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1. ABSTRAKTI
Psikiatria e urgjencave, ashtu si praktikohet sot, e ka origjinën që nga lufta ruso-japoneze.
Shëndeti mendorë si një komponentë kryesor i mirëqënies shëndetësore në tërësi tashmë përbën
një nga shtyllat kryesore të politikave shëndetësore në gjithë botën. Psikiatria e urgjencave i
referohet trajtimit të çrregullimeve të humorit, të mendimit dhe çrregullimeve të sjelljes në kohë
krize. Gjatë trajtimit të një urgjence psikiatrike, duhet të bëhet përgaditja e një plani të kujdesit me
të cilin mjeku duhet të ketë më të lehtë qasjen me pacient. Urgjencat apo në rastin tonë emergjencat
psikiatrike janë nga më të ndryshmet, mirpo ne kemi marrë në konsideratë ato parësore të cilat
ndeshemi çdo ditë me të tilla raste. Ato janë: vetëvrasja, dhunimi në shtëpi, dhuna me të moshuarin,
me fëmijën, përdhunimi, demenca, depresioni, mania, skizofrenia etj.
Qëllimi i punimit është të kuptojmë çka janë urgjencat psikiatrike, cilat janë urgjencat më të
shpeshta, të tregohet kujdesi infermieror si dhe roli i profesionistëve të shëndetit mendorë, si dhe
të paraqiten rezultate.
Metodologjia e punës mbështetet në rishikim literature dhe në hulumtim. Pjesa hulumtuese
është marrë nga Spitali Rajonal i Gjakovës Isa Grezda në Repartin e Psikiatrisë për vitin 2016 dhe
2017. Punimi është retrospektiv.
Sipas rezultateve në Komunën e Gjakovës në Spitalin Rajonal Isa Grezda numri më i madh
i tentim-vrasjeve në 2016 ishte më i madh se në 2017. Mandej dhuna në shtëpi është më shumë e
shprehur në 2016 me 28 pacient dhe 22 në 2017. Listës së urgjencave përfshihet edhe përdhunimi
i cili ka qenë më i shprehur në 2017 me 60%. Depresioni me 57% ka qenë më i shprehur në 2016
dhe skizofrenia në 2016. Gjinia më e atakuar në të dyja vitet ka qenë femërore me 45 pacient në
2017 dhe 83 në 2016.
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2. HYRJE
Shëndeti mendorë si një komponentë kryesor i mirëqënies shëndetësore në tërësi tashmë përbën
një nga shtyllat kryesore të politikave shëndetësore në Shqipëri. Sa më sipër mbështetet nga
zhvillimet e rëndësishme në kuadrin ligjor dhe atë rregullator të ndodhura kohët e fundit, si
miratimi i Ligjit nr.44/2012 “për shëndetin mendorë” dhe i dokumentit “Plani i Veprimit për
Zhvillimin e Shërbimeve të Shëndetit Mendorë në Shqipëri 2013 – 2022”, ky i fundit në zbatim të
“Dokumenti Politik për Zhvillimin e Shërbimeve të Shëndetit Mendorë në Shqipëri” (2003), duke
reflektuar frymën e objektivave dhe pikave kyçe strategjike të përcaktuara në të.
Zhvillimet e deritanishme kanë shënuar arritje të pëlqyeshme në kuadër të reformës në shëndet
mendorë. Në këtë rrugë mbështetje të madhe kanë dhënë organizata të ndryshme kombëtare dhe
ndërkombëtare, duke veçuar mbështetjen e rëndësishme të Organizatës Botërore të Shëndetësisë
(OBSH) përgjatë më shumë se një dekade.
Veçanërisht, procesi i hartimit të këtij dokumenti u mbështet nga Fondacioni i Shoqërisë së Hapur
për Shqipërinë (OSFA/SOROS), nëpërmjet konsultimit të dokumentit me përfaqësues nga
shërbimet publike dhe jopublike, ekspertë të fushës, etj, duke i siguruar në këtë mënyrë këtij
procesi seriozitetin dhe gjithpërfshirjen e duhur.
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2.1. Përkufizimi i urgjencave psikiatrike
Psikiatria e urgjencave i referohet trajtimit të çrregullimeve të humorit, të mendimit dhe
çrregullimeve të sjelljes në kohë krize. Ajo përfshinë vlerësimin, përcaktimin e një diagnoze
diferenciale të shkaqeve psikiatrike dhe të tjera të simptomave ekzistuese, si dhe farmakoterapinë
specifike për diagnostifikimin, terapinë mjekësore dhe kirurgjikale, psikoterapinë dhe
socioterapinë. Meqenëse dhoma e urgjencës është një zëvendësuese e dobët për kujdesin e
vazhdueshëm nga një specialist të shëndetit mendorë në një mjedis jashtspitalor, shumë individë
që nuk kanë një burim të zakonshëm të kujdesit, veçanërisht të pasiguruarit, përdorin mjekët
klinicist të kujdesit të urgjencës në kujdesin parësorë. Pavarësisht prej këtij fakti, shkaqet që nuk
mjekohen të çrregullimeve të sjelljes vazhdojnë të mos vihen re, ndërkohë që jepet kujdes
shëndetësorë që nuk është i përshtatshëm për diagnozën. Pakësimi i shtrimit në spital në vijim të
përparimeve në psikofarmakologjinë klinike, si dhe në kufizimet për rimbursimet e psikiatërve në
lidhje me kujdesin kronik të pacientëve, ka shtuar nevojën që të gjithë psikiatrit të bëhen ekspert
në trajtimin e urgjencave psikiatrike në spitalet e përgjithshme dhe në qendrat e shëndetit mendorë.
Sot, të gjithë psikiatrit që bëjnë pjesë në kujdesin klinik duhet të jenë ekspert në fushat e
mëposhtme:


