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Ky punim është bërë me ndihmën e shënimeve nga librat e arhivave e protokoleve në spitalin
rajonal “Isa Grezda” Gjakovë. Në këtë punim janë përfshirë gjithsej, 13 figura. Mentori i
temës është Prof.Ass.Dr. Idriz Berisha, Internist – Reumatolog i cili me njohuritë dhe
ndihmën e tij rreth punimit në fjalë ka dhënë kontributin dhe gatishmërinë për të arritur
rezultatin e duhur.
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DEKLARATË STUDENTORE
Deklaroj nën përgjegjësinë time se punimi është i shkruar nga unë, nuk është
prezantuar asnjëherë më parë, para ndonjë komisioni ose instuticioni tjetër që
nuk mban vulën e universitetit dhe degës përkatëse ku është përcaktuar të
prezantohet punimi në fjalë.

SHKELQESA KAMERI, 2018
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Falenderimet
Para se të filloj të paraqes punimin timë shprehë mirënjohjen time për
personat që dhanë ndihmë për të realizuar deri në fund këtë detyrë. Shprehë
falenderimet më të sinqerta për familjen time, për mbështetjen në çdo hap të
shkollimit dhe në realizimin përfundimtar të këtij punimi, pa anashkaluar dhe
shoqërinë që më mbështetën fuqishëm gjatë këtyre tri viteve e deri më sot.
Falenderoj stafin e universitetit, antarët e komisionit të cilët janë
pëkushtuar për të arritur finalizimin e këtij rrugëtimi. Falenderoj Prof.Ass.Dr.
Idriz Berisha për ndihmën e tij për hartimin e këtij studimi, gjithashtu edhe
asisentët për huazimin e literaturave të nëvojshme.
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PARATHËNIE
Të gjithë dëshirojnë që të jenë të suksesshëm, të kenë një karrierë të gjatë të
kristalizuar në profile të caktuara duke pasur mundësi në këtë mënyrë që çdokush të japë
kontributin e tij në vendin e tij. Dëshirat, ëndrrat, qëllimet, synimet janë të ndryshme për
individë të ndryshëm, por a kanë të gjithë të njëjtin "interes"? Kësaj pyetje dhe shumë
pyetjeve të tjera jam munduar t'ju jap një përgjigje në këtë punim. Një shprehje e Ciceronit
thotë: "Për këdo që i dëshiron dhe i propozon vetes një karrierë, filozofia etike dhe morale
është më se e nevojshme". Dëshira dhe obligimi për të hartuar një punim të tillë, ka qenë
prezent gjatë tërë kohës së punës sime në këtë temë. Në studimin e saj është dashur të bëhet
një “hulumtim” nga literaturat e ndryshme shkencore të cilat do ti plotësojnë kërkesat e këtij
punimi që del për herë të parë para lexuesit dhe u realizua në sajë të kujdesit që tregoj
mentori Prof. Ass. IDRIZ BERISHA. Tema është shtjelluar me kujdes dhe përgatitja e saj do
të kontribuojë në literaturën arsimore të mjekësisë që në mënyrë të tillë të kenë njohuri
studentët për aspektet etike të kujdesit infermieror ndaj pacientëve të osteoartritit. I
falënderohem të gjithë atyre që me vërejtjet dashamirëse, sugjerimet dhe propozimet e tyre
më ndihmuan në realizimin e këtij punimi.
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ABSTRAKT
Sëmundjet reumatizmale janë ndër shqetësimet më të shpeshta të shëndetit edhe në
popullatën shqiptare, që prekin kryesisht moshat e rritura, por nuk mungon përhapja e tyre
edhe tek më të rinjtë. Sikur ndodhë me shumë sëmundje të tjera, trajtimi i hershëm i
simptomave reumatizmale luan një rol të rëndësishëm në kontrollimin dhe shmangien e
dhimbjeve të gjymtyrëve e deformimit të nyjeve. Këto komplikacione favorizohen nga fakti i
shfaqjes së simptomave të dukshme që në stadet më të hershme. Reumatologët bëjnë me dije
se këto sëmundje bartin një kosto të madhe, e cila nuk rëndon vetëm individin, por gjithë
shoqërinë. Kjo pasi mostrajtimi, përveç dhimbjeve që shkakton tek pacienti, shton edhe
mungesat në punë si rrjedhojë e paaftësisë për të kryer aktivitetet e përditshme.Sëmundjet
reumatizmale renditen si shkaku i dytë pas sëmundjeve të qarkullimit të gjakut, që ndikojnë
në rritjen e paaftësie për punë. Kjo sëmundje bëhet më e shpeshtë tek moshat e treta, ku mbi
50 për qind e tyre vuajnë nga format më të ndryshme të reumatizmës. Femrat kanë përqindje
më të madhe të kësaj sëmundje.
Fjalët Kyçe: Lëngu Sinovial, Lubrifikimi, Pannus, Kartilago, Tendinat.
Artikulacionet:radiocarpale,metacarpofalangeale,proksimaleinterfalangeale,metotarsofalang
eale, Pes Valgus, Pes Planus, Sindroma Fellty, Cyclic Citrulline, Antistreptolizina.
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1. HYRJE
Shëndeti i çdo pacienti ёshtё gjëja primare që çdo infermier duhet ta ketë parasysh dhe tё
tregojë njё kujdes tё veçantë. Çdo jetё njerёzore ёshtё e rёndёsishme dhe ёshtё shumë çështje
jetike pёr tё treguar njё kujdes pёr ecurin e punёs si dhe pёr imazhin qё i krijojmё vetes.
Osteoarthritis (OA) është sëmundja më e zakonshme e nyjes (artrozës) të botës së
zhvilluar, e cila është një shkak kryesor i paaftësisë dhe dëmtimit të cilësisë së jetës dhe ka
një ndikim të madh socio-ekonomik në shoqëri në tërësi, më shumë që popullsia është e
vjetër dhe prevalenca e sëmundjes rritet me moshën.1 Prandaj, rekomandimet dhe udhëzimet
për trajtimin e pacientëve me osteoartrit janë zhvilluar si një udhëzues kryesisht për ekspertët
me qëllimin përfundimtar të arritjes së kujdesit më të suksesshëm për këta pacientë në nivel
kombëtar dhe ndërkombëtar. Nyjet më të prekura nga osteoarthritis janë: nyjet distale
interphalangeale (close DIP), nyje proximal interphalangeal (PIP), nyjet metacarpal, bërryla,
nyjet spinale, veçanërisht segmentet e nyjeve periferike.2 Disa nga rekomandimet dhe
udhëzimet kanë të bëjnë me osteoarthritis në përgjithësi dhe disa nga lokalizimi më i
rëndësishëm (gjunjët dhe gishtat), ndërsa udhëzimet për osteoarthritis në zonën kurrizore,
segmenti më i zakonshëm i dobët, janë inkorporuar në udhëzimet për segmente të caktuara
spinale, një shkak i rëndësishëm është osteoarthritis (shembuj janë udhëzimet e Shoqatës
Vertebro- logjike Kroate të Shoqatës Mjekësore Kroate).3 Deri më tani, disa rekomandime
dhe udhëzime janë botuar nga grupe të njohura ndërkombëtare dhe kombëtare të ekspertëve,
shoqëri profesionale ose organizata për trajtimin e osteoartritit.4 Në të gjitha rekomandimet
dhe udhëzimet, u analizuan provat e disa trajtimeve të propozuara, por shumica nuk e bënë
diplomimin ose u dha përparësi disa modaliteteve të trajtimit. E njëjta qasje është zbatuar
edhe në udhëzimet e Shoqatës kroate të reumatologjisë të HLZ për trajtimin e osteoartritit të
belit dhe gjurit.5 Arsyeja për këtë është kryesisht një numër i vogël i studimeve klinike,
dizajni i së cilës përfshinte vlerësimin e efektit të një trajtimi të veçantë pas dështimit të një të
mëparshmi, dhe si dhe kur të përfshijë disa nga trajtimi. Prandaj, trajtimi bazohet kryesisht në
Grazio S. Osteoartritis – epidemiologija, ekonomski aspekti i kvaliteta života. Reumatizam. 2005;52:21-9.
Pereira D, Peleteiro B, Araújo J, Branco J, Santos RA , Ramos E. Te efect of osteoarthritis defnition on
prevalence and incidence estimates: a systematic review. Osteoarthritis Cartilage. 2011;19:1270–85.
3
Grazio S, Ćurković B, Vlak T i sur. Dijagnostika i konzervativno liječenje križobolje: pregled i smjernice
Hrvatskog vertebrološ- kog društva. Acta Med Croat. 2012;66:259-94.
4
Jordan KM, Arden NK, Doherty M i sur. EULAR recommendations 2003: an evidence based approach to the
management of knee osteoarthritis: report of a Task Force of the Standing Committee for International Clinical
Studies Including Terapeutic Trials (ESCISIT). Ann Rheum Dis. 2003;62:1145–55.
5
Grazio S, Ćurković B, Babić-Naglić Đ i sur. Smjernice Hrvatskog reumatološkog društva za liječenje
osteoartritisa kuka i koljena. Reumatizam. 2010;57(1):36-47.
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një vlerësim individual të gjendjes së pacientit duke marrë parasysh nevojat dhe preferencat e
tij / saj dhe interpretimin e provave për një trajtim të veçantë për vetë mjekun. Në parim,
ndërhyrjet e OA përfshijnë edukimin, masat jofarmakologjike të ndryshimeve të jetesës, duke
përfshirë përdorimin e pozicioneve mbrojtëse, përdorimin e mjeteve ortopedike, përdorimin e
ushtrimeve mjekësore.6

1.1.

