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Deklarat
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tek të sëmurët me diagnostikim të hershëm të diabetit”, e llojit të studimit: Rishikim i
literaturës dhe hulumtim rasti është punim yni origjinal.
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Agani” Gjakovë.

Në mbështetje të Rregullores per studime themelore të Fakultetit të Mjeësisë neni 46 dhe të
vendimit të Këshillit të Fakultetit të Mjekësisë të datës 02.10.2017 nr.ref.005/368 deklarojm
se:
❖ Pjesa e pare e temës së diplomës me titull “Diagnostikimi i hershëm i diabetit” është
punuar nga unë, Aida Susuri.
❖ Pjesa e dytë e temës së diplomës me titull “Kujdesi infermieror tek të sëmurët me Diabet
Mellitus (DM)”, është punuar nga unë, Albi Halili.
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Abstrakti

Diabeti Melit (DM) i referohet një grupi çrregullimesh, të cilat kanë të përbashkët fenotipin e
hiperglikemisë. Ekzistojnë një sërë ndryshimesh të DM-së, të cilat janë të shkaktuara nga një
ndërveprim i ndërlikuar i gjenetikës me faktorët mjedisor.
Në varësi të etiologjisë së DM-së, faktorët që kontribuojnë në hiperglikemi përfshijnë
sekretimin e ulur të insulinës, përdorimin e ulur të glukozës dhe prodhimin e shtuar të glukozës.
Çrregullimi metabolik i shoqëruar me DM-në shkakton ndryshime patofiziologjike dytësore,
në një sërë sistemesh të organeve, të cilat përmbajnë një barrë për individin me diabet, si dhe
sistemin shëndetësor. Në SHBA DM-ja është shkaku kryesor i sëmundjes renale në stadin
përfundimtar, i amputimit jotraumatik të anësive të poshtme dhe i verbërisë tek të rriturit. Ai
gjithashtu predispozon për sëmundje kardiovaskulare (SKV).

Klasifikimi
DM-ja është klasifikuar në bazë të procesit patogjenik që shkakton hiperglikemi, në
kundërshtim me kriteret e mëparshme, të tilla si: mosha e shfaqjes ose lloji i trajtimit.
Dy kategoritë e mëdha të DM-së janë emërtuar si: tipi 1 dhe tipi 2.
1. Diabeti i tipit 1 është rezultat i deficiencës së plotë ose pothuajse të plotë të insulinës.
DM-ja e tipit 1 është pasojë e ndërveprimeve të faktorëve gjenetikë, mjedisorë dhe
imunologjikë, të cilët si përfundim shkaktojnë shkatërrimin autoimun të qelizave beta të
pankreasit dhe deficiencën e insulinës.
2.Diabeti i tipit 2 është një grup heterogjen çrregullimesh të karakterizuara nga shkallë të
ndryshme të rezistencës ndaj insulinës, të çrregullimit të sekretit të insulinës dhe prodhimit të
shtuar të glukozës.
Tipe të tjera të diabetit
Ndër etiologjitë e tjera të DM-së përfshihen efektet specifike gjenetike të sektretimit ose të
veprimit të insulinës, anomalitë metabolike të cilat dëmtojnë sekretimin e insulinës, anomalitë
mitokondriale dhe një sërë gjendjesh, të cilat dëmtojnë tolerancën ndaj glukozës.
3.Diabeti Melit i Shtatzanisë (GDM) 1

Fauci. Braunwald. Kasper. Hauser. Longo. Jameson. Loscalzo “Parimet e Mjekësisë Interne” HARRISON,
Prishtinë 2013,kapitulli 338, fq 2275-2276
1
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2.Hyrja
2.1 Sistemi Endokrin
Sistemi endokrin së bashku me sistemin nervor, funksionojnë në rregullimin e aktiviteteve të
trupit. Sistemi endokrin vepron nëpërmjet hormoneve që ndikojnë në rritjen, zhvillimin dhe
aktivitetet metabolike. Veprimi i sisitemit endokrin matet me minuta, orë ose javë, ndërsa
sistmi nervor vepron nëpërmjet impulseve elektrike dhe neurotransmetuesve për të bërë
tkurrjen e muskujve dhe sekrecionin e gjëndrrave. Veprimi bëhet për një kohë të shkurtër, i
matur në sekonda dhe i lokalizuar.
Ekzistojnë dy kategori kryesore: ekzokrine dhe endokrine.
Gjëndrat ekzokrine: kanë kanalin që bartin produktin e tyre të sekretuar në një sipërfaqe.
Këto gjëndra përfshijnë: djersën, gjëndrat dhjamore, gjëndrat e qumështit dhe gjëndrat që
sekretojnë enzimat e tretjes.
Gjëndrat endokrine: nuk kanë kanale për të mbajtur produktin e tyre në një sipërfaqe. Ato
quhen gjëndra pa tub.
Fjala endokrin rrjedh nga fjalët greke “endo” që do të thotë brenda, dhe “krinë” që do të thotë
të sekretosh. Produktet sekretore të gjëndrave endokrine quhen hormone dhe sekretohen
drejtpërdrejt në gjak dhe mbahen në të gjithë trupin dhe ndikojnë vetëm tek ato qeliza që kanë
vende të receptorit për atë hormone.2