Diagnoza diferenciale e çrregullimeve të sjelljes;



Vlerësimi mjekësor i përsonave të sëmurë akut dhe me çrregullime të sjelljes;



Menaxhimi i dhunës së ushtruar ndaj vetës dhe ndaj të tjerëve;



Farmakoterapia;



Trajtimi psikosocial ndaj krizës;



Çështjet etike dhe ligjore gjatë dhënies së kujdesit, kur pacientët mund ti rezistojnë
vlerësimit dhe trajtimit.

2.2. Historia e urgjencave psikiatrike
Psikiatria e urgjencave, ashtu si praktikohet sot, e ka origjinen që nga lufta ruso-japoneze (1904
deri 1905). Psikiatrit në Ushtrinë e Perandorisë së Rusisë përkrahnin trajimin e urgjencave
psikiatrike në vijën e parë. Përbërësit e shëndetshëm të përsonalitetit forcoheshin, përkrahej esprit
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de corps (shpirti i grupit) dhe ushtarët ktheheshin në detyrë sapo ata të ribalancoheshin nga
pikëpamja psikiologjike.

2.3. Parimet e vlerësimit të urgjencave psikiatrike
Gjatë trajtimit të një urgjence psikiatrike, një parapërgaditje e strukturuar e ndihmon mjekun
klinicist dhe pacientin të kuptoj krizën dhe të vlerësoj pikat e forta dhe të dobëta të pacientit, në
mënyrë që të krijohet shpejt një zgjidhje e përshtatshme dhe një plan trajtimi.
Vlerësimi paraprak ndryshon disi nga një anamnezë psikiatrike standarde spitalore ose
jashtspitalore. Përveq krijimit të një ideje të qartë të krizës ekzistuese, psikiatri i urgjencës mund
të vlerësoj problemin në kontekstin e situatës sociale aktuale të pacientit dhe të burimeve të tij ose
të saj lehtësisht të disponueshëm. Ndryshe nga rastet e tjera të psikiatrisë klinike, psikiatrit e
urgjencës nuk përfitojnë nga fryma e re e kësaj epoke që karakterizon fushën e psikiatrisë. Psikiatrit
e urgjencës duhet të vlerësojnë në mënyrë efikase të gjithë faktorët klinik të rëndësishëm për të
përmbushur në mënyrë të kënaqshme detyrat e tij.
Psikiatrit e urgjencës përdorin anamnezën për të ndihmuar pacientët që të kuptojnë problemet
aktuale në kontekstin e jetës së tyre. Përsonat me krizë ndihmohen për të kuptuar se si trajtimi
efektiv mund të ndikojë në rritjen dhe në vetaktualizimin e tyre në rrethana aktuale të jetës.
Çdokush ka një pikë të dobët që përcaktohet nga gjenet, eksperiencat e kaluara, mbështetjet
sociale, intensiteti dhe cilësia e stresuesëve, nga shëndeti fizik, si dhe nga filozofia e jetës.
Pjesërisht psikiatrit e urgjencës përforcojnë pikat e forta të pacientëve dhe indetifikojnë pikat e
dobëta që i bëjnë njerëzit të kërkojnë këshillim urgjent.
Dhuna mund të jetë shkaku i urgjencës psikiatrike ose një simptom e një pacienti që paraqitet me
një çrregullim biologjik ose psikologjik, që kërkon kujdes urgjent. Është jashtzakonisht e vështirë
për tu parashikuar dhuna e drejtuar ndaj të tjerëve, e cila ndryshon nga nisja e pakujdesshme e
makinës deri tek grabitjet, sulmet, përdhunimet, vrasjet pa paramendim, tentim vrasjet. Duhet të
përcaktohen shkaqet psikiatrike dhe ato mjekësore ose të nxitura nga substancat e ndryshimit të
gjendjeve të humorit, mendimit dhe të sjelljes.

