjellje, ushqimet nuk duhet të kenë erë të fortë, nuk duhet të jenë as
shumë të nxehtë e as shumë të ftohtë dhe ushqimet e fërguara ose me yndyrë duhet të shmangen.
Megjithatë infermierja sugjeron që të mos përtypet gjithë ditën sepse do të shtojë më shumë seç
duhet në peshë, ajo duhet të hajë ngadalë, të përtypet mirë dhe në mbrëmje të mos hajë shumë.
Për shkak të ndryshimeve të përmendura, që ndodhin gjatë shtatzënisë, shtatzënave u propozohet
ushqim i përshtatshëm, i pasur me minerale dhe vitamina, të këshillohen të hanë më shumë
perime, pemë, proteina dhe vitamina për të minimizuar marrjen e yndyrave, shëtitje në ajër të
pastër, përdorimi i preparateve të hekurit, acidi folik, fluor natrium për zhvillim adekuat të
dhëmbëve, mos përdorni-konsumoni i alkoolit, marrja e lëngjeve ne sasi të mjaftuara, mos
përdorni qumësht të pa zier-përpunuar termikisht si dhe prodhime nga qumështi i pa zier, (rrezik
të infektoheni me listeriozë).
Qëllimi: Fryti duke u zhvilluar, ruan shëndetin e gruas, forcim fizik & viatalitet në lindje,
laktacion të suksesshëm.
Sistemi Kardiovaskular, staza venoze mund të zhvilloj varikozitetet, staza venoze më shpesh
vërehet në këmbë, vulvë dhe rektum.

Fig 6. Edema e këmbëve.
• Edemat e gjymtyrëve ose të fytyrës kërkojnë vlerësim të mëtejmë për shenjat e hipertensionit të
shkaktuar nga shtatëzania.
Sistemi Osteomuskular- Qëndrimi dhe ecja mekanika e trupit dhe ndryshimi në qëndrim dhe
ecje duhet të adresohen. Mekanika e trupit gjatë shtatëzanisë mund të shkaktoi deformime në
muskujt e poshtëm të shpinës dhe në këmbë.
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Ushtrimet duhet të jenë të thjeshta. Ecja është ideale, mirëpo periudhat e gjata të ecjes duhet të
shmangen, shtatëzëna duhet të shmangë ngritjen e peshave të rënda sepse mund të shkaktojnë
abort.
Ajo duhet të shmangë qëndrimet në këmbë për kohë të gjatë sepse kjo e bën të predisponueshme
për venat varikoze. Duhet të shmangë qëndrimin me këmbë të kryqëzuara sepse kjo e pengon
qarkullimin.

Fig 7. Sistemi Osteomuskular.

Dhimbja e Shpinës- shkaqet: Dhimbja në shpinë mund të jetë pasojë e lodhjes dhe deformimit të
muskujve që e shoqëron balancin e dobët të trupit. Mund të jetë pasojë e lordozës së rritur gjatë
shtatëzanisë si tendencë për të balancuar trupin.
Hormonet e shtatëzanisë ndonjëherë i zbusin ligamentet deri në atë shkallë sa të nevoitet ndonjë
mbështetje.
Menaxhimi: Ushtrimet- uluni me gjunjët pak më lartë se kofshët, shtatëzëna është e bindur se
kur ka ndodhur lindja, ligamentet do të kthejnë fuqintë e para shtatëzanisë.

Fig 8.Pozita për lehtësimin e dhimbjes se shpinës.
Sistemi Neurologjik: Reflekset e tendineve të thella duhet të vlerësohen ngase hiperrefleksioni
është i shoqëruar me komplikime të lindjes.
Lëkura: Zbehja e lëkurës mund të sugjeroi anemi, zverdhja mund të sugjeroi sëmundjen e
hepatitit. Kloazma dhe linea nigra (vija e zezë) janë të lidhura me shtatëzaninë, striat e
shtatëzanisë duhet të shenohen, shtrati i thonjëve duhet të jetë rozë me kthim kapilar të
menjëhershëm.
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Fig 9. Bëhet shtypje në shtratin e thonjëve deri sa të zbardhet,
Gjaku këthehet në inde.

Këmbët: duhen ekzaminuar gjatë çdo vizite për të vërejtur nëse janë formuar ënjtjet në këmbë,
duhet të vëzhgohen për vena varikoze, gratë që qëndrojnë më këmbë për një kohë të gjatë ose që
bëjnë punë të rëndë, do të shërbenin shumë këshilla për ushtrimet për këmbë.
Varikozitetet, shkaqet: Progesteroni i relakson muskujt e lëmuar të venave dhe ka për pasojë
ngadalsimin e qarkullimit. Valvulat e venave të zgjeruara bëhen jo efikase dhe paraqiten venat
varikoze.
Pesha e mitrës pjesërisht i shtypë venat që e kthejnë gjakun nga këmbët.
Menaxhimi: Duke shtrirë në shtrat me këmbët ngritur, duke lëvizur për rreth në këmbë është më
mirë se të qëndrosh në vend.