Karakteristikat demografike dhe social-ekonomike të individëve:

Mosha: u vlerësua sipas vetë-raportimit të datës së lindjes të subjekteve dhe datës së
ekzaminimit të tyre. Në analizën e të dhënave, mosha u trajtua si variabël numerik, por edhe
si variabël kategorik (dikotomik/binar) për komponentin e artritit reumatik (50-59 vjeç vs.
≥60 vjeç).
Gjinia: variabël binar/dikotomik (meshkuj vs. femra).
Edukimi: vetë-raportimi i viteve të shkollës të secilit individ në studim. Në analizën e të
dhënave, niveli i edukimit u trajtua si variabël kategorik (ordinal): 0-8 vjet (edukim i ulët), 912 vjet (edukim i mesëm), dhe >12 vjet (edukim i lartë).
Gjendja e punësimit: sipas vetë-raportimit të gjendjes aktuale të punësimit nga secili
pjesëmarrës në studim.
Variabël nominal: punësuar, papunë, dhe pension.
Niveli ekonomik: sipas vetë-raportimit të të ardhurave nga secili subjekt i studimit. Variabël
ordinal: nivel ekonomik i ulët, i mesëm, i lartë.
Shtresa shoqërore: sipas vetë-raportimit të subjekteve.
Variabël ordinal: shtresë shoqërore e ulët, e mesme, e lartë.

1.2.

Faktorët e stilit/mënyrës së jetesës:

Duhanpirja: përfshiu vlerësimin e gjendjes aktuale të konsumit të duhanit si dhe në të
shkuarën për individët që morën pjesë në komponentin e Osteoarthritis apo artroza të
studimit. Në analizën e të dhënave, ky variabël u dikotomizua në: duhanpirës (aktual dhe/ose
në të shkuarën) vs. jo duhanpirës.
Konsumi i alkoolit: përdorimi i alkoolit u vlerësua nga disa pyetje lidhur me frekuencën
(shpeshtësinë) e konsumit, sasinë e konsumuar, tipin/llojin e pijeve alkolike të konsumuar, si
dhe stilin/mënyrën e konsumit të alkoolit nga ana e pjesëmarrësve në studimin e

6

D.Ausiello, “ Traktati mjekësor i Cecil-it ” Cap XXII, “Sëmundjet e reumatizmale” fq, 1992
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Osteoarthritis apo artroza. Në analizën e të dhënave, individët u klasifikuan në dy grupe:
konsum i alkoolit vs. jo konsum i alkoolit (variabël binar/dikotomik).
Konsumi i ekzagjeruar (i shpeshtë) i mishit: të gjithë individët e komponentit të Osteoarthritis
apo artroza të studimit u pyetën lidhur me shpeshtësinë dhe sasinë e konsumit të mishit dhe
në bazë të përgjigjeve përkatëse u klasifikuan në dy grupe: konsum i ekzagjeruar (i shpeshtë)
i mishit vs. jo konsum i ekzagjeruar i mishit (variabël binar/dikotomik).
Konsumi i ekzagjeruar (i shpeshtë) i yndyrnave: të gjithë individët e komponentit të
Osteoarthritis apo artroza të studimit u pyetën lidhur me shpeshtësinë dhe sasinë e konsumit
të yndyrnave në tërësi dhe në bazë të përgjigjeve përkatëse u klasifikuan në dy grupe:
konsum i ekzagjeruar (i shpeshtë) i yndyrnave vs. jo konsum i ekzagjeruar i yndyrnave
(variabël binar/dikotomik).
Dieta e varfër në kalcium: u vlerësua sipas vetë-raportimit të individëve të komponentit të
osteoporozës dhe u trajtua si variabël dikotomik/binar në analizën e të dhënave (jo vs. po).
Aktiviteti fizik: sipas vetë-raportimit të individëve në studim në bazë të frekuencës, intensitetit
dhe kohëzgjatjes së aktivitetit fizik të ushtruar në punë, në shtëpi dhe gjatë kohës së lirë. Në
analizën statistikore, aktiviteti fizik u trajtua si variabël dikotomik/binar (jo vs. po, d.m.th.
individë aktivë vs. individë sedentarë).
Mjekimi i Osteoarthritis apo artroza: kortikosteroide, anti-inflamatorë, doza të vogla kur ka
ënjtje të nyjave, preparate Ca+D3.

2. TRAJTIMI I OSTEOARTRITIT TË GJURIT
Në udhëzimet e Shoqatës kroate të reumatologjisë për trajtimin e osteoartritit të gjurit për
herë të parë në bashkësinë profesionale kroate janë analizuar evidenca të detajuara të
efikasitetit të metodave të caktuara të trajtimit, duke përfshirë të gjitha metodat e njohura të
trajtimit, pa marrë parasysh sa aplikohen në praktikën e përditshme klinike.7 Udhëzimet janë
hartuar në përputhje me parimet themelore të trajtimit dhe përfundimi është një kuadër i
përgjithshëm për trajtimin e këtyre pacientëve. Në përmbledhje, të gjitha masat jo-invazive
jo-farmakologjike (edukimi, këshillimi dhe vetë-ndihma, stërvitja terapeutike, reduktimi i
peshës së tepërt trupore) duhet të zbatohen në të gjithë pacientët. Shumica e pacientëve
kërkojnë analgjezik farmakologjike, më së shpeshti duke përdorur antireumatiket josteroidalë (NSAR), preparatet topike analgjezike / NSAR mund të jenë të dobishme, ndërsa
Grazio S, Ćurković B, Babić-Naglić Đ i sur. Smjernice Hrvatskog reumatološkog društva za liječenje
osteoartritisa kuka i koljena. Reumatizam. 2010;57(1):36-47.
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glukokortikoidet e administruara në vend janë efektive në fazën evolucionare të sëmundjes.
Gjithashtu thuhet se disa pacientë përfitojnë nga administrimi intraartikular i acidit hialuronik
ose derivateve të tij, ndërsa në pacientët me formë të butë sëmundja mund të përpiqet të
aplikojë sulfat glucosamine / chondroitin gjatë një periudhe të kufizuar kohore.8
Rekomandimet e Shoqatës Amerikane Reumatologjike (ACR) për Trajtimin Jo
Farmaceutik dhe Farmakologjik të Osteoartritit Fibrous, Bel dhe Bërryl
Kolegji Amerikan i Reumatologjisë publikoi rekomandimet për trajtimin jofarmakologjik dhe farmakologjik të shuplakave të OA-s në vitin 2012, dhe gjunjëve.9
Rekomandimet që pasqyrojnë cilësinë e dëshmive dhe marrëdhëniet e rrezikut-dobi janë
dhënë në shkallën pesë-shtresore të Likertit duke filluar nga rekomandimet e forta për
zbatimin në rekomandime të forta për të pa vëzhguar, me një konsensus prej ≥ 75% të
anëtarëve të panelit. Shpenzimet e trajtimit nuk merren parasysh. Në lidhje me gishtat e OA
të këtij udhëzimi, ato sigurojnë mbrojtje të përbashkët, aplikimin e modaliteteve termoterapeutike termike. Trajtimi farmakologjik përfshin një rekomandim të kushtëzuar për
administrimin topik të capsicin ose NSAR, si dhe për administrimin oral NSAR dhe
tramadol, me një preferencë për përdorim lokal në subjektet mbi 75 vjeç. Ndryshe nga
Udhëzimet e mëparshme të EULAR 2007 për OA, udhëzimet e reja të ACR nuk kushtëzohen
me administrimin intraartikular të glukokortikoideve, si dhe administrimin intraartikular të
hialuroniumit, si dhe përdorimin e opioideve të forta. Për gjunjët e OA, rekomandohet që të
aplikohen ushtrime dhe këshilla në rast të mbipeshës - janë përgjegjës për vetë-ndihmë me
ose pa ndërhyrje psikologjike - aplikimi i modaliteteve të fizioterapisë termike, programit të
terapisë manuale në kombinim me stërvitjet e mbikëqyrura, aplikimet ose depërtimet dhe
ndihmat në vrap, ndërkohë që për disa pacientë përdorimi i kushtëzuar rekomandohet me anë
të medializimit të patellës me anë të kasetës vetë-ngjitëse, jastëkëve të këpucëve me një
lartësi pykë mesatare ose ngritje pykore anësore, dhe këmbët të mprehta. Për barna,
paracetamoli, NSAR oral ose topik, tramadoli dhe administrimi intraartikular i
glukokortikoideve janë të kushtëzuara. Shtojcave ushqyese (glucosamine, chondroitin) dhe
capsaicin administruar topically nuk janë të kushtëzuara. Për pacientët më të vjetër se 75 vjeç,
NSAR është i predispozuar për formë gojore, si tramadoli, duloksetina ose acidi hialuronik