8

Vendimi më i rëndesishëm në vlerësimin e një pacienti psikotik është diferencimi midis sëmundjes
mjekësore ose i simptomave të shkaktuara nga përdorimi i substancave dhe sëmundjes psikiatrike
funksionale, siç është skizofrenia, çrregullimi bipolar, depresioni dhe çrregullimet e ankthit.

2.4. Parimet e trajtimit të urgjencave psikiatrike
Trajtimi ndërthuret ngushtë me procesin e vlerësimit. Intervista paraprake jo vetëm që shërben për
të nxjerrë informacion diagnostikues të rëndësishëm, por gjithashtu mund të jetë terapeutike.
Qëllimi i intervistës është të grumbullojë informacion rreth sëmundjes aktuale, historisë së shkuar
psikiatrike dhe mjekësore, historisë familjare për sëmundje mendore, rreth historisë sociale dhe
rreth përdorimit të drogës ose të alkoolit.
Teorikisht, intervista duhet të zhvillohet në një ambient të qetë dhe të rehatshëm, ndërkohë që
pacienti dhe mjeku klinicist duhet të jetë i ulur. Mjeku gjithmonë duhet të prezantohet para
pacientit dhe ti drejtohet atij me zotëri, zonjë ose zonjushë sepse kjo ndihmon për të ruajtur
ndjenjën e dinjitetit të pacientit.
Intervista duhet të filloj me pytje që nuk janë specifike dhe jo shumë të hollësishme. Vetëm pasi
pacienti të tregojë shenja rehatie me intervistuesin, mjekun duhet të fillojë të pyes rreth detajeve
të veçanta të sëmundjes ekzistuese. Pytjet duhet të jenë të hapura, ndërkohë që mjeku klinicist
duhet të mënjanojnë pytjet që mund të marrin përgjigje po se jo. Mjeku duhet të jetë fleksibël në
përqasjen e tij ose të saj ndaj pacientit dhe nuk duhet të jetë tepër rigid me intervistën. Megjithëse
pacientët mund të duken sikur nuk kanë lidhje me realitetin, ata shpesh janë më pak të dëmtuar
sesa duken. Gjatë intervistimit të një pacienti me çrregullime akute, zakonisht është e nevojshme
që intervista të strukturohet duke bërë pyetje të drejtpërdrejta. Nëse pacienti fillon të endet sa
andej-këndej, intervistuesi duhet të tregojë se ai ose ajo e kupton atë që po thot pacienti, ndërkohë
që e ndihmon atë të gjejë mënyren e të menduarit të tij ose të saj.
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2.6. Urgjenca psikiatrike
2.6.1. Vetëvrasja
Vetëvrasja është urgjenca parësore për specialistin e shëndetit mendorë, ndërkohë që vrasjet dhe
mosarritja për tu diagnostifikuar një sëmundje bazë mjekësore dhe potencialisht fetale
përfaqësojnë urgjenca të tjera, por më pak të shpeshta. Vetëvrasja është gjithashtu një problem
madhorë i shëndetit publik: është llogaritur se pothuajse 30.000 vdekje kanë ndodhur në vitin 2000
në Shtetet e Bashkuara të Amerikës (që konsiston se 80 vdekje të kenë ndodhur në ditë), dhe 10
apo 20-fish i këtij numri kanë qenë përpjekje për vetëvrasje. Vetëvrasja konsiston në vrasjen e
vetës për qëllime të ndryshme dhe motive të ndryshme të jetës. Dikush mund të konsideroj
vetëvrasjen duku u bazuar nga shumë këndvështrime, si për shembull, nga këndvështrimet
historike,

sociologjike,

kulturore,

epidemiologjike,

biologjike,

gjenetike,

diagnostike, fiziologjike, teologjike, ekonomike, profesionale dhe ekzistenciale etj.

Figura.1. Vetëvrasja
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psikologjike,

2.6.2. Abuzimi në shtëpi
Abuzimi në shtëpi i referohet një modeli sjellje në të cilën përsoni në mënyrë të përseritur shkakton
dëmtim fizik, dhimbje, frikë ose vuajtje mendore mbi një pjestar tjetër të familjes. Abuzimi mund
të ushtrohet nëpërmjet mënyrave fizike, psikologjike, seksuale ose edhe atyre ekonomike.
Neglizhimi ndodh në rastet kur një përson që kujdeset për një tjetër, nuk arrin të siguroj nevojat
bazë për një pjestarë të familjes. Duke marrë parasyshë frekuencën e problemit dhe vështirësinë e
identifikimit të neglizhencës dhe të abuzimit në shtëpi, mjekët klinicist duhet të ruajnë një tregues
të lartë të dyshimit. Njohja e shenjave që tregojnë dhunë në shtëpi mund të ndihmojnë mjekun
klinicist por edhe neve si infermier të përcaktojmë dëmtimin dhe të formojmë një model të
abuzimit, nëse pacienti i abuzuar ose neglizhuar duhet të ndahet nga abuzuesi ose nëse është i
nevojshëm trajtimi afatgjatë. Megjithëse, burrat kanë më pak gjasa për një histori të një abuzimi
sesa gratë, ata kanë më tepër mundësi të sulmohen nga partneret e tyre me thika, armë ose edhe
me objekte tjera, si dhe të përjetojnë dëmtime serioze ose vdekje si rezultat i kësaj.