Figura 1: Gjëndrat e sistemit endokrin

2

https://training.seer.cancer.gov/anatomy/endocrine/
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2.2 Pankreasi
Pankreasi është gjëndërr me sekresion të dyfishtë: ekzokrin dhe endokrin.
Pjesa më e madhe e tij (98%) është pjesa ekzokrine, e cila bën prodhimin e sekreteve të sistemit
tretës.
Pjesa endokrine përbëhet nga ishujt e LANGERHANSIT, të ndërtuara nga alfa qelizat
(3040%) ku krijohet hormoni glukagon dhe ß qelizat (60-70%) në të cilat krijohet hormoni
insulinë.
Sasia e pamjaftueshme e insulinës, ka si pasojë mosshdërrimin e glukozës në glikogjen dhe
paaftësinë e qelizave të shfrytëzojnë glukozën, meqenëse pamundësohet fosforilizimi i
glukozës dhe kalimi i saj nëpër membranat qelizore. E tëra kjo ka për pasojë hiperglikeminëshkaktar i sëmundjes së sheqerit (diabetes mellitus).3

Figura 2. Ndërtimi i pankreasit

Prof.Esheref Saraçini – Dr.Hairet Zherka-Saraçini “Anatomia dhe fiziologjia e njeriut”, Prishtinë 2001
kapitulli VI, fq 159-160.
3
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2.3 Diabeti Mellitus
Diabeti mellitus (DM) është një sëmundje kronike që haset shpesh dhe ndikon në shumë organe
dhe sisteme të trupit. Diabeti mellitus është një grup gjenetikisht dhe klinikisht heterogjen i
çrregullimeve kronike sistemike për arësye të ndryshme.
Diabeti mund të jetë kërcënues për jetën dhe shkatari kryesor i vdekjes për shkak të sëmundjes
koronare, cerebrovaskulare dhe vaskulare të shkaktuara nga diabeti mellitus. Ndodhja e këtyre
3 sëmundjeve makrovaskulare shumëfishohet dy deri në katër herë tek personat me diabet. 4
Diabeti gjithashtu iu referohet një grupi çrregullimesh metabolike të zakonshme, të cilat e kanë
të përbashkët fenotipin e hiperglikemisë. Në varësi të etiologjisë së DM-së faktorët që
kontribuojnë në hiperglikemi përfshijnë sekretimin e ulur të insulinës, përdorimin e ulur të
glukozës dhe prodhimin e shtuar të glukozës.
Çrregullimi metabolik i shoqëruar me DM-në shkakton ndryshime patofiziologjike dytësore në
një sërë sistemesh të organeve, të cilat përbëjnë një barrë të rëndë për të sëmurin me diabet.
Në SHBA diabeti është shkaku kryesor i sëmundjes renale në stadin përfundimtar, shkaku i
amputimit jotraumatik të anësive të poshtme dhe i verbërisë tek të rriturit. Me një incidencë
botërore, DM-ja parashikohet të jetë shkaku kyesor i sëmundshmërisë dhe i vdekëshmërisë në
në të ardhmen.

Klasifikimi i diabetit
DM-ja është klasifikuar në bazë të procesit patogjenik që shkakton hiperglikemi, në
kundërshtim me kriteret e mëparshme, të tilla si mosha e shfaqjes dhe lloji i trajtimit.5 Diabeti
tip 1: është çrregullim kronik i karakterizuar nga metabolizmi i dëmtuar i glukozës dhe i
burimeve të tjera energjetike, gjithashtu edhe nga zhvillimi i ndërlikimeve të vonshme
vaskulare dhe neuropatike. Diabeti përbëhet nga një grup çrregullimesh dhe mekanizmash
patogjenik të veçantë, te të cilët hiperglikemia është e përbashkët.