Grazio S, Ćurković B, Babić-Naglić Đ i sur. Smjernice Hrvatskog reumatološkog društva za liječenje
osteoartritisa kuka i koljena. Reumatizam. 2010;57(1):36-47.
9
Hochberg MC, Altman RD, April KT i sur. American College of Rheumatology 2012 recommendations for
the use of nonpharmacologic and pharmacologic therapies in osteoarthritis of the hand, hip, and knee. Arthritis
Care Res. 2012;64:465–74.
8
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intraartikular. Për një histori pozitive të gjakderdhjes nga trakti i sipërm gastrointestinal,
rekomandohet përdorimi i NSAR selektive COX-2 ose NSAR jo selektivë me frenuesit e
pompës proton (për shembull, IPC) dhe ata me gjakderdhje kanë ndodhur në kombinimin e
vitit të kaluar të inhibitorëve selektiv COX-2 dhe IPCs . Për çdo pacient që merr më shumë
NSAR për shkak të OA, është e nevojshme të merret parasysh përdorimi i IPC. Në pacientët
që marrin acid kardioprotektiv me acid acetilsalicilik të ulët, rekomandohet NSAR jo-selektiv
me IPC, ndërsa COX-2 frenuesit selektivë nuk duhet të merren. Në pacientët, metodat e
lartpërmendura të trajtimit të të cilëve nuk janë mjaft të suksesshëm dhe kanë një
kundërindikacion ose nuk dëshirojnë të nënshtrohen një procedure të plotë kirurgjike për
aloatrofinë e plotë, rekomandohet opioidet e fortë dhe duloksetina e kushtëzuar.10

Figura 1. Paraqitja e artikulacionit të gjurit
a) në gjendje normale
b) kur është i pranishëm Osteoartritis
c) kur është i pranishëm artriti rheumatoid.

10

Zhang W, Moskowitz RW, Nuki G i sur. OARSI recommendations for the management of hip and knee
osteoarthritis, part I: critical appraisal of existing treatment guidelines and systematic review of current research
evidence. Osteoarthritis Cartilage. 2007;15:981–1000.
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2.1.

Osteoartriti

Osteoartriti është lloji më i shpeshtë i degjenerimeve të nyjave. Gjatë osteoartritit kërci që
mbështjell fundin e kockës gradualisht dëmtohet ose degjenerohet (me kalimin e moshës ose
për shkak të përdorimit të tepruar) duke bërë që kockat të fillojnë të fërkohen me njëratjetrën. Ky fërkim mund të shkaktojë dhimbje dhe ënjtje.

Figura 2. Pacient që shfaqin osteoartrit në nyjet e duarve dhe të këmbëve.

Osteoartritet apo artroza është një nga sëmundjet më të shpeshta që prek një në tre persona,
duke iu shkaktuar dhimbje të nyejve dhe vështirësi në kryerjen e aktiviteteve të përditshme.
Faktorët predispozues që çojnë në osteoartritit janë mosha, obeziteti, trashëgimia familjare,
persona që kryejnë punë të vështira (pra ngrenë pesha të rënda), persona që merren me sporte
dhe që pësojnë në mënyrë të vazhdueshme dëmtime, etj.
Shumë persona mund të jenë prekur nga kjo sëmundje por nuk e dinë. Kjo sepse osteoartriti
mund të qëndrojë për shumë kohë i heshtur dhe të shfaqet shumë vite më vonë. Megjithatë,
osteoartriti karakterizohet nga disa shenja tipike si dëmtimi i strukturave që formojnë
artikulacionin a) në nivelin e kartilagjit; b) kockat që formojnë artikulacionin, c) tendinët dhe
ligamentet që ruajnë qëndrueshmërinë në lëvizje. Osteoartriti mund të prekë të gjitha kyçet
por përgjithësisht pjesët që preken më shumë janë duart, kolona, gjunjët, ijët dhe gishti i
madh i këmbës. Dëmtimet e kyçeve janë të pakthyeshme dhe shpesh herë për kyçe të mëdha
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si gjunjët apo ijët kur janë shumë të dëmtuara, e vetmja mundësi është zëvendësimi i tyre me
proteza të gatshme. Shkalla e sëmundjes varion nga njëri person në tjetrin.11

2.2.

Diagnoza

Testet laboratorike të gjakut, urinës dhe/ose lëngut të nyejve, mund të ndihmojnë në
përcaktimin e llojit të OA. Këto teste po ashtu mund të ndihmojnë në përjashtimin e
sëmundjeve të tjera si shkaktare të shenjave që paraqesin. Konkretisht, në rastin e osteoartriti
diagnoza vendoset pas disa hapave si:
Viizita tek mjeku specialist, ku personi i sëmurë i nënshtrohet një ekzaminimin fizik si dhe
jep një përshkrimi rreth të gjitha shqetësimeve që ai ka imazheria me anë të rrezeve Rëntgen
(grafi) Rezonanca magnetike .
Diagnoza e kësaj sëmundje është e vështirë sepse nuk ka një test specifik, gjithashtu shenjat
klinike janë të zakonshme dhe ngjashme edhe me sëmundje të tjera të artikulacioneve.

2.3.

Këshilla

Pacienti duhet të ruajë një peshë normale të trupit. Duhet të mbajë një qëndrim korrekt, sepse
edhe deformimet që ndodhin gjatë qëndrimit jo korrekt çojnë në shtrembërim dhe shtojnë
akoma më shumë dhimbje. Nuk duhet të bëjë jetë sedentare. Këtyre pacientëve iu bën mirë
lëvizja por jo mbilëvizja. Mbilëvizja dhe mbingarkesa e artikulacioneve bën dëm. Një orë në
ditë bën mirë si për dobësim ashtu edhe për kockën.
Përdorimi i mbajtëseve (llastik ose materiale të tjera) për gjurin, krahun, për kolonën ka
rezultuar mjaft efektiv në përmirësimin e lëvizshmërisë në aktivitetet e përditshme
Procedurat fizioterapeutike si masazhi, akupunktura dhe të tjera kanë efektshmëri për
periudha të shkurtra kohore.
Kryeni vizita të vazhdueshme tek mjeku specialist.
-

Mosmarrja e medikamenteve të duhura mund të dëmtojë seriozisht artikulacionet.

-

Medikamentet të merren sipas udhëzimeve të mjekut.

-

Kujdesuni që të keni një balancë midis pushimit dhe kryerjes së aktivitetit fizik.

-

(Kujdes! ushtrimet duhet të jenë të lehta, nuk duhen kryer shumë sforcime).

-

Personat që nuk janë prekur nga sëmundja, por duan ta parandalojnë atë duhet të
kryejnë dy herë në javë aktivitet fizikë.

11

Zhang W, Moskowitz RW, Nuki G i sur. OARSI recommendations for the management of hip and knee
osteoarthritis, part II: OARSI evidence-based, expert consensus guidelines. Osteoarthritis Cartilage.
2008;16:137–62.
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-

Këshillohet të lëvizni artikulacionet kur kryeni banjo me ujë të ngrohtë.

-

Shmangni në maksimum stresin.

-

Shmangni lagështirën dhe ambientet e ftohta.

-

Bëni plazh. Shtrihuni në rërë kryesisht në mëngjes dhe në orë e pasditës.

-

Kur keni dhimbje përdorni paracetamol ose medikamente me bazë paracetamolin.

-

Ushqehuni në mënyrë të shëndetshme. Duke shmangur ushqimet që shkaktojnë
inflamacion si: sheqernat, glutenet, lëngjet e frutave.

-

Konsumoni sa më shumë ushqime të pasura me Omega 3, perime, mish viçi i freskët,
peshk, etj.

-

Konsumoni fruta me vitamina A dhe C,

-

Konsumoni sa më shumë uji dhe çajra bimor,

-

Konsumoni borzilok – një studim indian tregon se eugenoli përbërës që gjendet në
borzilok ndihmon në luftimin e artritit,

-

Përdorni shkop ose rripa llastiku në nyejt tuaja në rastet kur artriti reumatoid është i
avancuar.

-

Mos e mbani kurrë çantën të varur në bërryl, por gjithmonë në shpatull.

-

Mos vishni kurrë këpucë me taka shumë të larta, të ngushta, ose mjaft të holla.

-

Kur shkruani, më mirë përdorni një laps ose stilolaps të trashë, në vend të ndonjë lapsi
me përmasa normale.

-

Mos ngrini pesha të rënda.