Figura.2. Dhuna në familje
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I jepet përparësi trajtimit të dëmtimeve fizike të një pacienti. Pastaj duhet të përcaktojmë nëse
dëmtimet i ka shkaktuar bashkëshorti ose partneri i pacientit. Mjeku klinicist duhet të informohet
rreth rëndësis së marrdhënjes aktuale, si dhe rreth historisë së llojeve dhe gjendjeve të mëparshme
të abuzimit. Viktimat e abuzimit shpesh japin arsyeje të papajtueshme për dëmtimet e tyre.
Zakonisht, pacienti i abuzuar mund të minimizojë dhimbjen e përjetuar gjatë sulmit, mund të
pengojë ndërhyrjen për abuzim në shtëpi ose mund të pohoj që abuzuesi nuk kishte si qëllim të
dëmtoj atë. Mundësit e trajtimit mund të përfshijnë psikoterapinë, programet specifike për
abuzimin, vetëndihmën dhe grupet e mbrojtjes.

2.6.3. Abuzimi me të moshuarin
Pacientët e moshuar mund të jenë viktima të neglizhencës pasive ose të abuzimit fizik. Forma
më e zakonshme e abuzimit është neglizhenca, e cila përbënë 55% të rasteve të raportuara, edhe
pse abuzimi fizik dhe shfrytëzimi financiar janë gjithashtu të zakonshme. Tregues i lartë i dyshimit
të mjekut klinicist është një përbërës i rëndësishëm për përcaktimin e diagnozës. Përparësia e parë
gjithmonë është të trajtohen pasojat fizike të abuzimit ose të neglizhencës. Ashtu si abuzimi me
bashkëshoritn-en, një pacient i moshuar mund të minimizojë poblemin, mund të shfaqet i frikësuar
nga kujdestari dhe mund të shfaqë frikë për kthim në shtëpi. Pacientët duhet të pytën nëse janë
qëlluar, nëse janë dëmtuar fizikisht. Shenjat e neglizhencës së një të moshuari përfshijnë:
kequshqyerjen, dehidrimin, mungesën e higjienës ose dekubituset.

Figura.3. Dhuna në të moshuar
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2.6.4. Abuzimi i fëmijës