4

Peka.E Neçaj.L Rustami.E Bego.D Imami-Lelçaj.A Çelaj.M Dervishi.A Zanaj.V Mane.V “Infermieristika në
Specialitet” Tiranë 2005, fq:154
Fauci. Braunwald. Kasper. Hauser. Longo. Jameson. Loscalzo “Parimet e Mjekësisë Interne” HARRISON,
Prishtinë 2013
5
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Diabeti i tipit 1 është i njohur edhe si diabeti insulino-vartës, ose diabeti i shfaqur në moshë
të re (është kryesisht rezultat i shkatërrimit të qelizave ß dhe zakonisht përfundon në
insuficiencë insulinike absolute).6
Diabeti insulinovarës haset zakonisht tek fëmijët dhe adoleshentët (nuk përjashtohen edhe të
moshuarit), ndodh kur nuk prodhohet insulinë nga pankreasi, si pasojë glukoza rritet shumë në
gjak dhe shkakton hiperglikemi. Qëllimi i mjekimit me insulinë është normalizimi i
hiperglikemisë që do të thotë glikemi esëll nën 115mg% dhe 2 orë pas buke deri 140mg%.
Këta diabetik e kanë të domosdoshme madje jetike marrjen e insulinës. Tek diabeti
insulinovartës pacienti ka urinim të shpeshtë (poliuri), uri të shtuar (polifagi), etje të shtuar
(polidipsi), lodhje, shikim të turbullt, rënje në peshë etj.7

Figura 3.Shenjat klinike të diabetit tip 1
a) polifagia, b) poliuria, c) polidipsi, d) lodhje.

6

Silvio E. Inzucchi dhe Robert S. Sherwin “Traktet mjekësor i cecil-it” kapitulli 247,fq:1721

7

Peka.E Neçaj.L Rustami.E Bego.D Imami-Lelçaj.A Çelaj.M Dervishi.A Zanaj.V Mane.V “Infermieristika në
Specialitet” Tiranë 2005, fq:156
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Diabeti i tipit 2: është i njohur si diabeti jo-insulinovartës. Organizmi nuk është në gjendje të
prodhojë insulinën në gjendje të mjaftueshme. Ky tip zakonisht është i trashëguar (prek moshat
e mëdha).8
DM-ja e tipit 2 karakterizohet nga seketimi i dëmtuar i insulinës, insulinorezistenca, prodhimi
i tepërt i prodhimit hepatik të glukozës dhe metabolizmi jo normal i yndyrnave. Në stadet e
hershme të çrregullimit, toleranca ndaj glukozës mbetet pothuajse normale, pavarësisht nga
insulinorezistenca, sepse qelizat ß të pankreasit e kompenzojnë këtë gjendje duke rritur
prodhimin e insulinës.9
Diabeti i tipit 2 ka numrin më të madh të të sëmurëve në praktikën klinike. Pacientët kanë
ruajtur disi aftësinë për të sekretuar insulinën, megjithatë vlerat e insulinës janë realitivisht të
ulta në lidhje me përqëndrimin e glukozës dhe me madhësinë e rezistencës insulinike. Pacientët
me diabet të tipit 2 nuk varen nga dhënia e insulinës për të mbijetuar dhe ketoza zhvillohet
rrallë, përveç rasteve nën stres fizik shumë të madh. Kohët e fundit është rritur frekuanca e
diabetit të tipit 2 tek fëmijët, adoleshentët dhe te të rinjtë, ai zakonisht është i lidhur me moshat
e mëdha: shumica e rasteve diagnostikohen pas moshës 45 vjeç. Shoqërohet me obezitet dhe
mos aktivitet fizik.
Karakteristikat klinike të diabetit të tipit 2 janë të fshehta, simptomat mund të jenë të shprehura
pak, si: lodhje, dobësi, marramendje, errësim i shikimit dhe ankesa të tjera jospecifike.

Figura 4: Shenjat klinike të diabetit tip 2
a) dobësimi, b) marramendje, c) lodhje

8

Peka.E Neçaj.L Rustami.E Bego.D Imami-Lelçaj.A Çelaj.M Dervishi.A Zanaj.V Mane.V “Infermieristika në
Specialitet”, Tiranë 2005, fq:156
Fauci. Braunwald. Kasper. Hauser. Longo. Jameson. Loscalzo “Parimet e Mjekësisë Interne” HARRISON,
Prishtinë 2013, kapitulli 338 ,fq 2281.
9
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Diabeti Melit i Shtatzanisë (GDM)