Fig 10. Menaxhimi për Varikozitetet.
Pulpa duhet të vëzhgohet për zona të skuqura që mund të jenë shkaktuar nga pezmatimi i venave
të jashtme dhe zonat e bardha mund të shkaktohen nga tromboza e venave të thella, kërkoni nga
gruaja që të lajmëroi për ndjeshmëri gjatë egzaminimit, këmbët duhet të vëzhgohen për pabarazi
në gjatësi ose humbje muskulare që mund të jetë indikacion për anormalitete të pelvikut.
Gjinjët janë të fryera, proliferon epiteli tubular dhe rritet parenkima gjëndërore.
Vlerësoni madhësin e gjinjëve, simetrinë, gjendjen e thithave dhe praninë e kulloshtrës.
Kujdesi për gjinjët- veshni sytjena të përshtatshëm, mbështetës, me shirita të gjërë për të shtrirë
tërë peshën mbi supe. Lajeni gjoksin me ujë të pastër çezme (jo me sapun, ngase mund të
shkaktoi tharje), për çdo ditë për të larguar kulloshtrën & të zvogëlohet rreziku për infeksion.
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Nuk rekomandohet tu bëhet masazh gjinjëve, kjo mund të stimuloi sekretimin e hormonit
oxitocin dhe mund të shkaktoi kontrakcione. Këshillojeni nënën të jetë mentalisht e përgatitur
për gjidhënje. Këshillojeni shtatëzënën që të shtrydhë kulloshtrën gjatë tremujorit të fundit të
shtatëzanisë për të parandaluar mbingarkimin.

Fig11. Vlerësimi i gjinjëve: Para ngjizjes, 4 Muaj ,7 Muaj, 9 Muaj të shtatzënisë.

Sistemi Gastrointestinal: Goja- Gingivat mund të jenë të kuqe, të ndjeshme, edematoze si
rezultat i efektit të estrogjenit të rritur.
Vëzhgoni gojën për: Tharje ose cianozë të buzëve, gingivit.
Zorrët: Vlerësoni për zhurmat e zorrëve, nevojat ditore në shtatëzani janë rreth 2500 kalori.
Gratë duhet të këshillohen të hanë më shumë perime, pemë, proteina dhe vitamina për të
minimizuar marrjen e ydyrave.
Urthi, shkaqet: Progesteroni e relakson sfinkterin e kardisë së lukthit dhe mundëson refluksin e
përmbajtjes së lukthit në ezofag. Shtypja në stomak e mitrës që rritet rreth javës 30-40-të.
Menaxhimi: Shmangni shtrirjen rrafsh, të fjeturit me më shumë jastëk dhe shtrirja në anën e
djathtë, racionet të shpeshta dhe të vogla, marrja e sodës së bukës me një gotë ujë është e
kundërindikuar për shkak të retencës së natriumit dhe si pasojë edemat, shmangni ushqimet e
skuqura, aromatike dhe me yndyrë, shmangni lëngun e limonit.
- Vlerësoni për kapsllëk ose barkqitje (diare). Kapsllëku, shkaqet: Lëvizshmëria e zorrëve bie
gjatë shtatëzanisë si rezultat i veprimit të progesteronit, plotësimi me hekur.
Menaxhimi: Në ushqim duhet të ketë mjaftueshëm pemë & perime të gjelbërta të cilat përmbajnë
fibra. Duhet pirë shumë ujë, ushtrimet & ecja, laksativët duhet të përshkruhen nga mjeku.
– Vatra infeksioni ose karies të dhëmbëve.
Dhëmbët duhet pastruar me kujdes në mëngjes dhe pas çdo racioni, inkurajojeni gruan që të
vizitoi dentistin e sajë rregullisht për egzaminime rutinore & pastrim.
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Inkurajojeni gruan që për zamër të marrë ushqime siq janë pemët dhe perimet e freskëta, të
shmangin kontaktin e sheqerit me dhëmbët.
Mund të bëhet nxjerrja e dhëmbëve gjatë shtatëzanisë, mirëpo rekomandohet anestezi lokale.
Gjakderdhja vaginale: Në çdo kohë gjatë shtatëzanisë duhet të raportohet te obstetriku për të
hulumtuar origjinën.
Urinim i Shpeshtë- Shkaqet: Paraqitet si pasojë e presionit nga zmadhimi i mitrës mbi fshikën e
urinës. Menaxhimi: Problemi do të zgjidhet kur mitra të rritet në bark pas javës së 12-të.
Ndonjëherë rekomandohen ushtrimet e Kegel-it për të ndihmuar në mbajtjen e fshikës.

Fig 12. Ushtrimet e Kegel-it
Gjumi (pushimi): Shtatëzëna duhet të shtrihet për tu relaksuar ose fjetur për 1 deri 2 orë pasdite.
Së paku 8 orë gjumë duhet të ketë për çdo natë & të rritet në drejtim të terminit, sepse niveli më i
lartë i sekretimit të hormonit të rritjes haset në gjumë.
Këshillojeni gruan të përdor sedativ natyral si: banjo të ngrohëta & një gotë qumësht i ngrohtë.
Pozitë e mirë për gjum është pozita e Sims’it, me këmbën e sipërme përpara , kjo pozitë e
vendos peshën e fetusit në shtrat, e jo mbi gruan dhe mundëson qarkullim të mirë në gjymtyrët e
poshtme, shmangni pushimin në pozitë në shpinë, ngase mund të zhvillohet sindromi i
hipotensionit në pozitë të shtrirë në shpinë.