Figura.4. Dhuna ndaj fëmijës

Nga tre milion rastet e raportuara çdo vit për abuzimin te fëmijët, 52% janë rastet e neglizhencës,
24% janë raste të abuzimit fizik, 12% janë raste të abuzimit seksual dhe 6% janë raste të
keqtrajtimit emocional. Faktorët e rriskut që shoqërohen me abuzimin e fëmijës përfshinë jetesën
vetëm me njërin prind, sidomos nëse babai është i vetmi përson që kujdeset; moshën midis 3 dhe
12 vjeç; problemet e sjelljes; familjen me shumë përsona dhe varfërinë. Nga të gjithë faktorët e
rriskut varfëria është ajo që shoqërohet me tepër. Intervista e një fëmije që mund të jetë një viktimë
e abuzimit kërkon një metodë të ndjeshme dhe të dhembshme, e cila e siguron fëmijën që ai ajo
nuk ka faj në as një rast. Varur prej rezultatit të intervistës, mjeku klinicist ka një sër mundësish
për trajtim, duke përfshirë mjekimin, shtrimin në spital, trajtimin jashtspitalor dhe terapinë me
familjen, kontaktimin me agjensitë shtetërore ose lokale për mirëqenjen sociale dhe varur prej
ligjeve shtetërore, kontaktimin me autoritetet ligjore.
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2.6.5. Përdhunimi
Përdhunimi është një urgjencë psikiatrike madhore. Një viktimë që nuk trajtohet si duhet, mund të
krijoj modele të forta të çrregullimit të funksionit psikologjik dhe seksual. Jo të gjitha gratë, burrat
ose fëmijet e raportojnë dhunën seksuale për shkak të turpit social, tabuve familjare dhe frikës së
kundërpërgjigjës nga dhunuesi. Nga ana tjetër, një përson mund të raportojë se është përdhunuar
kur është hakmarrës por nuk është abuzuar seksualisht. I ashtuquajturi reagim i heshtur ndaj
përdhunimit karakterizohet nga humbja e oreksit, çrregullimet me gjumin, nga ankthi dhe
ndonjëherë edhe nga agoraphobia. Periudhat e gjata të heshtjes, shtimi i ankthit, belbëzimi,
bllokimi dhe simptomat fizike gjatë intervistës kur merret parasyshë historia seksuale, tregojnë për
përdhunim të pashprehur. Në rastet e përdhunimit nga një i huaj, ekziston një frikë e vërtetë nga
dhuna dhe vdekja, si dhe nga infektimi me një sëmundje seksualisht të transmetueshme ose nga
mbetja shtatzënë.
Trajtimi i viktimës së përdhunimit përfshinë ndërhyrjet mjekësore, të shëndetit mendorë, si dhe
ndërhyrjet mjeko-ligjore. Qëllimi i ndërhyrjes është rikthimi i sigurisë psikologjike, sigurimi i
informacionit, korrigjimi i keqinterpretimeve, rikthimi dhe sigurimi i përballimit efektiv dhe nxitja
e mbështetjes sociale. Duke ndihmuar pacientin të kuptojë që ai ose ajo është në spital dhe është i
sigurt, të krijohet siguria psikologjike. Viktimat e përdhunimit dhe të sulmit seksual zakonisht
fajësojn vetën e tyre për atë që ju ka ndodhur dhe kanë frikë të natyrës katastrofike, siç është p.sh.
mendimi sikur të jetë jashtë në errësirë ose po të dal vet në rrezik. Të ndihmosh pacientin të pranoj
natyrën e mendimeve të tij ose të saj pas përdhunimit, të korrigjoj keqinterpretimet dhe të
përkufizojë eksperiencën e përdhunimit, kjo gjendje pakëson ankthin, ndjenjen e fajit dhe
zemërimit. Edukimi rreth përgjigjeve normale dhe simptomave të zakonshme pas përdhunimit, të
tilla si irritimi, problemet me hipervigjilencën, problemet me gjumin, mendimet e thella, makthet,
shmangia dhe shtangia, ndihmojnë për të rikthyer vetëbesimin psikologjik dhe për të zbutur frikën
që pacienti është i çmendur ose ka humbur kontrollin.
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2.6.6. Demenca
Pacientët me demencë paraqiten në urgjencat psikiatrike sepse familjet e tyre nuk janë më në
gjendje që të kujdesen për ta, ose sepse ata përfaqësojnë një rrezik të pashmangshëm ose afatgjatë
për veten e tyre ose për të tjerët për shkak të braktisjes së shtëpisë, kequshqyerjes së vazhdueshme,
mungesës së vëmendjës ndaj rreziqeve të jetës së përditshme ose ndaj shpërthimeve të dhunshme.
Pacientët e tillë mund të jenë psikotikë akut si pasojë e sëmundjes mjekësore e mbivlerësuar ose
të toksicitetit nga mjekimi. Tek ata mund të jetë zhvilluar një çrregullim i humorit, i cili ka ndikuar
duke i bërë simptomatikë. Jo të gjitha demencat janë të rikthyeshme. Depresioni mund të paraqitet
si pseudodemencë. Fillimisht paraqiten si demenca dhe deficiencat e vitaminave, hidrocefaluesi
me presion normal, endokrinopatitë dhe toksiciteti nga mjekimi.

2.6.7. Depresioni
Pacientët me depresion paraqiten në departamentin e urgjencës psikiatrike me ide për vetëvrasje
ose pas një përpjekje për vetëvrasje, për shkak të trishtimit të thellë dhe dhimbjes, mosarritjës për
t'i kushtuar vëmendje vetëkujdesit dhe mjekimit, vetëmjekimit me alkool dhe me preparate të tjera
dhe ndryshimet jetësore domethënese (p.sh: humbja e vendit të punës, divorci ose diagnoza e
sëmndjes kërcenuese për jetën). Depresioni është një simptomë e shumë sëmundjeve mjekësore,
duke përfshirë demencat, dhe një efekt anësor i mjekimeve dhe i problemeve psikiatrike, duke
ndryshuar nga çrregullimet e përshtatjes e deri te gjendjet skizoafektive, çrregullimi bipolar,
çrregullimi i depresionit madhorë dhe anoreksia nervosa.
Pacientët me depresion madhorë që përjetojnë deluzione priren të shfaqin më teper axhitim, ndjesi
faji, dhe ide të referencës sesa pacientët me depresion madhorë por pa deluzione.
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Figura.5. Depresioni