-

Merrni një herë në dy ose tre muaj komplekse me multivitamina.
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3. KUJDESI INFERMIEROR NDAJ PACIENTËVE ME OSTEOARTRIT
Etika është shpesh studim i moralit, por për të moshuarit me osteoartrit dhe ofruesit e kujdesit
shëndetësor, etika mund të thotë dy gjëra të ndryshme.12
Për të moshuarit me osteoartrit, etika ka të bëjë me mënyrën se si ata duan të trajtohen dhe të
lejohen të bëjnë vendimet e tyre. Të moshuarit me osteoartrit, shpesh kanë nevoja komplekse
shëndetësore. Stafi infermieror për pacientët duhet të jenë:13
 të edukuar për të kuptuar dhe trajtuar nevojat shpesh komplekse fizike dhe të shëndetit
mendor,
 për të ndihmuar pacientët për të mbrojtur shëndetin dhe të përballen me ndryshimet në
aftësitë e tyre mendore dhe fizike, në mënyrë që të mund të qëndrojnë të pavarur dhe aktivë
për aq kohë sa të jetë e mundur.
Kujdesi infermieror ka të bëjë edhe me dimensionet e kodit etik të stafit infermieror dhe për
bazë ka:
1. dimensionin njerëzor apo human,
2. dimensionin e marrëdhënieve sociale dhe
3. dimensionin teknik – operativ.
Infermieri / ja duhet të angazhohet në marrëdhëniet funksionale me pacientin dhe të ndërtoi
një pakt si:14
 T’i paraqitet që në takimin e parë, t’i shpjegoj kush është dhe çfarë mund do të bëjë për të.
 Të di kush është pacienti, ta njoh, ta thërras në emër dhe mbiemër.
 T’i bëj njohjen nëpërmjet kartelës së identifikimit personal.
 Të jap përgjigje të qartë dhe saktë për adresën e pacientit në organet kompetente.
 T’i formuloj informacionin që do të ndikojë në njohjen e pacientit me personat e shërbimit
shëndetësor.
 T’i garantoj kushtet më të mira higjenike të ambientit.
 Ta ndihmoj në mbajtjen e marrëdhënieve sociale dhe familjare.
 Të respektoj rregullat dhe zakonet e tij sipas etnisë dhe besimit fetar.
 Të ndihmoj pacientët në përballjet në mënyrë të ekuilibruar dhe dinjitoze, gjatë ditës (turnit)
për të kapërcyer veprimet e zakonshme të tij: të hajë, të lahet, të lëvizë, të flejë kur nuk është
në gjendje t’i kryej vetë.
Mark R. Ensign, Attorney and Counselor, “Çështjet etike dhe të moshuarit” , 2003.
Geriatric Staff Nurse (http://explorehealthcareers.org/en/Career/151/Geriatric Staff Nurse).
14
Kodi Deantologjik Infermieror, Tiranë, 2012 (www.qsut.gov.al).
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 Të asistoj individualisht në nevojat e tij, të jetoj me problematikën e pacientit, të gjej
mundësinë e zgjidhjes dhe të veprojmë së bashku në zgjidhjen e problemit.
 T’i mësoj cilat janë faktorët favorizues dhe kundër të shëndetit, në respekt të zgjedhjes së
mënyrës të jetës.
 T’i garantoj kompetencat etiko-profesionale dhe njerëzore për mënyrën më të favorshme të
paraqitjes së tij në vendin ku do të kryhet asistenca.
 Të respektoj dinjitetin e tij, t’i jap siguri dhe t’i garantoj shpëtimin e jetës.
 Ta dëgjoj me vëmëndje dhe ta këshilloj kur ka nevojë.
 T’i qëndroj pranë kur vuan, ka frikë, kur medikamentet dhe teknikat nuk mjaftojnë.
 Të mos nxit, ndërmjetësoj, kërkoj dhe pranoj asnjë lloj ryshfeti, në asnjë lloj forme për
shërbimin e kryer ose për diferencim të tij.

Infermierët janë të edukuar për të kuptuar dhe trajtuar nevojat shpesh komplekse fizike të
shëndetit të njerëzve me osteoartrit. Ata/ato përpiqen për të ndihmuar pacientët e tyre, për të
mbrojtur shëndetin e tyre dhe të përballen me ndryshimet në aftësitë e tyre mendore dhe
fizike, në mënyrë që të moshuarit me osteoartrit, mund të qëndrojnë të pavarur dhe aktive për
aq kohë sa të jetë e mundur. Përparimet në kujdesin shëndetësor ndaj të moshuarve me
osteoartrit, ka çuar në një rritje të jetëgjatësisë dhe kanë rezultuar në një popullsi më të madhe
të plakjes. Se ky grup vazhdon të rritet, për infermierët do të jetë e nevojshme për të siguruar
kujdes të vazhdueshëm. Aktualisht, më shumë se 3/4 e të rriturve mbi moshën 65 vjeç vuajnë
të paktën nga një gjendje kronike mjekësore që kërkon kujdes të vazhdueshëm. Sipas një
hulumtimi të organizuar në Kosovë, në vitin 2011 del se 45 % të moshuarve me osteoartrit,
nuk ishin në gjendje për të hyrë në kujdes mjekësor poashtu rreth 83% kanë një ose më
shumë sëmundje kronike.15 Dhe kjo i detyron që t’i durojnë sëmundjet kronike dhe trajtimin
ta bëjnë në shtëpi. Këto të dhëna japin nevojën urgjente për të krijuar një skemë të sigurimeve
shëndetësore shoqërore duke përfshirë segmentet e kësaj kategorie të të moshuarve me
osteoartrit, në vendin tonë në tranzicion.
Kur punon me pacientët me osteoartrit, një infermierë do të:16
 vlerësojë gjendjen mendore të pacientit dhe (të menduarit) aftësitë njohëse,
 kuptojë çështjet akute dhe kronike të pacientit me osteoartrit,
Naim Jerliu, Ervin Tocci, Naser Ramadani, Genc Burazeri, Helmut Brand, “Prevalence and socioeconomic
correlates of chronic morbidity among elderly people in Kosovo: a population-based surve”.
(www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3599090).
16
Geriatric Staff Nurse (http://explorehealthcareers.org/en/Career/151/Geriatric Staff Nurse).
15
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 diskutojë shqetësimet e përbashkëta shëndetësore,
 organizimi i përdorimit të medikamenteve dhe
 edukimin e pacientit në lidhje me sigurinë personale dhe parandalimin e sëmundjeve.
Konsiderata ndaj pacientit me osteoartrit, ka të bëjë me:17
 Tek të vjetrit mund të shfaqen simptoma ankthi me ankesa dhe nervozizmi, “probleme
nervore” ose ndjenjat e shqetësimit.
 ankesa dhe lodhje,
 dhimbje,
 telashe pagjumësie, etj.
Qëllimet kryesore të kujdesit infermieror janë:18
 promovimi i shëndetit,
 parandalimin e sëmundjeve,
 shërimi, të ndihmojë të sëmurët dhe
 ndihmë lehtësuese në situatat e sëmundjeve të rënda dhe të pashërueshme.

Kujdesi për më të vjetrit kërkon ekspertizë të veçantë - njohuri dhe aftësi që shumica e
infermierëve duhet të janë të trajnuar dhe specializuar.
Ky term i gjerë përfshin shërbime të tilla si:19
o kujdesin në institucionet shëndetësore,
o kujdesin ditor,  kujdesin afatgjatë,
o kujdesin rutinë dhe
o kujdesin në shtëpinë e pacientit me osteoartrit.

Shpesh pacientët me osteoartrit, humbasin interesin për ushqim, interesimin për shoqëri,
interesimin për aktivitete fizike e sidomos nëse ata janë në depresion, ofrimi i ndihmës mund
të ndihmojë pacientin me osteoartrit të cilët përjetojnë vështirësi me:


përgatitjen e ushqimit,



kuptimin e rëndësisë sё jetës,

Lynda Juall Carpenito “Nursing Diagnosis”, fq. 83, London 2009.
Andrea Gudha “Manual teknik, infermierja në shërbimin spitalor”, fq. 22, Tiranë.
19
Po aty.
17
18

18



shoqërisë,



familjes dhe



të din të mirat e aktiviteteve fizike.

Infermieri duhet tё dijë tё jap dhe tё fitoj besimin e pacientit. Duhet tё ketё aftёsinё pёr tё
dialoguar. Nё kёto disiplina, detyra primare e personelit ёshtё tё ndalojё te krevati i pacientit
dhe tё dёgjoj si dhe tё pёrballet me tema tё tilla si:
vuajtja,
trishtimi,
vdekja,
humbja etj.
Pёr tё sёmurёt/pacientit me osteoartrit tё cilёt janё tё lidhur pёr shtrat dhe nuk kanё mundёsi
tё lëvizin, infermierёt janё ata qё kohё pas kohe e lёvizin tё sëmurin me qёllim preventimi tё
dekubitusit. Nga ana tjetёr ata janё tё angazhuar edhe pёr t’i ushqyer, pёr t’i ndihmuar nё
kryerjen e nevojave fizologjike, lёvizjen nga shtrati, vendosjen nё shtrat, dhënien e terapisë,
ndërrimin e rrobave, rregullimin dhe pastrimin e shtratit etj. Kujdesi infermieror ndaj
pacientёve me osteoartrit nё tё gjitha mjediset, si atё shtёpiak apo spitalor, infermierёve ju
nevojitet bashkëpunimi reciprok kolegial, po ashtu bashkëpunim duhet tё ketё edhe mes
pacientit dhe infermierit, nё mёnyrё pёr tё arritur vlerësimin adekuat tё njё pacienti me
osteoartrit nё përputhje me pёrgjegjёsitё profesionale dhe pёrgjegjёsitё pёr pacientin me
osteoartrit.
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4. HISTORIA E TERAPISË FIZIKALE ME OSTEOARTRIT
Terapia fizikale paraqet një nga degët më të vjetra, mirëpo edhe më të reja të mjekësisë
(medicinës). Që nga kohërat e lashta njerëzit kanë shfrytëzuar agjenset fizikale natyrore
(diellin, ujin etj.) si profilaksi dhe shërim (kurim). Helioterapinë (dritën diellore për shërim) e
kanë shfrytëzuar egjiptianët e lashtë, banorët e Asirisë, grekët dhe romakët. Hipokrati ka
theksuar parimin “së pari mos lëndo” dhe ka ngritur dozimin në terapi. Nga agjenset fizikale
ka rekomanduar rrezitje në diell, përdorim të ujit, të ngrohtësisë, ushtrime dhe traksionin.
Asklepi (viti 174 para erës sonë) është mjek grek, i cili ka punuar në Romë, ka kombinuar
shfrytëzimin e agjenseve natyrore dhe fizikë nëshërimin e të sëmurëve, për këtë arsye është
quajtur “babai i medicinës fizikale”. Mjeku romak Galeni (viti 120-200) ka bërë ndarjen e
ushtrimeve