Fig13. Pozita e Sims’it
Llogaritja e goditjeve fetale: Gruaja shtatëzënë raporton për së paku 10 lëvizje për 12 orë.
* Mungesa e lëvizjeve të fëmiut i paraprinë vdekjes intrauterine të fetusit për rreth 48 orë.
Shërbimet në vizitat pasuese- Mamia pyet rreth ndryshimeve fizike që janë në lidhje të
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drejtëpërdrejtë me shtatëzaninë, siç janë perceptimi i gruas për lëvizjet e frytit, çdo ekspozim
ndaj sëmundjeve ngjitëse, trajtimet mjekësore, dhe terapia e përshkruar për problem jashtë
shtatëzanisë që nga vizita e fundit.
• Barërat që nuk janë të përshkruara si pjesë e kujdesit prenatal të gruas.

10.3.
PROCEDURA QË REKOMANDOHET PËR KONTROLLET RUTINË
Shpesh debatohet lidhur me analizat dhe procedurat që duhen kryer gjatë shtatzanisë dhe kohës
kur duhen kryer. Për më tepër, trajtimi i komplikacioneve duhet bërë me paciente në fazë
ambulatore përveç rasteve të pashmangshme që kërkojnë shtrimin në spital.

Hemogrami
Shtypja e gjakut (TA)
Urina
Matja e peshës trupore
Barku
Tab 2. Procedurat që rekomandohet për kontrollet rutinë

Analiza e gjakut (grupi i gjakut dhe niveli i hemoglobinës)- Analiza e gjakut duhet kryer në
fazën e hershme të shtatzanisë për të përcaktuar grupin dhe tipin nëse nuk dihet.
Verfikimi i faktorit rezus Rh: Është e nevojshme të përcaktohet Rh dhe prania e antitrupave, si
edhe të përgatiteni të bëni anti-Dimunoglobuline për gratë e pasensibilizuara me Rh-negative (1)
pas çdo procedure që mund të çojë në transfuzionin feto-amëtar, (2)gjatë javës së 28-të të
shtatzënisë dhe (3)pas lindjes së fëmijës.
Matja e tensionit arterial: Duhet matur në çdo vizitë, hipertensioni është vetëm një tregues, i
cili mund të jetë ,ose të mos jetë shenjë e preeklampsisë. Rekomandohet trajtimi i specializuar i
gruas nëse tensioni diastolik është më i lartë se 90 mm ose rritet 10 mm në krahasim me
treguesit fillestarë regjistruar përpara javës së 20-të të shtatzanisë.
Analiza e urinës: Duhet kryer që në çastin kur gruaja bën vizitën e parë në qendrën
shëndetësore.
Analiza kryhet për të zbuluar a janë të pranishme bakteret për qëllime depistimi, ose për të
diagnostikuar sëmundjet bakteriale pa simptoma. Nëse numri i bakterieve e kalon 100,000 koloni
për 1 ml, duhet trajtim me antibiotikë, në vizitat pasardhëse, duhen kryer analizat e urinës për
proteinuri. Për qëllime depistimi, është e përshtatshme çfarëdo analize urine, por për të marrë të
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dhëna të plota e të sakta, duhet kryer analiza e sekrecioneve proteinike për urinën e mbledhur
gjatë 24 orëve.
Matja e peshës trupore -Gjatë shtatzënisë është normale një shtim në peshë rreth 10-12 kg.
Shtatzëna duhet të marrë afër 200 kkal në ditë më shumë se para shtatzënisë (rreth 2500kkal),
ndërsa gjatë ushqimit të foshnjës me gji duhet të marrë rreth 2600kkal.
Palpimi abdominal: Shtrirja e fetusit përcaktohet gjatë çdo vizite, megjithate nuk mund të
përcaktohet me saktësi përpara javës së 36-të.

Tab 3. Egzaminimet Laboratorike në Shtatëzani
Testi
Grupi i Gjakut
Hgb & Hct
Analiza e urinës

Qëllimi
Për përcaktimin e llojit të gjakut
Për detektimin e anemisë
Për detektimin e infeksionit ose sëmundjeve
renale. Proteina, Glikozuria dhe Ketonet
Për depistim të kacerit cervikal
Detektimin e sëmundjeve seksualisht të
transmetueshme
Për depistimin e Diabetit Gestacional
Për vezë dhe parazite
Për detektimin e statusit të bartësit ose
sëmundjes aktive

Papanicolaou (pap) testi
Chlamydia
Glukoza
Analiza e fecesit
Hepatitis B antigjeni i sipërfaqes

Tab 4. Shenjat e Rrezikut gjatë Shtatëzanis
Dhimbje e fortë në bark

Ligështë e përgjithshme, pengesa në frymëmarrje

Gjakderdhje nga vagina

Ënjtje në duar ,fytyrë, këmbë/shputa

Temperaturë mbi 37.7

Kokëdhimbje e ashpër , marramendje shikim i trubullt ,

Mungesa ose zvogëlimi i lëvizjeve të fetusit
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11. ORARI I KUJDESIT ANTENATAL
Tab 5. Orari i kujdesit antenatal gjatë ketyre vizitave përcillet zhvillimi i frytit dhe i jepen gruas
informacione për menyrën e ushqimit dhe kujdesi shëndetësor në përgjithësi gjatë periudhës së
shtatzanisë.
Orari i vizitave
Vizita e parë
Vizita e dytë