2.6.8. Mania
Pacientët maniakalë zakonisht paraqiten nga të afërmit, shokët, policia ose drejtohen nga psikiatër
të tjerë pas episodeve të shpenzimeve të përballueshme, pamaturive seksuale ose të tjera ose pas
episodeve të dhunës. Nëse paraqiten me forcë, ata ndërkohë mund të gjenden në procedimin civil
të urgjencës për t'u trajtuar. Shpesh ka një histori të çrregullimit bipolar ose skizoafektiv. Episode
mund të jenë pasojë e sëmundjes mjekësore bazë (mania dytësore) ose nxiten nga përdorimi i
preparative antidepresive ose nga kokaina. Zakonisht ekziston një histori e depresionit, cikotimisë,
alkoolizmit, abuzimit me drogën ose e përdorimit të preparateve antidepresive ose stabilizues të
humorit. Vazhdimisht, pacienti mund të ketë deluzione paranoid ose grandiose, të cilat rrisin
rezistencën e tij ose të saj ndaj trajtimit ose shtrimit në spital. Eksitimi ekstrem i veprimeve motore
i kombinuar me deluzionet kërkon ndërhyrje të menjëhershme, ose përndryshe pacienti mund të
përshkallëzojë shpejt në dhunë. Pacientët maniakal nuk pëlqejnë të mbyllën ose të kenë aktivitet
të kufizuar.
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2.6.9. Skizofrenia
Skizofrenia është një çrregullim mjaft kompleks mendorë: në fakt përbën shumë sëmundje të
maskuara në një të vetme.
Mendohet që simptomat janë pasojë e një disbalance biokimike në tru. Kërkimet e fundit tregojnë
që skizofrenia rezulton nga një defekt i zhvillimit fetal të trurit, pasojat e të cilit shpërthejnë në
formën e sëmundjes në adoleshencën e vonë. Çrregullimi karakterizohet nga deluzione,
haluçinacione, çrregullime të të menduarit dhe komunikimit si dhe tërheqje nga aktiviteti social.
Skizofrenia përbën një patologji të trurit e cila ndikon në aftësinë e individit për të dalluar atë çka
është reale dhe atë çka jo.
Për të shpjeguar më thjeshtë skizofreninë duhet të bëjmë një përshkrim të shkurtër sesi funksionon
truri ynë. Në të gjenden me miliona qeliza nervore të cilat janë të lidhura me njëra tjetrën në formën
e një rrjete mjaft komplekse. Këto transmetojnë dhe qarkullojnë mesazhe ndërmjet tyre nëpërmjet
disa substancave kimike të quajtur neurotransmetues. Këto transferojnë mesazhet nervore nga
fundi i një qelize tek fillimi i një tjetre. Në një tru të prekur nga skizofrenia ka një çrregullim në
këtë sistem komunikimi.
Çrregullimi mund të zhvillohet gradualisht në mënyrë të pakuptueshme për një periudhë të gjatë
kohe. Ka raste kur sëmundja shpërthen herët dhe karakterizohet nga një zhvillim i shpejtë. Haset
më shpesh në moshat midis 15 dhe 25 vjeç. Fjala skizofreni ka një jetëgjatësi më pak se 100
vjeçare. Për herë të parë është përdorur nga Dr.Emile Kraepelin në 1887 edhe pse besohet se
sëmundja ka shoqëruar njerëzimin për më shumë kohë. Dokumente të shkruara e identifikojnë
skizofreninë që në kohën e mileniumit të dytë përpara Krishtit. Depresioni, çmenduria që janë
tipike për skizofreninë janë të përshkruara në librin e zemrës. Zemra dhe mendja kanë qënë
sinonime të njëra tjetrës në kohën e Egjiptit të lashtë. Një studim i literaturës së Greqisë dhe Romës
së lashtë ka treguar se edhe pse individët e asaj kohe mund të ishin të ndërgjegjshëm për sëmundjet
psikotike, diagnostikimi i skizofrenisë nuk ekzistonte si kriter. Individët që konsideroheshin
“anormalë” edhe pse mund të kishin çrregullime mendore, apo zhvillim të vonuar apo edhe
dëmtime fizike, trajtoheshin në të njëjtën mënyrë. Teoritë e hershme besonin se si shkak i këtyre
çrregullimeve ishin pushtimet demoniake dhe trajtimi i duhur ishte eksorcizmi i tyre. I pari që
kategorizoi çrregullimet mendore ishte doktori gjerman Emile Kraepelin i cili përdori termin
“dementia praecox” për individët me skizofreni. Më pas ishte psikiatri nga Zvicra Eugen Bleuler i
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cili përdori termin skizofreni në vitin 1911 dhe ishte i pari gjithashtu që kategorizoi simptomat më
negative dhe pozitive. Fjala skizofreni vjen nga greqishtja dhe do të thot schizo – ndarje phrene –
mëndje. Kjo ishte zanafilla e sëmundjes së skizofrenisë. Sigurisht që ndryshime të nevojshme janë
bërë përgjatë viteve në përkufizimin e saj.