sipas

forcës,

kohëzgjatjes,

frekuencës

(shpeshtësisë),

mirëpo

ka

rekomanduar përdorim të ujërave minerale dhe banjave. Celius Aurelius (rreth shek. V) ka
rekomanduar përdorim të hidrokineziterapisë, notim në det, dhe larje në burime të ngrohta.
Mjeku Georg Bauer-i (1544) ka shkruar në librin e tij gjithçka çfarë kaditur lidhur me
magnetizmin. Në vitin 1600 Gilberti (Gilbert) zbulon elektricitetin. Në vitin 1646

doktori

Tomas Braun është i pari, i cili ka shfrytëzuar fjalën elektricitet nëliteraturë. Në shekullin e
17 Xhon Hlajder ka botuar libër për hidroterapinë.20
Në

shekullin

e

XVIII

është

zbuluar

elektricitetistatik,

rryma

galane

dhe

janë botuar punimet e para lidhur me elektroterapinë në Itali, Gjermani dhe Francë. Në vitin
1786 Galvani ka filluar ngacmimin e nervave dhemuskujve. Libri i parë për elektroterapinë
është botuar në vitin 1802 në SHBA nga ana e Gale-ut. Nxënësi me anë të
objektivave të lëndës obliguese “Terapia fizikale” duhet:
- t’i njohë burimet natyrore të disa agjensëve fizikale (dielli, deti, ujëratminerale, peloide) dhe
burimet artificiale të agjenseve fizikale;
- të njohë mënyrën e përfitimit, veprimin biologjik dhe fiziologjik të agjensëve fizikale,
dozimin, indikacionet dhe kundërindikacionet gjatë shfrytëzimit të agjenseve fizikale në
terapinë fizikale;
- të njohë mënyrat e aplikimit të agjenseve fizikale, si dhe rreziqet dhe gabimet e mundshme
gjatë përdorimit të tyre;

20

National Collaborating Centre for Chronic Conditions. Osteoarthritis: National clinical guidelines for care and
management in adults. London: Royal College of Physicians; 2008.
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- të krijojë mënyrë logjike të menduarit dhe të kuptuarit për lidhjen në mes të veprimit të
agjensit fizikal dhe objektivit (qëllimit) të shfrytëzimit të tij gjatëndonjë sëmundje ose gjendje
përkatëse;
- të kuptojë rolin e terapisë fizikale ne procesin e rehabilitimit te personat e lënduar dhe
sëmurë;
- të përdor burime të ndryshme të informatave;
- të njohë pozitën dhe rolin të teknikut fizioterapeutikuk gjatë punës me ekip në një grup për
rehabilitim dhe të përshtatet në një punë të tillë me ekip.
Nxënësi me anë të objektivave të lëndës zgjedhore “Terapia fizikale” duhet:
- të njohë veprimin biologjik dhe fiziologjik të agjenseve fizikale, dozimin e tyre, si dhe
indikacionet dhe kundërindikacionet gjatë përdorimit të tyre;
- të lidhë veprimin e agjensit fizikal dhe objektivin e aplikimit të tij gjatë ndonjë sëmundje
ose gjendje përkatëse;
- të njohë mënyrat e aplikimit të agjensëve fizikal, si dhe rreziqet dhe gabimet e mundshme
gjatë përdorimit të tyre;
- të zbatojë parimet themelore të mjekësisë fizikale;
- të përgatisë materialin për procedura të caktuara fizikale;
- të përgatisë pacientin për aplikim të agjensit fizikal;
- të zbatojë aplikime të procedurave të caktuara fizikale;
- të zhvillojë shkathtësi të komunikimit me të sëmurin;
- të respektojë aspektet individuale të personit dhe nevojat e tij;
- të zhvillojë qëndrim pozitiv ndaj punës me ekip dhe të nxisë bashkëpunim;
- të shfrytëzojë burime të ndryshme të informacioneve.
Konsiderojmë se realizimi i këtyre objektivave të programeve mësimore është i rëndësishëm
që nga mësuesi dhe nxënësi, në materialin e botuar të veçohen ato përmbajtje arsimore, të
cilat janë të nevojshme që nxënësi të zhvillojë njohuri të nevojshme të lëndës përkatëse të
cilën e mëson. Kemi shpresa se kemi për t’ia arritur qëllimit.21
Në vitin 1831 Faradei zbulon fenomenin e induksionit dhe një formë të veçantë të rrymës
njëkahëshe, e cila për shkak të tij është quajtur rrymë e Faradeut. Në vitin 1891 Nikolla
Teslla ka konstruktuar transformatorin për fitimintë rrymës me frekuencë të lartë, e cila në
fillimin e shekullit XX ka filluar të përdoret për shërim.
21
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Në fillim të shekullit XX një rëndësi e veçantë u është kushtuar pacientëve me polioielit, ka
filluar përdorimi i ushtrimeve, ngrohja e lagshtë, hidroterapia.
Gradualisht, gjithmonë e më tepër zhvillohet kineziterapia, gjithashtu edhe hidrokineziterapia, hidroterapia etj.
Në dekadën e parë të shekullit XX është zbuluar diametria me valë të ulëta në SHBA,
ku më pas zhvillohet edhe në Gjermani.
Në gjysmën e parë të shekullit XX fillon të zhvillohet mjekësia fizikale

dhe

rehabilitimi si një degë medicinale, në fillim në vendet natyrore të mjekimit (kurimit), ku më
pas bëhet lëndë në fakultetet të mjekësisë. Mjekësia fizikale dhe rehabilitimi zhvillohen pas
luftës së dytë botërore, kryesisht për shkak të rehabilitimit të plagosurve gjatë luftës. Gjatë
dhe pasluftës së parë botërore, ndërsa veçanërisht pas luftës së dytë botërore në SHBA
zmadhohet përdorimi i diatermisë, stimulimi elektrik, nxehtësia, masazhi dhe ushtrimet për
shërim. Mjekësia fizikale bëhet pjesë përbërëse në mjekësinë praktike në Amerikë.
Në vitin 1948 është konstruktuar gjeneratori i parë terapeutikuk përmikrovalë, ndërsa në vitin
1957 Bernard-i futë rrymën diadinamike në terapi. Zhvillimi i mëtutjeshëm i elektronikës
mundëson përsosjen e aparateve dhe llojet e rrymës, të cilat shfrytëzohen në elektroterapi,
hidroterapi, kineziterapi, si dhe konstruktimi i aparateve për përdorim më të gjerë në shërim
dhe diagnostikim.22
Osteoartriti dhe artriti traumatik janë sëmundje në të cilat dëmtohet kërciti i nyjes që
mbulon skajet e eshtrave në vendin e kontaktit të tyre.

Figura 3. Dëmtimi dhe pjesa e shëndosh.