Vizita e tretë

Vizita e katërt

Vizita e pestë

Në javën

Komentet
Gjatë kësaj vizite duhet bëhet : vizita gjinekologjike merret një
Midis javës së 8-të strisho e quajtur VCE për analizën e tetstit sipas Papanicolaou-t
dhe 12-të
(PAP-test ). Dhe një vizitë ultrasonografike
Në javën e 16- Vizita gjinekologjike –obstetrikale, matja e tensionit arterial, matja
të
e peshës trupore dhe,analiza e urinës në prani të proteinave dhe
glukozës.
Në javën e 20-të
Te shtatzënat me Rh- faktorin negative por pa prani të antitrupthave
,antitrupthat kërkohen rreth javës 18- 20 –të . Nëse nuk hasën në këtë
periudhë të shtatzënisë , atëherë analiza përsëritet rreth javës 32-34 të .Në rastet kur hasët prania e antitrupthave
(Rh
sensibilizim),analiza përsëritet çdo 2 javë duke përcjell nivelin e titrit
të tyre (titri 1: 32 ,merret si titër i cili është i lartë dhe e rrezikon
fetusin ).
Në javën e 24-të
Edhe gjatë këtyre vizitave përsëritëse kërkohet :Hemogrami, Prania
e edemeve , Prania e proteinave në urinë, analiza për grup gjaku,
Ekzaminimi ultrasonografik për zbulimin e anomalive morfologjike.
Në javën e 28-të

Vizita e gjashtë Në javën e 32-të
Vizita e shtatë

Në javën e 35-të

Vizita e tetë

Në javën e 37-të

Vizita e nëntë

Në javën e 39 -të

Në çdo vizitë duhet matët pesha trupore, tensioni arterial, prania e
proteinave në urinë .Të dhënat e fiuara në çdo vizitë duhet të
evidentohen dhe të shkruhen në raportin mjekësor ose në librezën e
shtatzënës .
Gjatë kësaj periudhë duhet vizitë gjinekologjike –obstetrike vizitë
ultrasonografike jepen këshilla rreth shtatzënisë rreth stilit jetëses .
Dëgjim i të rrahurave të zemrës së frytit,
matet pesha trupore,
tensioni arterial, prania e proteinave në urinë .
nëse gjinekologu e shef të nevojshëm kërkon edhe ndonjë analizë
shtesë
Gjatë kësaj vizite duhe bëhet : vizitë gjinekologjike –obstetrike,
vizitë ultrasonografike në rast nevoje, dëgjim i të rrahurave të
zemrës së frytit.
Sa me shume qe afrohet çasti i lindjes, me te mundshme jane
infeksionet bakterale (streptokoket e grupit B),
Obligative - nje strisho vaginale tek çdo shtatezane dy jave para
lindjes si dhe urinokulture per shkak te patogjenezes se larte te
streptococcus betta hemoliticus gr B ne vagine .
Bëhet CTG (kardiotokografia ) duhet kryhet edhe amnioskopia si
dhe bëhet plani për lindje .
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Ultrazëri duhet bërë për:
Të vlerësuar periudhën e shtatëzanisë,
Të vlerësuar vëllimin e lëngut amnial,
Të vlerësuar pozitën e placentës,
Identifikimin e shtatëzanive multifetale,
Dhe pozitën e frytit.

Qëllimet e Kujdesit Antenatal
Të zvogëloi shkallën e mortalitetit
dhe morbiditetit maternal dhe
perinatal.

Të përmirësoi shëndetin fizik
dhe mental të gruas dhe fëmiut.
Të përgatis gruan për lindje,
laktacion dhe kujdesin për foshnjën e
sajë.
Kujdesi antenatal synon të
parandaloi,identifikoi dhe përmirësoi
abnormalitetet amënore dhe fetale të
cilat mund të ndikojnë negativisht në
rezultatet e shtatëzanisë

Grafikoni 1.Qëllimet e kujdesit antenatal
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12. KALENDARI I OBSH PËR VIZITA ANTENATALE:
1.Vizita e parë -përpara javës së 12-të
2.Vizita e dytë -java e 26-të
3.Vizita e tretë -java e 32-të
4.Vizita e katërt -java 38-të
Vizitat tjera të bëhen në varësi nga gjendja shëndetësore e shtatzënës, mundësitë dhe rrethanat e
institucioneve shëndetësore ku ofrohen shërbimet shëndetësore.
Gjatë vizitës së parë të shtatzënës duhet të merret me kujdes anamneza e përgjithshme dhe ajo
obstetrike e shtatzënisë.
Te pacientet të cilat hyjnë në shtatzëni me sëmundje, duhet vlerësuar:
- Shkallën gjerësisht peshën e sëmundjes,
- Komplikimet eventuale shoqëruese dhe
- Mënyrën dhe mundësitë e mjekimit.
1. Që në viziten e e parë duhet të llogaritet vjetërsia e shtatzënise si dhe duhet të përcaktohet
termini i lindjes dhe
2. Kryerja e vizitës gjinekologjike- obstetrike me spekulum dhe vizitën palpatore bimanuale.
Gjatë vizitës me spekulum duhet të bëhet vlerësimi:
a) Gjenitaleve të jashtme, vagjinës dhe porcionit vagjinal të qafës së mitrës,
b) Të merret strisho për analizën e shkallës së pastërtisë të sekretit vagjinal,
c) Të merret strisho për analizën citologjike të ndryshimeve epiteliale në qafën e mitrës sipas
mënyrës tradicionale VCE, të cilën pas ngjyrosjes sipas Papanikolaut e vlerëson dhe analizon
citologu.
Gjatë vizitës bimanuale palpatore duhet të bëhet vlerësimi:
A.
B.
C.
D.