Figura.6. Skizofrenia
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2.7. Kujdesi Infermieror
Roli i infermierit të shëndetit mendorë është të ndihmojë dhe mbështesë njerëzit që vuajnë nga
probleme të ndryshme të shëndetit mendorë dhe familjarët e tyre të përballen me kushtet që krijon
çrregullimi mendor me qëllim që të jetojnë një jetë të mirë pavarësisht këtij të fundit. Infermieri i
shëndetit mendor zakonisht punon në ekipe multisdisiplinare së bashku me psikiatrin, psikologun,
terapistin okupacional, punonjësin social, mjekun e familjes dhe të tjerë.
Kompetencat e infermierit/es të shëndetit mendorë konsistojnë:
 Njohuri dhe kuptim të shëndetit mendor, sëmundjes mendore dhe shërbimeve të shëndetit
mendor;
 Aftësi klinike të vlerësimit të gjëndjes së përgjithshme të shëndetit mendor dhe të gjendjeve
të krizës;
 Aftësi për të vlerësuar nevojat e pacientëve;
 Aftësi për të marrë vendime në përputhje me situatën;
 Aftësi të mira komunikimi;
 Aftësi për të punuar në ekip dhe me komunitetin (familjen e pacientëve);
 Aftësi për të punuar në përputhje me kodin e etikë dhe në zbatim të ligjit;
 Njohuri dhe aftësi terapeutike dhe /ose për ndërhyrje në krizë;
 Njohuri dhe aftësi për të mbrojtur të drejtat e pacientëve me probleme të shëndetit mendorë;
 Aftësi për të plotësuar dokumentacionin (kartela/regjistri/plan kujdesi) në mënyrë të qartë
të përmbledhur dhe të përshtatshme;
 Aftësi për të promovuar shëndetin dhe mirëqenien e personave me probleme te shëndetit
mendorë, familjeve të tyre, komunitetit.

Detyrat e infermierit të shëndetit mendorë pavarësisht llojit të shërbimit ku ai punon janë:

 Ofron kujdes për përsonat me probleme të shëndetit mendorë në gjendje akute ose që
vuajnë nga një sëmundje kronike;

 Vlerëson situatën dhe bisedon me pacientët rreth problemeve që ata kanë dhe diskuton me
ta për planin individual të trajtimit dhe mënyrën më të mirë që ky trajtim mund t’u jepet;
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 Krijon marrëdhënie me pacientët për të fituar besimin, ndërsa dëgjon dhe shpjegon nevojat
e shqetësimet e tyre;

 Siguron marrjen e rregullt të mjekimit, manipulimet mjekësore, dhe monitoron rezultatet
e trajtimit;

 Mbështetë pacientët e shqetësuar duke iu përgjigjur në mënyrë jo kërcënuese dhe duke u
përpjekur të kuptojë arsyet e shqetësimit të tyre;

 Përdorë teknika qetësuese për t’i ndihmuar ata të menaxhojnë emocionet dhe sjelljet e
tyre;

 Përgatitë grupet terapeutike (nëse ofrohen të tilla në institucionin ku punon) dhe merr pjesë
së bashku me një profesionist tjetër.

 Nxit dhe ndihmon pacientët të marrin pjesë në terapi arti, terapi okupacionale kur kjo gjë
është e këshillueshme dhe e mundur;

 Organizon aktivitete sociale me qëllim zhvillimim e përmirësimin e aftësive sociale të
pacientëve;

 Përgatitë dhe plotëson dokumentacionin e pacientëve;
 Merr pjesë në hartimin e planit individual të trajtimit dhe vlerësimet e rrezikut për
pacientët;

 Punon me familjarët dhe të afërmit e pacientëve për t’i edukuar ata dhe pacientin në lidhje
me problemet e shëndetit mendorë;

 Siguron që janë marrë në konsideratë kërkesat ligjore në përputhje me situatën dhe
kategorinë e pacientëve;

 Ofron dhe promovon një kujdes me qasje ndaj shërimit të sëmundjeve mendore.1

1

http://www.shendetesia.gov.al/files/userfiles/shendeti_mendor/Rolet_e_profesionisteve_te_sherbimeve_te_shendeti
t_mendor_(UMSH_nr.693,dt.24.12.2013).pdf
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3. QËLLIMI
Qëllimi i punimit është:
 Të kuptojmë çka janë urgjencat psikiatrike.
 Cilat janë urgjencat më të shpeshta?
 Të tregohet kujdesi infermieror si dhe roli i profesionistëve të shëndetit mendorë, si dhe
 Të paraqiten rezultate.
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4. METODA E PUNËS
Metodologjia e punës mbështetet në rishikim literature dhe në hulumtim. Janë shfrytëzuar të dy
bibliotekat në Komunën e Gjakovës, ajo e qytetit “Ibrahim Rugova” si dhe ajo në Fakultetin e
Mjekësisë të Universitetit të Gjakovës “Fehmi Agani”.
Pjesa hulumtuese është marrë nga Spitali Rajonal i Gjakovës “Isa Grezda” në Repartin e Psikiatrisë.
Punimi është retrospektiv.
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5. REZULTATE
Grafikoni.1. Numri i përgjithshëm i urgjencave psikiatrike në vitin 2016 dhe 2017 në repartin
psikiatrik Gjakovë (Tentim-Vrasja).