Grazio S, Ćurković B, Babić-Naglić Đ i sur. Smjernice Hrvatskog reumatološkog društva za liječenje
osteoartritisa kuka i koljena. Reumatizam. 2010;57(1):36-47.
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Artritet dhe artrozat janë sëmundjet më të shpeshta të kockave. Pothuajse gjithmonë shfaqja e
tyre është e lidhur me përparimin e moshës. Megjithatë, edhe personat më të shëndetshëm kur
merren me disa sporte të ndryshme fillojnë të kenë dhimbje të gjunjëve. Shpeshherë shumica
e tyre nuk kërkojë konsultimin me një specialist dhe përpiqen që ta zgjidhin vetë dhimbjen.
Kuptohet që ky është një gabim. Por cilat janë disa nga gabimet më të mëdha që mund të bëni
në lidhje me artritin dhe artrozat, të cilat mund të shoqërohen edhe me probleme serioze për
shëndetin?23
GABIMI NR. 1: Gabimi më i madh që mund të bëni është të mundoheni të “përpunoni”
kyçet. Kjo do të sillte irritimin e indit kockor, me ndihmën e të cilit organizmi përpiqet që t’i
mbrojë ato. Si duhet të sillemi? Ushtrimet fizike janë të shëndetshme, por vetëm disa prej
tyre, pasi ato duhet t’jua këshillojë vetëm një specialist. Ato bëhen vetëm nëse jeni të shtrirë
ose ulur dhe ajo që është më e rëndësishme, pa ndjerë dhimbje.
GABIMI NR. 2: Njerëzit tërhiqen nga masazhi dhe pavarësisht se masazhojnë pjesën e
sëmurë me shumë vëmendje, kjo irriton strukturën kockore. Nga çdo veprim agresiv,
organizmi ynë mbrohet duke shkaktuar ënjtje, kështu që në kuadër të artrozës mund të
shkaktojmë edhe dhimbje të mëtejshme. Si duhet të sillemi? Nuk duhet të bëhet asnjë lloj
masazhi, të paktën jo para se të konsultoheni me një mjek.
GABIMI NR. 3: Shpeshherë osteoporoza ngatërrohet me efektet që sjellin trauma të
ndryshme ose me reumatizmin dhe për pasojë kurohet me mjekim të papërshtatshëm. Për
shembull, merren ilaçe, të cilat janë të këshillueshme për artritin, ndërkohë që ato mund të
japin efektin e kundërt që kërkohet. Si duhet të veprojmë? Vetëm mjeku mund ta vendosë
diagnozën dhe pas kësaj të japë dhe medikamentet e nevojshme.
GABIMI NR. 4: Terapia magnetike, me lazer apo elektrike mund të jenë të rrezikshme.
Zakonisht njerëzisht ndjekin këto procedura me iniciativën e tyre personale, pa u konsultuar
me mjekun apo me fizioterapistin. Fizioterapia në lidhje me artrozën duhet të zhvillohet
vetëm në periudhën që nuk është e acaruar, d.m.th vetëm kur është e ftohtë dhe “e thatë”.
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GABIMI NR. 5: Disa persona përpiqen që ta mjekojnë artrozën nëpërmjet një “urie” të
vazhdueshme. Si rezultat i këtij veprimi, kërci “vuan” nga mungesa e ushqyesve. Si të
veprojmë? E rëndësishme është që të ruhet pesha trupore normale.
GABIMI NR. 6: Shumë njerëz besojnë në kurimin e kësaj sëmundjeve, duke përdorur p.sh
një tullë të nxehtë. Ajo është vetëm një mjet ngrohës. E ngrohta zvogëlon dhimbjen, por nuk
e kuron sëmundjen. Si të sillemi? Drejtohuni për të marrë ndihmë vetëm nga një specialist.
GABIMI NR. 7: Shumë njerëz ngatërrojnë sëmundjen me keqpërdorimin e disa ushqimeve
ose me pirje të ujit jo cilësor. Të tjerë fajësojnë ngarkesën fizike. Në fakt, edhe studiuesit nuk
janë shumë të qartë në lidhje me shkaktarët e artritit apo artrozës. Mendohet se artroza
shkaktohet nga moszhvillimi normal i gjymtyrëve të poshtme, zhvendosja e kofshëve, thyerje
apo ngarkesa të forta fizike. Si të sillemi? Mos i kërkoni arsyet e sëmundjes aty ku nuk janë
dhe mos fajësoni jetën tuaj shumë aktive apo lëvizjen e tepërt. Shumë njerëz merren me sport
dhe nuk kanë asnjë problem me kyçet. Shijoni jetën tuaj me një jetë aktive, por mos lini pas
dore mbrojtjen, nëse merreni me sporte ekstreme.

Figura 4. Dëmtimi i osteoartritit

Osteoartriti i shkallës së tretë të përbashkët të gjurit: trajtimi, shkaqet, parandalimi.
Arthrosis në gjunjë, i quajtur në komunitetin mjekësor nga gonartroza, zë një pozitë
udhëheqëse në mesin e të gjitha sëmundjeve reumatoide të njohura dhe patologjive të kësaj
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pjese të gjymtyrëve. Kjo nënkupton praninë e deformimeve dystrofike dhe degjeneruese të
pacientit që ndodhin në sfondin e shtrëngimit të vazhdueshëm fizik në këmbë.
Shpesh mjekët dëgjojnë ankesa nga pacientët me dhimbje në këmbë. Ato lindin jo vetëm
gjatë sportit, por edhe gjatë periudhave të pushimit total. Në shumicën e rasteve, mund të jetë
lodhje e thjeshtë, por nganjëherë shenja të tilla janë "këmbanat" e parë të një sëmundjeje të
tmerrshme dhe të rrezikshme që njihet si artrozë e shkallës së tretë të përbashkët të gjurit.
Trajtimi duhet të jetë i shkolluar dhe profesional, në mënyrë që të shmanget komplikime
serioze dhe pasoja të pakthyeshme.24

4.1.

Karakteristikat e sëmundjes

Arthrosis në gjunjë, i quajtur në komunitetin mjekësor gonartroza, zë një pozitë udhëheqëse
në mesin e të gjitha sëmundjeve shkencore të njohura dhe patologjive të kësaj pjese të
gjymtyrëve. Kjo nënkupton praninë e deformimeve dystrofike dhe degjeneruese të pacientit
që ndodhin në sfondin e shtrëngimit të vazhdueshëm fizik në këmbë. Ajo që është më
interesante, gratë vuajnë nga artroza shumë më shpesh se meshkujt. Zakonisht, sëmundja
diagnostikohet në pacientët pas 45 vjetësh.

Figura 5. Çrregullime të vogla në sistemin e furnizimit me gjak.
Në grupin kryesor të rrezikut, përveç përfaqësuesve të gjysmës së dobët të njerëzimit që janë
në moshë madhore, ka edhe atletë profesionistë, punëtorë që shpenzojnë shumë kohë në
këmbë ose janë të angazhuar në punë të rënda fizike. Në fillim, nyjet e tyre të shëndetshme
24
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fillojnë të dhembin. Këto ndjesi të vogla të dhimbjes janë vërejtur gjatë aktiviteteve aktive,
për shembull, kur një person ngjitet në shkallët.
Ndër simptomat kryesore të artrozës, ata gjithashtu zhvillojnë një dhembje në gjymtyrë, e cila
manifestohet qartë gjatë super-ngrirjes. Pastaj ka një ënjtje, e cila gjithashtu mund të tregojë
artritin. Osteoarthritis e përbashkët në gjunjë ndryshon se edema në këmbë duket
ekskluzivisht në periudhën e acarim të mprehtë. Ai shoqërohet gjithmonë nga një dhimbje
tërheqëse, duke shkaktuar parehati. Fazat e mëvonshme karakterizohen nga vështirësitë në
përkuljen e gjymtyrëve, ndryshimin e ecjes, paqëndrueshmërinë gjatë qëndrimit dhe
deformimit të nyjeve.25

Figura 6. Dhimbjet dhe ngjeshjet.
4.2.

Arthrosis primare

Kjo është një nga varietetet e sëmundjes. Nëse pacienti diagnostikohet me artrozë të shkallës
së tretë të përbashkët të gjurit, trajtimi përshkruhet në varësi të shkaqeve që shkaktojnë
përparimin e sëmundjes. Në formën primare të sëmundjes, mund të jenë çrregullime
trashëgimore: anomalitë kongjenitale të sistemit musculoskeletal, për shembull, këmbët e
sheshta, dysplasia ose fleksibiliteti në rritje të gjunjëve. Deformime të ndryshme gjenetike
gjithashtu çojnë në zhvillimin e sëmundjes: ato ndodhin në indet e cartilagos edhe gjatë
periudhës së vendosjes së organeve dhe formimin e sistemeve bazë të embrionit në mitër.
Arthrosis primar është pasojë e degjenerimit të indit të kërcit të gjurit pa ndonjë anomali
tjetër në trup. Ajo gjithashtu mund të jetë një "produkt" i shqetësimit të proceseve të
25
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rimëkëmbjes. Shkaku i saktë i artrozës është i vështirë të përcaktohet, veçanërisht nëse është
një pacient i moshuar, linja e të cilit midis llojeve primare dhe sekondare të sëmundjes është e
paqartë dhe e paqartë.26

4.3.

Shkaqet e formës sekondare të sëmundjes

Faktorë të tjerë gjithashtu shkaktojnë këtë sëmundje. Osteoarthriti i përbashkët i gjujve i
formës sekondare shpesh bëhet rezultat i ndikimeve të jashtme. Për shembull, kjo mund të
çojë në dëmtime mekanike: thyerje ose traume, pas së cilës i gjithë sistemi i trupit është i
prishur. Mikrotraume të rregullta në atletët profesionistë është një tjetër shkak i sëmundjes.
Shpesh është diagnostikuar në sfondin e ushtrimit të vazhdueshëm fizik, lëvizjeve dinamike
ose statike.

Figura 7. Arteriosklerozë27
4.4.

Karakteristikat e fazës 3
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Shkaku i paaftësisë së vazhdueshme është shpesh artroza e shkallës së tretë të nyjeve të gjurit,
trajtimi i të cilëve nuk është më në gjendje ta shpëtojë plotësisht personin nga pasojat
negative të sëmundjes. Simptomat kryesore të kësaj faze të sëmundjes janë:


Lëvizjet janë të kufizuara, ato kanë një amplitudë të vogël. Ndonjëherë ato janë
krejtësisht të pamundura.



Muskujt rreth bashkimit janë atrofizuar, ato tregojnë spazma konstante.



Forma e formës O- ose X-të e lakimit të ekstremiteteve të poshtme është e mundur.



Madhësia e nyjeve është rritur për shkak të rritjes së kockave dhe akumulimit të
lëngjeve brenda nyjes.



Nyja bëhet e dhimbshme dhe e përhershme. Çdo tendosje fizike në këmbë bëhet një
test i vështirë.



Klikimi në gjunjë dhe përplasja janë shumë të zhurmshme, ato dëgjohen tek të tjerët.
Vëzhgoni me çdo lëvizje.