Termi diabeti melit i shtatzanisë, përshkruan gratë me tolerancë të dëmtuar të glukozës që
shfaqet apo zbulohet për herë të parë gjatë shtatzanisë. Gratë me diabet të shfaqur para
shtatzanisë nuk klasifikohen në grupin e atyre me diabet të shtatzanisë.
Diabeti melit i shtatzanisë zakonisht shfaqet në tremujorin e dytë ose të tretë të shtatzanisë, kur
faktorët antagonistë të insulinës që shoqërojnë shtatzaninë (shumica me prejardhje nga
placenta) arrijnë maksimumin e tyre. Para lidhjes, toleranca e glukozës zakonishtë kthehet në
normë, megjithatë brenda 10 vjetësh shumica e grave që kanë kaluar diabet të shtatzanisë, më
parë zhvillojnë diabet të tipit 2, në disa raste shtatzania mund të ngjisë gjithëashtu diabet të
tipit 1.
Në tërësi diabeti melit i shtatzanisë prek afërsisht 7% të shtatzënave në SHBA, duke numëruar
rreth 200,000 raste në vit. Shkalla e prevalencës lokale mund të rritet rreth 14% në popullatën
me risk të lartë.
Megjithatë pacientët me diabet melit të shtatzanisë, paraqiten me vlera të ulta të hiperglikemisë
dhe janë josimptomatike, këshillohet trajtim rigoroz për tu mbrojtur nga vdekshmëria
foshnjore që shoqëron hiperglikeminë. Shpesh nevojitet përdorimi i insulinës.
Vlerat e rritura të glukozës në gjakun e nënës, mund të shkaktojnë efekte negative në zhvillimin
e fetusit, dhe rekomandohet kontroll i rreptë gjatë shtatzanisë. Gratë që janë në risk të lartë për
zhvillimin e këtij diabeti (anamnezë personale të diabetit melit gjatë shtatzanisë, obezitet,
glikozuri), duhet tu nënshtrohen ekzaminimeve sa më shpejt të jetë e mundur.
Nga java e 24-të deri në javën 28 të shtatzanisë, kërkohen ekzaminime për të gjitha gratë
shtatzana, përveç atyre në kategorinë me risk më të ulur që kanë këto karakteristika klinike:
•
•
•

10

Mosha më e re se 25 vjeç;
Pasha normale para shtatzanis;
Pjesa e një grupi etnik me risk të ulët për diabet gjatë shtatzanisë p.sh (raca e bardhë).10
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2.4 Diagnoza e diabetit
Diagnoza e diabetit melit është e drejtpërdejt, kur janë të pranishme simptomat klasike si:
•
•
•

Poliuria
Polidipsia
Humbje e pashpjegushme në peshë.

Në këto raste nga matja e glukozës në plazmë, nëse rezultati është një vlerë 200mg/dl ose më
e lartë se kaq, është e mjaftushme për të konfirmuar diagnozën.
Megjithëse glikozuria jep të dhëna për diabet, realizimi i vetëm i testit të urinës nuk përdoret
asnjëherë për të vendosur diagnozën e dibetit për shkak se një alterim i pragut renal për
glukozën mund të jep të dhëna të ngjashme.
Në qoftë se dyshimi për diabetin nuk konfirmohet me anë të përcaktimit të vlerave të glukozës,
në këto raste duhet realizuar testet diagnostike shtesë. Është e përshtatshme matja e glukozës
plazmatike në një gjendje esëll, prej 8 orësh (që nga mbrëmja).
Diagnoza vendoset kur vlerat e glukozës esëll janë 126 mg/dl ose më e lartë në dy matje të
ndara nga njëra-tjetra. Si alternative mund të përdoret prova e tolerancës së glukozës duke
dhënë 75g glukozë nga goja.
Testi oral i tolerancës së glukozës duhet realizuar pas një nate esëll, me marrjen e 75g glukozë
anhidrike të tretur në ujë, dhe 2 orë pas marrjes së glukozës. Vlerat 200mg/dl ose më të larta
konfirmojnë praninë e diabetit. Duhet theksuar se testi i tolerancës ndaj glukozës, megjithëse
zbulon vendosjen e diabetit në fazë të hershme, ky test duhet realizuar nën kontroll të rreptë
për të siguruar saktësinë.
Kriteret e tanishme të Shoqatës Amerikane të Diabetit për vendosjen e diagnozës së dibetit
melit janë:
•
•
•

Simptomat klasike të diabetit (poliuri, polidipsi, dhe humbje e pashpjegueshme e
peshës .
Përqëndrimi i glukozës plazmatike esëll (8orë), 126mg/dl (7.0mmol/L).
Përqëndrimi i glukozës plazmatike 200mg/dl (11.1mmol/L), 2 orë pas testit të
tolerencës së glukozës, pasi janë dhënë 75g glukozë.

Në mungesë të hiperglikemisë së vendosur saktë të shoqëruar me dekopensim metabolik akut,
secili kriter duhet konfirmuar duke përsëritur testin në kohë të ndryshme.11

Silvio E. Inzucchi dhe Robert S. Sherwin “Traktet mjekësor i cecil-it” kapitulli 248, fq 1750-1751
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2.5 Komplikacionet e Diabetit

Komplikacionet tek diabeti ndahen në:
1. Komplikacione akute
2. Komplikacione kronike
Komplikacionet akute
Ketoacidoza diabetike (DKA) dhe gjendja hiperglikemike hiperosmolare (HHS) janë
komplikacione akute të diabetit.
Ketoacidoza diabetike në të kaluarën konsiderohej si shenja dalluese e DM-së tipi 1. Gjendja
hiperglikemike hiperosmolare haset kryesisht tek individët me DM tip2. Të dyja çrregullimet
shoqërohen me deficitin absolut ose relativ të insulinës, uljen e konsiderueshme të vëllimit dhe
anomalit acio-bazike.
DKA-ja dhe HHS-ja janë të pranishme gjatë një hiperglikemie të vazhuar, të shoqëruar ose jo
me ketozë. Këto çrregullime shoqërohen me komplikacione, të cilat nuk diagnostikohen dhe
nuk trajtohen shpejtë dhe janë të rënda.