Të vërtetohet prania ose mungesa e shenjave të shtatzënisë në trupin dhe qafën e mitrës,
Të vlerësohet madhësia e mitrës dhe të krahsohet me vjetërsinë e shtatzënisë,
Të vlerësohet gjetjet klinike në adnekse ,
Të vlerësohet pozita, gjatësia dhe konsistenca e qafës së mitrës si dhe kalushmëria e kanalit
cervikal.

Gjatë ecurisë së shtatzënisë duhet të matët dhe të analizohet:
o Tensioni arterial TA- shtypja e gjjakut,
o Pesha trupore dhe
o Prania e proteinave në urine.
Mbrojtja antenatale gjatë ecurisë së shtatzënisë duhet të caktohet:
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Komplet pasqyra e gjakut,
Grupi i gjakut dhe Rh–faktori,
Testi në Sifilis,
Testi për antigjenin e hepatit B,
Imunizimin ndaj Rubeolës.

Në indikacione të caktuara duhet të bëhet vlerësimi:
-

Analizat për vlerësimin e diabetit gestativ (glikemia,HbA1C,OGGT),
Elektroforezën e hemoglobinit në pacientet me rrezik të shtuar për hemoglobinopati,
Analiza bakteriologjike e urines (urinokultura me antibiogram).

Në indikacione të caktuara duhet të bëhet vlerësimi:
-

Planifikimi për teste eventuale kromozomale,
Në raste të veçanta të përcaktohet edhe HIV-i,
Në paciente me anamnezë të ngarkuar për aborte edhe strisho bakteriologjike në aerobe,
anaerobe, mikoplasma, ureaplasma dhe klamidie.

Gjatë përcjelljes së shtatzënisë në vizita të tjera duhet të përqendrohemi në :
a) Njohën e shenjave për lindjen kërcënuese para kohe,
- Ngecje intrauterine të rritjes fetale dhe ,
- Rritjen e përshpejtuar fetale ,
b) Zbulimin me kohë dhe përcjellja e simptomave të preeklamsisë,
c) Vlerësimi dhe përcjellja e çrregullimeve të pozitës, pjesës udhëheqëse, vendosjen dhe
habitusit të fëmijës,
d) Përcjellja e shëndetit të shtatzënës dhe keqësimi ose komplikimet eventuale të sëmundjeve
para-ekzistuese,
e) Dhënia e këshillave, informimi dhe edukimi i prindërve (nënës dhe babës) me qëllim që të
para-përgatitën për shtatzëni dhe lindje. Dhënia e këshillave dhe sqarimeve për ndryshimet të
cilat janë paraqitur gjatë shtatzënisë, në mënyrë që të largohet frika dhe pasojat e
padëshiruara, të cilat mund të shtojnë frikën dhe pasigurinë te shtatzëna.
Në vizitat dhe kontrollet e tjera gjatë shtatzënisë duhet:
Të vazhdohet të matet tensioni arterial TA- shtypja e gjjakut,
Të vazhdohet të matet pesha trupore dhe të llogaritet shtimi në peshë,
Të vazhdohet të analizohet prania e proteinave në urine dhe
Vlerësimi i ndryshimeve eventuale në qafën e mitrës gjatë vizitës gjinekologjike bimanuale.
Në vazhdim me avancimin e shtatzënisë në kontrollet tjera gjatë shtatzënisë duhet të vazhdohet
të bëhet vizita palpatore sipas kapjeve të Pavlik-Leopoldit për të vlerësuar rritjen e mitrës,
pjesën udhëheqëse të fëmijës, pozitë dhe vendosjen e frytit.
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13. QËLLIMET E MBROJTJES ANTENATALE:
1. Të kërkohen ,të diagnostikohen dhe të mjekohen sëmundjet nga të cilat eventualisht vuan
gruaja shtatzënë, pavarësisht shtatzënisë, e sdomos:
 Diabeti,
 Semundjet e zemrës,
 Hipertensioni ,
 Infeksionet kronike,
 Semundjet e veshkave,
 Anemia,
 TBC SIDA etj.
2. Të njihen dhe të diagnostikohen çrregullimet shëndetsore që ndërlidhen me shtatzëninë siç
janë:
 Dështimet kërcënuese,
 Lindja parakohe kërcënuese,
 Paraeklamsioni,
 Uroinfeksionet,
 Kolesataza,etj.
3. Njohja (parandalimi) dhe trajtimi i komplikimeve nga ana fetale siç janë:
o
o
o
o
o

Keqformimet – anomalitë fetale,
Ngecja intrauterine e rritjes fetale,
Infeksionet,
Vendosjen,prezantimi dhe pozitën fetale,
Lokalizimin e placentës dhe patologjitë që ndërlidhën me placentën, cipat amniale lëngun
amnial dhe kordonin umbilikal.
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Shkaktarët e
drejtëpërdrejtë –
80%
Gjakderdhjet 24%,

Shkaktarët jo të
drejtëpërdrejtë – 20%

Psh. Anemia,

Abortet jo të
sigurta -13%,
Malaria,

Eklampsia 12%,

HIV/AIDS, etj.