Nëse bëni një x-ray, është e dukshme që strukturat intra-artikulare - menisci dhe ligamentet janë shkatërruar. Mund të vërehet shfaqja e sklerozës dhe bashkimi në nyjen e përbashkët të
kockave lidhëse.

4.5.

Trajtimi bazë

Si duhet për të kuruar artrozën e përbashkët të gjurit? Së pari, fazat e hershme të sëmundjes
rekomandohen të trajtohen me ndihmën e metodave fizike të rehabilitimit. Kjo ndihmon në
uljen e peshës trupore, zvogëlimin e ngarkesës në gjymtyrët e poshtme, forcimin e muskujve,
korrigjimin e çrregullimeve ortopedike e kështu me radhë. Shpesh pas manipulimeve të
mësipërme, pacientët ndihen lehtësim të konsiderueshëm, gjendja e tyre përmirësohet
ndjeshëm.
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Figura 8. Vënia e maskës
Mjekët kryesisht përshkruajnë anti-inflamatore jo steroide që mund të zvogëlojnë dhimbjen
dhe të heqin ënjtjen në nyje. Për shembull, "Indomethacin", "Diclofenac", "Ketoprofen" dhe
të tjerët. Në trajtimin themelor ekzistojnë edhe kondroprotektorët. Substancat e tyre
themelore ushqejnë kërcionin e dëmtuar dhe rikthimin e strukturës së saj.28

4.6.

Ilaqe të tjera

Kursi i trajtimit përfshin edhe injeksione intra-artikulare. Pacientit u jepet ilaçe hormonale:
"Hydrocortisone", "Kenalog" ose "Diprospan". Këto janë ilaçe që sigurojnë ndihmën e parë
në rast të dhimbjes së rëndë: menjëherë ndalojnë procesin inflamator në të përbashkët,
kufizojnë prodhimin e lëngjeve synoviale, duke sjellë lehtësim.
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Figura 9. Nyjet e enjtura.

Një person që dëshiron të ketë nyje të shëndetshme i jepet edhe ilaqi i bazuar në acidin
hialuronik. Ata nuk janë aq efektive, por ata janë në gjendje të ushqejnë kërc dhe ta kthejnë
atë në forcën e saj të mëparshme. Në vitet e reja, vetë trupi prodhon një substancë të
ngjashme, por me moshën, sasia e saj zvogëlohet gradualisht - kjo mund të bëhet një tjetër
shkak i artrozës. Plotësoni mungesën e acidit Hyaluronic duke futur atë në të përbashkët në
formën e një ilaç. Përveç kësaj, terapi komplekse përfshin përdorimin e përgatitjeve të ditës:
kremra dhe ointments. Këto produkte të njëjta janë të përshtatshme për ngjitjen e ngrohjes.

4.7.

Ndërhyrja operative

Për fat të keq, pa ndërhyrjen e kirurgut, nuk ka artrozë të shkallës së tretë të përbashkët të
gjurit. Trajtimi me metoda operative mund të jetë si vijon:
1.

Arthroscopy. Ofron dy lëkurë shpuese, nëpërmjet së cilës gjendet endoskopi. Me
ndihmën e saj, ju mund të përcaktoni gjendjen e indeve, lokalizimin e inflamacionit,
madhësinë e ndryshimeve patologjike. Nëse është e nevojshme, zonat e tepërta ndërpriten
në një shtresë të shëndetshme.29

2.

Endoprosthesis - zëvendësimi i një nyje të dëmtuar me një nyje artificiale të gju, për
shembull, titan. Ai lehtëson gjendjen e dhimbjes tronditëse dhe i lejon pacientit të ecë dhe
të lëvizë. Njerëzit me aftësi të kufizuara të djeshme fillojnë të punojnë aktivisht dhe të
gëzojnë jetën. Nga rruga, operacioni mund të kryhet në një "format pa gjak". Kjo është,
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proteza është futur brenda me prerje të vogla, e cila kërkon një mjek me profesionalizëm
të lartë dhe kualifikime të përshtatshme.30

4.8.

Trajtim fizioterapeutik

Procedurat e përfshira në kompleksin e terapisë së tillë, të përkryer heqin spazma të
muskujve, përmirësojnë rrjedhjen e gjakut në indet dhe lehtësojnë inflamacionin. Fizioterapia
gjithmonë zgjidhet individualisht në varësi të formës së sëmundjes, fazës së saj, gjendjes së
pacientit, karakteristikave të trupit të tij. Një rregull i përgjithshëm është një trajtim
sanatoriumi, i cili u tregohet pothuajse të gjithë pacientëve. Në një institucion të specializuar,
një personi do t'i jepet një rehabilitim gjithëpërfshirës, i cili përfshin banjot me baltë,
procedurat e sauna dhe ushtrime të veçanta. Një rol të rëndësishëm në këtë gjë luhet nga një
ndryshim në situatën e zakonshme dhe qëndrimi në ajër të hapur, i cili eliminon efektet e
stresit dhe forcon trupin.

Figura 10. Ushtrime dhe rehabilitim.
Shumë e dobishme dhe masazh përbashkët gju me artrozë. Ajo përmirëson qarkullimin e
gjakut në indet dhe transmetimin e impulseve nervore. Si rezultat, pacienti ndihet mirë. Është
e rëndësishme që masazhi të kryhet nga një mjeshtër i kualifikuar i cili i njeh të gjitha
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hollësitë dhe sekretet e ndikimit në nyjen e gjurit. Në të njëjtën kohë, intensiteti i manipulimit
duhet të jetë minimal: lëvizjet e ashpra dhe të vështira mund të përkeqësojnë situatën.
4.9.

Fizioterapi

LFK me artrozë të nyjeve të gjurit ndikon pozitivisht në forcimin e muskulaturës dhe në
përmirësimin e lëvizjes së gjymtyrëve të poshtme. Dobësia e muskujve është një shoqërues i
plotë i sëmundjes, kështu që me një mungesë të aktivitetit fizik, letargjia dhe paaftësia për të
lëvizur mund të rriten. Me një sërë ushtrimesh të nevojshme mund të gjenden në dhomën e
ushtrimeve të fizioterapisë. Kryeni zakonisht ato rekomandime katër herë në ditë. Mësimi i
parë bëhet më mirë në mëngjes - sapo të zgjoheni. Pas mbarimit të mësimit, shtrihuni dhe
pushoni.
Shpesh pas ushtrimit të terapisë ushtrimore për artrozë të nyjeve të gjurit, një person ndjen
keqpërdorim në këmbë. Ky fenomen konsiderohet normal nëse zgjat jo më shumë se gjysmë
ore. Kur intervali kohor tejkalon 30 minuta ose pacienti ka dhimbje me intensitet të
ndryshëm, mund të thuhet se bën ushtrime të gabuara. Në këtë rast, duhet të kontaktoni
mjekun tuaj për këshilla. Kjo do të ndihmojë për të korrigjuar studimet tuaja. Nga rruga, mos
harroni për mësimet e notit. Procedurat e ujit zvogëlojnë ngarkesën në të përbashkët dhe
ndihmojnë në rivendosjen e lëvizshmërisë.31

Figura 11. Ngrerja e gjurit.
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Sa i përket parandalimit, ajo synon kryesisht në rritjen e aktivitetit motorik. Një person duhet
të hyjë në sport, të ecë shumë, të shpenzojë më shumë kohë jashtë. Ushqimi i saktë dhe i
shëndetshëm është një garanci tjetër që ju nuk do të merrni të sëmurë me artrozë. Për
rekomandimet e mësipërme duhet shtuar dhe trajtimi me kohë i sëmundjeve të sistemit
musculoskeletal, si dhe një korrigjim cilësor të defekteve të lindura në strukturën e eshtrave.
Osteoartriti i dhimbshëm përbën 85% të sëmundjeve reumatike. Një simptomë kryesore e
vuajtjes është dhimbja kronike.

Figura 12. Shpërndarja e osteoartritit nëpër
pjesët e trupit.
4.10.