Komplikacionet kronike
Komplikacionet kronike të diabetit melit prekin shumë sisteme organesh dhe janë përgjegjëse
për pjesën më të madhe të sëmundshmërisë dhe të vdekshmërisë nga kjo sëmundje.
Komplikacionet kronike mund të ndahen në komplikacione:
a) Vaskulare
b) Jo vaskulare
Komplikacionet vaskulate ndahen në komplikacione:
•
•

Mikroangiopatike (retinopati, neuropati, nefropati);
Makroangiopatike {sëmundje e arterieve koronare (CAD), sëmundje arteriale
periferike (PAD), sëmundje cerebrovaskulare }.

Komplikacionet jo vaskulare përfshijnë probleme të tilla si: gastropareza, infeksionet dhe
ndryshimet e lëkurës.
Risku për komplikacione kronike rritet në varësi të kohëzgjatjes së hiperglikemisë, zakonisht
ato bëhen të dukshme në dhjetëvjeçarin e dytë me hiperglikemi.12

12

Fauci. Braunwald. Kasper. Hauser. Longo. Jameson. Loscalzo “Parimet e Mjekësisë Interne” HARRISON,
Prishtinë 2013,kapitulli 338, fq 2283-2285
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2.6 Hipoglikemia
Hipoglikemia është ndërlikimi më i shpeshtë në diabetin e tipit 1, si rrjedhojë e terapisë me
insulinë. Pothuajse të gjithë pacientët kanë simptoma që prej një viti dhe një përqindje e tyre
kanë hipoglikemi të thellë, e cila kërkon kujdes mjekësor.
Simptomat që shprehin përqëndrimin e ulët të glukozës, vijnë nga ndryshimet në aktivitetin
autonom dhe funksionimin e trurit. Simptomat autonome, si: djersitja, tremori dhe palpilacionet
janë zakonisht shenjat e hershme paralajmëruse të hipoglikemisë. Simptomat dhe shenjat e
deficiencës së glukozës në sistemin nervor qëndror (SNQ), të quajtura si:
•
•

neuroglikopenia, mund të jenë jo specifike (p.sh lodhje dhe dobësi trupore) dhe
neurologjike si (p.sh shikimi i dyfishtë i objekteve, parestezi orale, shqiptim i keq,
ndryshime të personalitetit dhe çrregullime të sjelljes).

Hipoglikemia prek gjithashtu edhe pacientët me diabet të tipit 2, rastet më të shpeshta ndodhin
gjatë trajtimit me insulinë ose gjatë marrjes së substancave që nxisin sekretimin e insulinës,
sidomos sulfanilurea me veprim të gjatë. Për shkak të veprimit të gjatë të këtyre lëndëve,
përqëndrimi i glukozës në gjak mund të ulet sërish 48h pas ndalimit të këtyre barnave, kështu
kërkohet kohë më e gjatë e mjekmit.
Hipoglikemia e thellë dhe e zgjatur mund të shkaktojë dëmtime të pakthyeshme të trurit,
megjithatë ajo që është më e paqartë është se dëmtimet e trurit ndodhin nga episode të shkurta
dhe të lehta të përqëndrimit të ulët të glukozës në gjak.
Hipoglikemia mund të shkaktojë kriza, dëmtime aksidentale dhe nxitje te katekolaminave gjë
e cila, te pacientët me sëmundje kardiake preekzistuese mund të qojë në ishemi kardiake dhe
aritmi. Mendohet se hipoglikemia numëron 3 deri 4% të vdekjeve të pacientëve të trajtuar me
insulinë.Shfaqet edhe me pasoja afatgjate sociale, p.sh tek vetë individi mund të induktojë
frikëra të mëdha, pengon aktivitetet lehtësuese në jetën e përgjithshme (p.sh ti japësh makinës)
dhe çon pacientin dhe mjekun të ketë si qëllim kujdesin më pak optimal të kontrollit të
glikemisë.
Për të ruajtur funksionet e SNQ-së, shërimi spontan nga hipoglikemia përfshin aktivizimin
endogjen të prodhimit të glukozës, ashtu edhe reduktimin e përdorimit të saj në periferi. Për
këtë janë përgjegjës tre mekanizma kryesorë:
1. shpërndarja e insulinës endogjene;
2. hormone te tjera kundërregulluse dhe;
3. informimin subjektiv për gliceminë me anë të urisë dhe marrjes së karbohidrateve
me ushqim.
Ndryshimet e hershme hormonale, vihen nën shënjestër kur përqëndrimi i glukozës në plazmë
i afrohet kufirit hipoglikemik (65 deri 70mg/dl).13