Obstrukcionet
në lindje - 8%,

Shkaktar tjerë direkt – 8%
(shtatëzania ektopike, embolizmi
dhe shkaktarët lidhur me anestezinë

Sepsa - 5%

Grafikoni 2. Shkaqet e vdekjeve maternale
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Posnatal : 61%
(shumica
paraqiten brenda
24 orësh nga
lindja)

Antenatal:
24%

Intra-natal: 15%

Grafikoni 3. Koha e vdekjeve maternale

Përberësit e kujdesit infermieror në periudhën prenatale
o Zbulimi i rreziqeve si për nëna, ashtu edhe për fëmijën me anen e anamnezes së hollësishme
familjare, riprodhuese, mjekesore.
o Ushqyerja,
o Ekspozimi ndaj medikamenteve dhe drogave të ndryshme,
o Gjendja social-ekonomike,
o Njohja dhe përballimi i efekteve të gravidancës mbi nënën dhe fëmijën,
o Problemet gjenitike dhe ndërhyrja,nëse është e mundur,
o Testet laboratorike,
o Ushqyerja-këshillimi në bazë të peshës dhe gjatësisë.
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Qëllimet e një kujdesi infermieror dhe kontrolli të mirë gjatë shtatzënisë realizohen për të
siguruar se shtatzënia nuk do të rrezikojë shëndetin e nënës, dhe do të ruaje fetusin të shëndoshë.
Është thelbesore që gratë të kuptojnë rëndësinë e kujdesit para lindjes, në aspekin praktik kujdesi
para lindjes është një plan sistematik i kujdesit parandalues, dhe terapeutik, i realizuar nëpërmjet
vizitave prenatale, që gruaja shtatzënë duhet të kryejë pranë shërbimeve shëndetësore të kujdesit
para lindjes.
Kujdesi antenatal do të thotë gjithashtu edukimi, mbështetja dhe këshillimi i gruas shtatzënë dhe
partnerit/familjes për të ndihmuar të bëhen prindër. Kjo do të thotë se personeli shëndetësor nuk
duhet thjesht të ofrojë kujdes, por edhe të informojë dhe edukojë gruan shtatzënë, partnerin ose
familjen.
Tre programeve më të rëndësishme gjatë kujdesit antenatal nuk duhet të mungojnë kurrë:
Promovimi i jetesës së shëndetshme me qëllim përmirësimin e shëndetit të gruas, foshnjës së
palindur dhe mundësisht të familjes, hartimi i planit të lindjes me gruan dhe familjen e saj dhe
pregatitja për lindjen e fëmijës.
Ka një sërë çështjesh të rëndësishme lidhur me kujdesin antenatal, përfshirë edhe kujdesin që u
duhet dhënë të gjitha grave në përgjithësi dhe në veçanti grave që kanë vështirësi, ose
komplikacione që shfaqen gjatë shtatzanisë.
Çështjet e tjera që trajton programi i kujdesit antenatal është numri i vizitave në klinikë, llojet e
shërbimeve që ofrohen gjatë çdo vizite dhe ekzaminimet/analizat që kryhen.
E një rëndësie të veçantë është cilësia e shërbimit prandaj është thelbësore të kuptojmë
mendimin e grave për kujdesin e marrë.
Roli i punonjësve të shëndetësisë në klinikën antenatale:













Të promovojnë aktivitete shëndetësore dhe parandalimin e sëmundjeve,
Të ofrojnë shërbime kurative,
Të lidhen me shërbime të tjera si ai i specializuar dhe kujdesin antenatal,
Të mësojmë gruas që duhet të dijë për shëndetin e saj,
Të jenë ofrues mbështetës të shërbimit ,dhe të gatshëm të dërgjojnë kërkesat e gruas, dhe të
ndihmojnë për shqetësimet që ka gruaja lidhur me shtatzaninë, lindjen dhe periudhen
postpartum,
Mbështetja psikologjike në drejtim të shtatzanisë, lindjes, ushqyerjes me gji dhe roli
prindëror,
Ndjekja e shtatzanisë për të siguruar shëndetin dhe mirëqenien e nënës dhe fetusit,
Ekzaminimi i të gjithë grave për shenja të komplikacioneve obstetrikale,
Dhënia e informacioneve të rëndësishme lidhur me shëndetin e tyre,
Ushqyerja e shëndetshme, lënia e duhanit, parandalimi i HIV, planifikimi familjar,
parandalimi i abuzimit,
Kur grave shtatzëna ju jepen më shumë mundësi për kontrollin e vetës gjatë shtatzanisë, kjo
përputhet plotësisht me dëshirat dhe nevojat e tyre.
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14. DIAGNOSTIKA ANTENATALE , ULTRASONOGRAFIKE - Me anë të
kësaj metode bëhet vizualizimi e shëmbëllimi si: Anatomisë fetale, që lejon zbulimin e
keqformimeve të mundshme të lindura fetale, dhe vizualizimi dhe shëmbëllimi i ambientit
rrethues (lëngut amnial, palcentës, kordonit umbilikal).
Diagnostika utrasonografike mundeson zbulimin e keqformimeve të lindura të: Kokës (SNQ)
dhe të shtyllës kurrizore, kafazit të krahorit, sistemit kardiovaskular të zemrës, traktit urinar,
traktit gastrointestinal, si dhe keqforimimet e lindura të skeletit- të anësive.
Diagnostika Antenatale -Amnioceneteza e hershme (ACZ), Në fakt është punksioni -marrja e
lëngut amnial nën mbikëqyrjen e ultrasonografisë nëpërmjet të murit abdominal të nënës.
Gjatë kësaj ndërhyrje, merren rreth 20ml lëng amnial, kjo kryhet nga java e 16-të deri në javën
18-20-të të shtatzënisë
Diagnostika Antenatale -Amnioceneteza e hershme (ACZ), indikacionet- Mosha e gruas
shtatzënë (35 -37 vjet), ekspozimet ndaj faktorëve teratogjen (ekspozimi ndaj rrezeve të
Rentgen-it, përdorimi i barërave teratogjene, etj), anamneza e ngarkuar familjare si lindja e
fëmijeve me keqformime të lindura.
Prania e sëmundjeve të trashëgueshme në familjen e nënës ose të babait, indikacionet mjekësore
(marrja e lëngut amnial për analiza kromozomale dhe biokimike me qëllim të diagnistifikimit të
sëmundjeve të trashëgueshme, sëmundjet metabolike, dështimet habituale, egzaminimi
ultrasonografik jo i qartë, rrisk i shtuar në aberacione kromozomale pas testit si dhe testit të
kombinuar ose edhe të Nifty-testit, indikacione për shkaqe psikologjike.
Diagnostika Antenatale Amnioceneteza ACZ e vonshme, indikacionet -Kryhet në fund të
shtatzënisë me qëllim që të përcaktohen bilirubina në lëngun amnial (në rastet me Rh -D
izoimunizin) dhe raporti midis lecitinës dhe sfingomielinës L/S, në mënyrë që të përcaktohet
pjekuria e mushkërive fetale;
DIAGNOSTIKA ANTENATALE Biopsia e korion frondosum - është një analizë, e cila
kryhet nga java 10 -të deri në javën 12 -13-të të shtatzënisë .
Kjo analizë kryhet nën kontrollin e ultrasonografisë për të bërë aspirimin e vileve koriale
(aspirohen rreth 1ml inde koriale) me qëllim që të përcaktohet kariotipi.
Diagnostika Antenatale Biopsia e lëkurës së fetus-it - Kryhet gjithashtu nën mbikëqyrjen
ultrasonografisë në ato raste shtohet nevoja për diagnostifikimin perinatal të sëmundjeve
trashëgueshme, të pashërueshme (ihtiozat kongjenitale, bulozat heriditare, epidermoliza).
Biopsia e lëkurës kryhet në pjesën gluteale të fetusit, me gjilpër-forceps special i cili është diç
më i trash se në rastin e gjilpërës për biopsi të korion- frondosum, kryhet rreth javës së 24-të të
shtatzënisë .
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Diagnostika Antenatale Kordocenteza - është marrje rreth 3 ml të gjakut fetal nga arteria ose
vena umbilikale, për të bërë diagnozën perinatale të disa patologjive.
Diagnostika Antenatale Kordocenteza- Indikacionet
diagnozën e:

Kordocenteza bëhet për të vënë

》Hemoglobinopative,
》Çrregullimet e koagulimit- koagulopatitë,
》Çrregullimet e metabilizmit të frytit,
》Rh -D izoimunizimi,
》Ngecja prapambetja intrauterine e rritjes fetale,
》Hipoksia fetale.
Kordocenteza bëhet edhe në rastet kur ka pasur indikacione ACZ-në e hershme, por për ndonjë
arsye nuk është bërë me kohë (pas javës 20-të).
Diagnostika Antenatale , Double test-i - është një analizë antenatale me anë të së cilës
përcaktohen në gjakun e nënës determinuesit e tillë si alfafetoproteina dhe HCG-ja e lirë.
Ky test nuk është diagnostikues por përzgjedhës-depistues, mundëson përzgjedhjen e pacienteve
me risk të lart për: Defekte të tubit neural, defekte të murit abdominal dhe aberacioneve
kromozomale (trisomia 13, 18 dhe 21).
Diagnostika Antenatale ,Triple Testi : është një test analizë antenatale me anë të së cilës
përcaktohen në gjakun e nënës determinuesit e tillë si alfafetoproteina, HCG-ja e lirë dhe
estradioli. Edhe ky test ashtu si edhe Double testi nuk është diagnostikues por përzgjedhësdepistues. Ky test bëhet nga java e 15-të deri në javën e 20-të të moshës gestative, dhe njëlloj,
mundëson përzgjedhjen e pacienteve me risk të lart për defekteve të tubit neural, të murit
abdominal dhe aberacioneve kromozomale (trisomia 13, 18 dhe 21).
Diagnostika Antenatale , NIPT-Testi ose NIFTY -Testi -Bëhet nga java 10-të e shtatzënisë,
deri në javën e 20-të të shtatzënisë dhe mundëson zbulimin e hershëm të abnormaliteteve
kromozomale (trisomia 13, 18, dhe 21), si dhe gjinsë. Për këtë qëllim merret gjaku venoz nga
krahu i pacientes.
Diagnostika Antenatale- Fetoskopia është një instrument i ngjashëm me citoskopin, është
shumë më i hollë, në majën e instrumentit ndodhet optika, i cili pasi futet në hapsirën amniale,
mundëson vizualizimin e fetusit dhe ambientin që e rrethon. Fetoskopia bëhet nën anestezion të
plotë, pas fillimit të aplikimit të ultrasonografisë, fetoskopia shumë rrallë aplikohet.
Diagnostika Antenatale , Amniografia dhe fetografia, të dy këto metoda diagnostikimit shumë
rallë (për të mos thënë se sot fare nuk përdorën), pasi se për të dy metodat duhet edhe
egzaminimi rentgonologjik, si dhe rezultatet e fituara, kanë më pak vlerë se rezultatet gjatë
egzaminimit ultrasonografik.
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15. FLETORE (KARTELA) PERSONALE TË MËMËSISË
Një kartelë e mirë personale e nënës mund të ndihmojë në menaxhimin e shtatzënisë.
Zbulimi i hershëm i problemeve te mundshme dhe parashkimi i shtatzënive kur ka një rrezik për
komplikacione që kërcënojnë potencialisht jetën ose shëndetin e nënës, bebit të saj, fillon me
mbajtjen e shënimeve. Kërkimet kudo në botë tregojnë se vlera e fletorës së nënave shtatzëna
është përmirësuar nëse nëna e mban vetë kartelën.
Fletorja personale e kujdesit për nënën- fletoret bazë për nënën përdoren në të gjithë botën si një
mënyrë e përshtashme për të ndikuar mbi pakësimin e përqindjeve të larta të vdekshmërisë dhe
sëmundshmërisë perinatale, amtare dhe neonatale.
Qëllimet:













Të ndihmojë në zbulimin e hershëm të gjendjeve me rrezik dhe problemeve shëndetsore
gjatë shtatzënisë,
Të promovojë referimet në kohë për rastet në rrezik në qendrat shëndetsore dhe spitalet e
përshtashme,
Të përmirësojë monitorimin e gjendjes shëndetsore gjatë shtatzanisë, lindjes dhe periudhës
pas lindjes si dhe periudhave ndërmjet shtatzanive të gruas prej 8-9 vjetësh,
Të rrisë pjesëmarjen e nënës, familjes së saj dhe komunitetit për vetëkujdesje shëndetsore.
Ajo përmban informacione e mëposhtëm:
Të dhënat personale të gruas, emri, adresa, dhe gjendja civile,
Shëndetin actual,
Shtatzania aktuale dhe e kaluar ,
Informacion mbi periudhat përpara shtatzënisë së parë dhe periudhës ndërmjet shtazënive,
Vizita prenatale, egzaminimet obstetrikale dhe rezultatet e tyre,
Këshilla praktike prenatale rreth regjimit të gruas shtatzenë,
Informacion mbi aktivitetin e lindjes, lindjen, dhe daljen e placentës,
Informacion mbi gjendjen e gruas gjatë lehonisë, vizitat që kryhen gjatë lehonisë. Në këtë
mënyrë fletoret bëhet mjet më të cilën nënat mund të diagnostifikojnë dhe kujdesen për
vetveten.

Përparsitë:






Shërbejnë për t’iu kujtuar grave dhe partnerëve të tyre për të ndërmarrë masa parandaluese
kundër gjendjeve me rrezik. Ato shërbejnë gjithashtu për të kujtuar grave dhe partnerëve të
tyre të përfundojnë vaksinimin për tetanozin, të ndjekin rekomandimet mbi dietën dhe
ushqyerjen me gji e të zbatojnë këshillat për ndjekjen dhe menaxhimin e gjendjeve në rrezik.
Fletoret personale të nënës ndihmojnë që të kuptojnë problemet dhe të udhëzojnë gratë që
kanë nevojë në qendra referimi, duke rritur kështu përdorimin efektiv të këtyre
institucioneve,
OBSH, gjithashtu ka vërejtur se mbledhja e informacionit u bë më lehtë dhe me e
sistematizuar e kështu informacioni ka ngjarë të jetë e besueshëm.
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16. REKOMANDIMET
♡Që nga fillimi i shtatzënisë gruaja duhet të vizitohet tek gjenikologu.
♡Nuk duhet të pijë alkol, duhan, ose drogë.
♡Duhet të konsumojë ushqime të shëndetshme si fruta, zarzavate, qumësht pa yndyrë, vezë,
djathë dhe produktet e miellit të grurit.
♡Gruaja shtatzënë duhet të kujdeset për shëndetin e saj dhe të bëjë lëvizje të kujdesshme.
♡ Asnjëherë nuk duhet harruar mirëqenia shëndetsore e bebit, fillon para se ai të lind, nëpermjet
një kujdesjeje të duhur para lindjes, nëna mund të ulë rrezikun për problemet shëndetësore të
bebit të saj. (Marrja e përditshme e acidit folik që tre muaj para konceptimit më pas gjatë gjithë
shtazënisë ul minimum incidencen e defekteve nervore të bebit që pritet).
♡ Nëna nuk duhet të përdorë medikamente pa i thënë mjekut, sepse edhe qetësuesit që
përmbajnë asperinë mund të dëmtojnë zhvillimin e bebit.
♡ Duhet të ketë kujdes kur përdor vitaminat, nuk duhet të marrë vitamina pa përshkrimin e
mjekut, nëna duhet të përdorë vetem kur mjeku të thotë dhe në sasin e duhur. Gjithashtu nëna ka
nevojë për hekur, calcium et.j dhe nëse ajo përdor medikamente (ilaçe) të tjera ato mund të
dëmtojnë bebin e saj.
♡Një grua shtatzënë duhet të ushqehet shëndetshëm, në mënyrë që nëna edhe foshnja të jenë të
shëndetshme.
♡Gruaja e cila është në një shtatzëni multiple ka shumë eksperinca të ndryshme dhe të veçanta
krahasuar me një grua me një shtatzëni jo multiple, duke qenë se këto shtatzëni mund të
zhvillojnë komplikacione kanë nevojë për kontrolle të shpeshta.
Gruaja duhet të monitorohet për këto komplikacione:
~ Lindja premature;
~Pre ekalampsi ose hipertensioni;
~ Vonesa (kufizimi) në rritjen intrauterine (IUGR);
~Mirëqenia fetale;
~ Diabeti i shtatzënisë;
~Ritja fetale
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