Trajtimi i osteoarthritis është më i suksesshëm me terapi kombinim

Dhimbja i detyron njerëzit me osteoartriti për të kërkuar një mjek, Gjashtë muaj pas
vendosjes së një diagnozë - për shembull osteoarthritis në gju, zakonisht diagnostikohet
gjysma pasim të qëndrueshme analgjezik dhe anti-inflamator. Therapistët zakonisht
rekomandojnë hapin e parë në trajtimin e problemit - administrimin e barnave jo-steroidal
anti-inflamator. Megjithatë, natyra e sëmundjes është e tillë që ka nevojë për dozim të
vazhdueshëm dhe dozime në rritje.
Terapia komplekse e këtij grupi të sëmundjeve mund të përfshijë gjithashtu vitaminat e grupit
B. Ata kanë një efekt të dobishëm në lezionet inflamatore dhe degjeneruese të eshtrave,
nyjeve, muskujve dhe nervave. Marrja e prolonguar e barnave anti-inflamatore jo-stereoide
krijon një rrezik të komplikimeve gastrointestinale. Prandaj zakonisht këshillon trajtimin e
pacientëve me osteoarthritis mos e përdorni këto barna vazhdimisht dhe të vlerësojmë kur ata
nuk mund të përballojnë pa to. Si një praktikë e mirë, mjekët tregojnë kombinimin
eksperimental të diklofenakut me vitamina B1, B6 dhe B12. Vitaminat rrisin efektin
ankilozor të diclofenak dhe dozën e tij të zakonshme mund të reduktohet. Kjo gjithashtu
automatikisht zvogëlon rrezikun e acarimit të stomakut dhe problemeve të traktit
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gastrointestinal. Kombinimi i një ilaçi kundër steroideve me vitaminat B në praktikë lejon një
sëmundje të tillë si osteoarthritis për t'u zotëruar hap pas hapi. Fillimisht, ka pasur një rritje të
dozave të trajtimit për të arritur maksimumin efektiv për një pacient, pas së cilës intensiteti i
terapisë është zvogëluar normalisht dhe vazhdimisht, mbështetur nga kompleksi i
vitaminave. Kjo terapi hap pas hapi duket të jetë efektive jo vetëm në osteoporozën, por edhe
në trajtimin e dhimbjeve të një natyre tjetër - radikulit, polyneuropatia diabetike etj. Trajtimi i
hapit pas hapjes pas arritjes dhe mbajtjes së maksimumit kalon në një reduktim gradual të
regjimeve individuale të dozimit. Intensiteti i reduktuar i dhimbjes në osteoartriti është
dëshmi e trajtimit të suksesshëm. Në një moment, edhe një shtet arrihet kur barnat antiinflamatore mund të ndalet. Këtu është shumë e rëndësishme të mbahet vazhdimi i fazës
terapeutike të vdekur, ku merren vetëm vitaminat. B-vitaminat kanë efektin e tyre analgjezik
dhe kanë efekte të dobishme në nervat e irrituara. Kështu, efikasiteti i terapisë është
stabilizuar.
Ky lloj i trajtimit të osteoarthritis mundëson arritjen e punën e qëndrueshme duke zgjatur
periudhat e faljen dhe për të zvogëluar komplikime të lidhura për shkak të doza të reduktuara
të NSAIDs.32

Figura 13. Trajtimi i osteoarthritis është më i suksesshëm me terapi kombinim
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Rezyme
Osteoarthritis është sëmundja më e zakonshme e përbashkët që ka pasojat të mëdha socioekonomike. Në mënyrë të veçantë, me dëmtimin e cilësisë së jetës së një pacienti,
osteoarthritis është i lidhur me kosto të larta direkte dhe indirekte. Prandaj, trajtimi i duhur,
duke përdorur metoda të provuara të jetës efektive, është një nga prioritetet në kujdesin për
këta pacientë. Rekomandimet dhe udhëzimet janë komponenti më i rëndësishëm në trajtimin
e suksesshëm të pacientëve me osteoartriti. Ky punim diplome paraqet rekomandimet dhe
udhëzimet më të fundit të organeve dhe organizatave ndërkombëtare dhe kombëtare të
ekspertëve, si dhe disa të gjetura të fundit nga kjo fushë, për të fituar njohuri për prova të reja
në trajtimin e osteoartritit. Fjalët kyçe: osteoartriti, rekomandimet, udhëzimet, trajtimi.

35

Literatura
1. Andrea Gudha “Manual teknik, infermierja në shërbimin spitalor”, fq. 22, Tiranë.
2. Bannuru RR, Vaysbrott EE, McIntyre LF. Did the American Academy of Orthopaedic
Surgeons osteoarthritis guidelines miss the mark? Arthroscopy. 2014;30:86-9.
3. Bingham CO 3rd, Buckland-Wright JC, Garnero P i sur. Risedronate decreases
biochemical markers of cartilage degradation but does not decrease symptoms or slow
radiographic progression in patients with medial compartment osteoarthritis of the
knee: results of the two-year multinational knee osteoarthritis structural arthritis
study. Arthritis Rheum. 2006;54:3494–507.
4. Bingham CO 3rd, Buckland-Wright JC, Garnero P i sur. Risedronate decreases
biochemical markers of cartilage degradation but does not decrease symptoms or slow
radiographic progression in patients with medial compartment osteoarthritis of the
knee: results of the two-year multinational knee osteoarthritis structural arthritis
study. Arthritis Rheum. 2006;54:3494–507.
5. Bruyère O, Cooper C, Pelletier Jean-Pierre i sur. An algorithm recommendation for
the management of knee osteoarthritis in Europe and internationally: A report from a
task force of the European Society for Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis
and Osteoarthritis (ESCEO). Semin Arthritis Rheum. 2014;44:253–63.
6. Callaghan MJ, Parkes MJ, Hutchinson CE i sur. A randomised trial of a brace for
patellofemoral osteoarthritis targeting knee pain and bone marrow lesions. Ann
Rheum Dis. 2015;74:1164-70.
7. Chen LX, Zhou ZR, Li NY i sur. Transcutaneous electrical nerve stimulation in
patients with knee osteoarthritis: evidence from randomized controlled trials. Clin J
Pain 2015 Mar 23. [Epub ahead of print].
8. D.Ausiello, “ Traktati mjekësor i Cecil-it ” Cap XXII, “Sëmundjet e reumatizmale”
fq, 1992
9. Dziedzic K, Nicholls E, Hill S i sur. Self-management approaches for osteoarthritis in
the hand: a 2×2 factorial randomised trial. Ann Rheum Dis. 2015;74:108–18.
10. Geriatric Staff Nurse (http://explorehealthcareers.org/en/Career/151/Geriatric Staff
Nurse).
11. Geriatric Staff Nurse (http://explorehealthcareers.org/en/Career/151/Geriatric Staff
Nurse).
12. Grazio S, Ćurković B, Babić-Naglić Đ i sur. Smjernice Hrvatskog reumatološkog
društva za liječenje osteoartritisa kuka i koljena. Reumatizam. 2010;57(1):36-47.
13. Grazio S. Osteoartritis – epidemiologija, ekonomski aspekti i kvaliteta života.
Reumatizam. 2005;52:21-9.
14. Hennig T, Hæhre L, Tryving Hornburg V, Mowinckel P, Sauar Norli E, Kjeken I.
Efect of home-based hand exercises in women with hand osteoarthritis: a randomised
controlled trial. Ann Rheum Dis. 2015;74:1501-8.
15. Hochberg MC, Altman RD, April KT i sur. American College of Rheumatology 2012
recommendations for the use of nonpharmacologic and pharmacologic therapies in
osteoarthritis of the hand, hip, and knee. Arthritis Care Res. 2012;64:465–74.
16. Jordan KM, Arden NK, Doherty M i sur. EULAR recommendations 2003: an
evidence based approach to the management of knee osteoarthritis: report of a Task
Force of the Standing Committee for International Clinical Studies Including
Terapeutic Trials (ESCISIT). Ann Rheum Dis. 2003;62:1145–55.
17. Kodi Deantologjik Infermieror, Tiranë, 2012 (www.qsut.gov.al).
18. Lynda Juall Carpenito “Nursing Diagnosis”, fq. 83, London 2009.
36

19. Mark R. Ensign, Attorney and Counselor, “Çështjet etike dhe të moshuarit” , 2003.
20. McAlindon TE, Bannuru RR, Sullivan MC i sur. OARSI guidelines for the nonsurgical management of knee osteoarthritis. Osteoarthritis Cartilage. 2014;22:363–88.
21. Naim Jerliu, Ervin Tocci, Naser Ramadani, Genc Burazeri, Helmut Brand,
“Prevalence and socioeconomic correlates of chronic morbidity among elderly people
in
Kosovo:
a
population-based
surve”.
(www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3599090).
22. National Clinical Guideline Centre. Osteoarthritis: Te care and management of
osteoarthritis in adults. Clinical guideline CG177; 2014.
23. National Collaborating Centre for Chronic Conditions. Osteoarthritis: National
clinical guidelines for care and management in adults. London: Royal College of
Physicians; 2008.
24. Pavelká K, Gatterová J, Olejarová M, Machacek S, Giacovelli G, Rovati LC.
Glucosamine sulfate use and delay of progression of knee osteoarthritis: a 3-year,
randomized, placebo-controlled, double-blind study. Arch Intern Med.
2002;162:2113–23
25. Pereira D, Peleteiro B, Araújo J, Branco J, Santos RA , Ramos E. Te efect of
osteoarthritis defnition on prevalence and incidence estimates: a systematic review.
Osteoarthritis Cartilage. 2011;19:1270–85.
26. Svege I, NordslettenL, Fernandes L, Risberg MA. Exercise therapy may postpone
total hip replacement surgery in patients with hip osteoarthritis: a long-term follow-up
of a randomised trial. Ann Rheum Dis. 2015;74:164–69.
27. Prof. Ass. Argjent Tafaj, Reumatologjia, Tiranë, 2004.
28. Prof. Ass. Sylejman Rexhepi, Reumatologjia, Prishtinë, 2006

37

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

Shkelqesa Kameri

Ditëlindja

8. IX. 1995

Gjinia

Femër

Nr. personal

1241806886

Të dhënat kontaktuese
Telefoni

049/819-702

Adresa

Korenicë, Rr. Preveza, p.n.

Emaili

shkelqesa.kameri@outlook.com

Të dhënat e kualifikimit
Shkolla e mesme “Hysni Zajmi” Gjakovë
Dega: Mjekësi e përgjithshme-Mami
Universiteti

Universiteti “Fehmi Agani” Gjakovë

Fakulteti

Fakulteti i Mjekësisë

Programi

Mami

Statusi

E rregullt

Nr. ID

140305030

38