13

Silvio E. Inzucchi dhe Robert S. Sherwin “Traktet mjekësor i cecil-it”, kapitulli 248, fq 1741
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2.7 Hiperglicemia

Në lidhje me diabetin, hiperglikemia i referohet niveleve kronike të larta të glukozës në gjak.
Hiperglikemia e vazhdueshme mund të shkaktojë një gamë të gjërë të ndërlikimeve kronike që
prekin pothuajse çdo sistem. Kur enët e mëdha të gjakut preken, kjo mund të çojë në:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Stroke (sëmundje vaskulare cerebrale)
Sulme në zemër (sëmundje koronare të zemrës)
Çrregullimet e qarkullimit dhe amputimi i mundshëm (sëmundjet vaskulare periferike)
Sëmundje të veshkave (nefropatia)
Dëmi nervor (nevropati)
Sëmundja e syrit diabetik (retinopatia)

Reduktimi i faktorëve të rrezikut për komplikime tek hiperglikemia
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Ruajtja e niveleve të glukozës në gjak brenda intervalit normal
Mbajtja e presionit të gjakut nën kontroll
Kontrolli i yndyrave të gjakut (kolesteroli dhe trigliceridet)
Shmangia / ndalimi i pirjes së duhanit
Rritja e aktivitetit tuaj fizik
Shmangia e konsumit të tepërt të alkoolit
Zhvillimi i zakoneve të shëndetshme të ngrënies dhe humbja e peshës nëse është e
nevojshme14

Shenjat klinike të quajtura kardinale
Kur hiperglikemia është shumë e lartë në mënyrë permanente kapërcehen kapacitetet e
reabsorbimit tubular (pragu teorik: 1,80g/l ose 9,9 mmol/l): atëherë shfaqet glukozuria që mund
të kaloj 100g/24h.
Kjo glukozuri shkakton një diurezë osmotike dhe humbje të kalorive (1g glukozë = 4 kalori)
duke spjeguar poliurinë e kompensuar nga polydipsia, rënien në peshë megjithëse ka
polifagi.
Poliuria, polydipsia, rënia në peshë janë shenjat kardinale karakteristike te diabetit patent me
glukozuri të madhe15.

14

http://www.visionaware.org/info/your-eye-condition/diabetic-retinopathy/hyperglycemia-andhypoglycemia/125
15

Alain Castaigne, Bertrand Godeau, Jean-Louis Lejonc, Annette Schaeffer “Semioligjia mjekësore” Tiranë
1996, fq:289

18

Kujdesi infermieror tek të sëmurët me diagnostikim të hershëm të diabetit

2.8 Insulina
Insulina është një hormon anabolik endokrin i krijuar në qelizat beta të pankreasit. Luan rol
kyç në lejimin që i bën qelizave të trupit për të ruajtur dhe përdorur karbohidratet, dhjamin dhe
proteinat. Shumë funksione të qelizës që ndikojnë tek membranat e qelizës ndikohen nga
insulina.
Insulina vepron si një katalizator për të stimuluar enzimat dhe lëndët kimike të nevojshme për
prodhim të energjisë. Insulina prodhohet nga proinsulina, një perkursor që përfshin zinxhirët
alfa dhe beta, dhe një fragment peptid të quajtur zinxhiri C-peptid. Gjatë transportit ndërqelizor të proinsulinës tek granulat e sekrecionit, proinsulina gradualisht lëshon insulinën dhe
C-peptide. Shumë stimuj duke përfshirë glukozën, janë përgjegjëse për rregullimin e prodhimit
të insulinës.
Prodhimi i insulinës ndodh për aq kohë sa hiperglikemia është e pranishme16.

Mjekimi i pacientit diabetik me insulinë
Insulina përdoret për të trajtuar diabetin e tipit 1 (gjendja në të cilën trupi nuk prodhon insulinë
dhe nuk mund të kontrollojë sasinë e sheqerit në gjak), gjithashtu përdoret për të trajtuar edhe
dibetin e tipit 2 (gjendja në të cilën trupi nuk përdor insulinën normalisht, prandaj nuk mund të
kontrollojë sasinë e sheqerit në gjak) të cilët kanë nevojë për insulinë për të kontrolluar diabetin
e tyre.
Në njerëzit me diabet të tipit 1, insulina duhet të përdoret me një lloj tjetër të insulinës (një
insulinë me veprim të shkurtër), ndërsa në njerëzit me diabet të tipit 2, insulina gjithashtu mund
të përdoret me një lloj tjetër ose me medikamente orale për diabetin. Insulina punon duke
zëvendësuar insulinën,që normalisht prodhohet nga trupi dhe duke ndihmuar lëvizjen e sheqerit
nga gjaku në indet e tjera të trupit ku përdoret për energji. Gjithashtu ndalon mëlçinë të
prodhojë më shumë sheqer17.