Tentim Vrasja

41%

2016
2017

59%

Grafikoni.2. Numri i përgjithshëm i urgjencave psikiatrike në vitin 2016 dhe 2017 në repartin
psikiatrik Gjakovë ( abuzimi në shtëpi, abuzimi me të moshuarin si dhe abuzimi i fëmijës).
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DHUNA NË SHTËPI

Grafikoni.3. Numri i përgjithshëm i urgjencave psikiatrike në vitin 2016 dhe 2017 në repartin
psikiatrik Gjakovë (Përdhunimi).
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Grafikoni.4. Numri i përgjithshëm i urgjencave psikiatrike në vitin 2016 dhe 2017 në repartin
psikiatrik Gjakovë (Depresioni).

Depresioni

43%

2016
57%

24

2017

Grafikoni. 5. Numri i përgjithshëm i urgjencave psikiatrike në vitin 2016 dhe 2017 në repartin
psikiatrik Gjakovë (Skizofrenia).
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Grafikoni.6. Gjinia më e shpeshtë në emergjencat psikiatrike, gjegjësisht në repartin psikiatrik.

Gjinia më e shpeshtë

2016

45

38

83

28
FEMËR

MASHKULL

25

2017

6. PËRFUNDIM

 Ndonëse sipas literaturës urgjenca parësore është vetëvrasja, në rezultate prin depresioni
me 32 pacient në vitin 2016 dhe 24 pacient në vitin 2017.
 Sa i përket tentim vrasjes paraqitja në kujdesë të mëtutjeshëm mendorë për këta pacienta
apo individ nuk është e shprehur, prandaj edhe pacientët e till nuk dokumentohen për arsye
të ndryshme ndonëse ishin 13 në 2016 dhe 9 në 2017 çka mendojmë se nuk është shumë
reale pasi vetëvrasja apo tentimi për tu vetëvrituar është mjaft i shprehur në shoqërin tonë.
 Listës së urgjencave psikiatrike pas depresionit prin abuzimi në shtëpi me 28 pacient në
2016 dhe me 22 pacient në vitin 2017. Gjithashtu abuzimi me fëmijet është më pak i
dokumentuar edhe pse mendojmë se është mjaft i shprehur, 3 në 2016 dhe 2 në 2017.
Gjithashtu edhe abuzimi me të moshuar është i shprehur mirpo përseri i fshehur ose jo i
dokumentuar nga ana e përsonelit shëndetësor 28 në 2016 dhe 22 në 2017.
 Skizofrenia është më e shpeshta po ashtu e treta me radhë me 19 pacient në 2016 dhe 17
pacient në 2017.
 Gjinia më e shpeshtë në të dyja vitet 2016 dhe 2017 në Repartin e Psikiatrisë të Spitalit Isa
Grezda në Gjakovë është femërore me 83 paciente në 2016 dhe 45 paciente në vitin 2017.

26

7. REFERENCAT
1. Traktat i plotë i psikiatrisë, Kaplan dhe Sadock- vëllimi II.
2. APA practice guidelines for the assessment and treatment of suicidal behaviors. Am J
Psychiatry. 2003;160:3
3. Asberg M, Traskman L, Thoren P: 5-HIAA in the cerebrospinal fluid: A biochemical
suicide predictor.
4. Beck AT, Brown GK, Steer RA, Dahlsgrad KK, Grisham Jr: Suicide ideator at its worst
point: A predictor of eventul suicide in psychiatric outpatiens. Suicide Life Threat Behav,
1999; 29:1.
5. Coryell W, Schlesser M: The dexamethasone supporsin test and suicide prediction.

27

8. CV-ja KANDIDATES

Të dhëna personale
1.Mbiemri

Kasumaj

2.Emri

Arlinda

3.Nacionaliteti

Shqiptare

4.Shtetësia

Kosovare

5.Data e lindjës

20.06.1995

6. Gjinia

Femër

7.Numri Personal

1171108655

Të dhënat kontaktuese
Telefoni:

+37744996735

Adresa:

Deshmoret e Deçanit- Deçan

Emaili:

arlinda.kasumajj@gmail.com

Të dhënat e kualifikimit
Shkolla e Mesme e Lartë

Shkolla e Mesme e Mjekësisë Hysni Zajmi
Gjakovë
Dega: Asistent i Infermierisë/2014

Universiteti

Universiteti i Gjakovës "Fehmi Agani"

Fakulteti

Fakulteti i Mjekësisë

Programi

Infermieri

Statusi

E rregullt

Nr.ID- së

140306052

28