16

Peka.E Neçaj.L Rustami.E Bego.D Imami-Lelçaj.A Çelaj.M Dervishi.A Zanaj.V Mane.V “Infermieristika në
Specialitet”, Tiranë 2005, fq:154,
17

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a600027.html
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Përdorimi i insulinës
Insulina injektohet nën lëkurë apo s.c (subkutan) në këndin 150. Përdorimi duhet bërë sipas
udhëzimeve të mjekut, një herë në ditë dhe çdo ditë në të njejtën kohë. Asnjëherë nuk duhet
përdorur kur kemi simptoma të hipoglikemisë18.

Vendet e injektimit të insulinës

a) abdomen

b) femorale

c) m.gluteus

d) m.deltoid

Figura 5: Vendet ku injektohet insulina

18

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a600027.html
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2.9 Këmba Diabetike
Këmba diabetike karakterizohet nga ulçera plantare që shërohen ngadalë dhe që krijohen nga
trauma të parëndësishme në dukje. Po të lihen pa trajtim ulçerat sipërfaqësore mund të
depërtojnë më thellë indet, duke çuar në ndërlikime si:
➢
➢
➢
➢

celulit
formimin e abcesit
sepsë të artikulacioneve dhe
osteomielit

Mund të shfaqet gangrenë dhe në rastet e rënda mund të kërkohet amputim. Në përgjithësi
rreth 15% e pacientëve diabetikë shfaqin ulçeracione të theksuara të këmbës. Faktorët e riskut
për zhvillimin e ulçerës përfshijnë: kohëzgjatjen e diabetit, kontrollin e dobët të glikemisë dhe
pranin e ndërlikimeve të tjera diabetike.
Humbja e shikimit dhe obeziteti i rëndë mund të ndikojnë në shfaqjen e saj me anë të kujdesit
të dobët për veten. Shumë pacient diabetikë të prekur nga kjo në SHBA mund të kenë nevojë
për amputim dhe si rrjedhojë e diabetit numrohen më shumë se gjysma e amputimeve të
ekstremiteteve të poshtme, që nuk janë pasojë e traumave.

Figura 6: Prania e ulçerës në këmbën diabetike

Udhëzimet për kujdesin e këmbës diabetike:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

19

Mos ec kurr zbathur;
Mos përdor ujë të nxehtë ose jastëkë për të ngrohur këmbët;
Laji çdo ditë këmbët duke i tharë me kujdes midis gishtave;
Vish çorape të pastra, të buta, pambuku;
Vish këpucë të rehatshme që të rrinë fiks;
Priti thonjtë e këmbëve drejt, në gjatësi jo shumë të shkurtër;
Vizita të rregullta tek specialisti për këmbën diabetike. 19

Silvio E. Inzucchi dhe Robert S. Sherwin “Traktet mjekësor i cecil-it” kapitulli 248, fq 1746-1747
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2.10 Trajtimi i pacientëve diabetik
Qëllimet e terapis së diabetit melit të tipit 1 ose tipit 2 janë:
1. Eliminimi i simptomave të shkaktuara nga hiperglikemia;
2. Reduktimi ose eliminimi i komplikacioneve afatgjata mikrovaskulare ose
makrovaskulare te diabetit melit;
3. Krijimi i mundësisë që pacienti të ketë një mënyrë jetese sa më normale, që të jetë e
mundur.
Në mënyrë që të arrihen këto objektiva, mjeku duhet të identifikojë dhe të synojë arritjen e një
niveli të caktuar të kontrollit të glikemisë për secilin pacient, duhet të pajisë pacientin me të
gjitha të dhënat edukative dhe farmakologjike që nevojiten për të arritur nivelin normal të
glikemisë dhe duhet të kontrollojë/trajtojë komplikacionet e diabetit melit.
Simptomat e diabetit zhduken kur glikemia është < 11.1mmol/L(200mg/dl) dhe si rrjedhojë
pjesa kryesore e trajtimit të diabetit melit përqëndrohet në reduktimin ose eliminimin e
komplikacioneve afatgjata mikrovaskulare ose makrovaskulare te diabetit melit dhe krijimi i
mundësisë që pacienti të ketë një mënyrë jetese sa më normale, që të jetë e mundur.
Trajtimi i një pacienti me diabet melit tipi 1 ose tipi 2 ka nevojë për një grup shumëdiciplinor.
Faktorët kryesorë për arritjen e suksesit nga ky grup janë: pjesëmarrja e pacientit, dhënia e
informacionit dhe entuziazmi i tij si dhe faktorë të tjerë shumë të rëndësishëm.
Anëtarët e grupit të kujdesit shëndetësor janë:
•
•
•
•
•

Personeli i kujdesit shëndetësor
Endokrinologu
Diabetologu
Dietologu
Edukatori i çertifikuar i diabetit20

20

Fauci. Braunwald. Kasper. Hauser. Longo. Jameson. Loscalzo “Parimet e Mjekësisë Interne” HARRISON,
Prishtinë 2013, kapitulli 338, fq 2294
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Përveç këtyre nëse shfaqet komplikacionet e diabetit melit, janë të domosdoshëm edhe
nënspecialistët duke përfshirë :
•
•
•
•
•

Neurologët
Nefrologët
Kirurgët vaskluar
Kardiologët
Oftalmologët

Me përvojë në komplikacionet e shkaktuara nga diabeti. Metodave të ndryshme të trajtimit të
diabetit u janë vendosur emra p.sh insulinoterapia intensive, kontrolli intensiv i diabetit dhe “
kontrolli i rreptë”.
Megjithatë kontrolli i glikemisë është thelbësor për terapin më të mirë të diabetit, kujdesi ndaj
diabetit melit tipi 1 ose tipi 2 duhet të zbulojë dhe trajtojë edhe komplikacionet, gjithashtu
duhet edhe të modifikojë faktorët e riskut të sëmundjeve të lidhua me diabetin melit.
Përveç aspekteve fizike të diabeti melit, në kujdesin e diabetit mund të ndikojnë edhe çështjet
shoqërore, familjare, financiare, kulturore dhe çështje të lidhura me punësimin21.

21

Fauci. Braunwald. Kasper. Hauser. Longo. Jameson. Loscalzo“Parimet e Mjekësisë Interne” HARRISON,
Prishtinë 2013, kapitulli 338, fq 2294
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2.10.1 Kontrolli i nivelit të glikemisë
Kontrolli më i mir i nivelit të glikemisë kryhet nëpërmjet mjeteve të glikemisë nga vetë pacienti
dhe nëpërmjet përcaktimit të kontrollit afatgjatë të glikemisë nga mjeku (matja e hemoglobinës
A1C dhe shyrtimi i mjeteve të glikemisë nga vetë pacienti).
Këto mjete plotësojnë njëra-tjetrën: matjet e pacientit krijojnë një kuadër të kontrollit
afatshkurtër të glikemisë, ndërsa HbA1C-ja pasqyron mesataren e kontrollit të glikemisë gjatë
2-3 muajve të kaluar.
❖ HbA1C – është një test i hemoglobinës që matë sasin e sheqerit (glukozës) në gjak.
Hemoglobina është pjesë e qelizave të kuqe të gjakut që transportojn O2 nga mushkërit
në pjesën tjetër të trupit. Testi i HbA1C tregon sasinë mesatare të glukozës në
hemoglobinë gjatë tre muajve të fundit.22

Figura 7. Prania e shqerit në gjak

22

Fauci. Braunwald. Kasper. Hauser. Longo. Jameson. Loscalzo“Parimet e Mjekësisë Interne” HARRISON,
Prishtinë 2013, kapitulli 338, fq 2295-2296
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2.10.2 Matja e glikemsë nga vetë pacienti
Matja e glikemsë nga vetë pacienti është mënyra standarde e kujdesit për trajtimin e
glikemisë dhe e lejon pacientin që të kontrollojë glikeminë e tij në çdo kohë. Në SMBG (selfmonitoring of blood glucose) matja e glikemisë kapilare bëhet e mundur nga një reaksion
enzimatik i shpejtë i një pike të vogël gjaku.
Shumë glukometër mund të masin me shpejtësi edhe me saktësi glikeminë (janë të kalibruar
që të masin glukozën në plazmë, megjithëse matet glukoza në gjak) nga një pikë e vogël gjaku
(3-10µl) që merret nga maja e gishtit.23

Figura 8. Mënyra e matjes së glicemis nga vetë personi

Fauci. Braunwald. Kasper. Hauser. Longo. Jameson. Loscalzo “Parimet e Mjekësisë Interne” HARRISON,
Prishtinë 2013, kapitulli 338, fq 2295-2296
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2.11 Kujdesi infermieror tek diabetikët
2.11.1 Vlerësimi infermieror
Menjëherë sa paraqitet pacienti në spital infermieri/ja bën mbledhjen e të dhënave, nëpërmjet
intervistës që i bëhet të sëmurit rreth historisë së sëmundjes dhe shenjave klinkie që infermieri
arrin të sigurojë nga observimi fizik i pacientit.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Sigurohet anamneza familjare;
Vlerëson gjendjen tek pacienti (a duket i shqetësuar, friksuar, i lodhur);
Vlerëson lëkurën (nëse ka probleme, nëse është e djersitur dhe e ftohtë, nëse është e
thatë);
Vlerësohet sistemin neurologjik (nëse është i irrituar ose përgjumur);
Vlersimi fizik i kompletuar është esencial sepse diabeti mund të ndikojnë në të gjitha
sistemet;
Pyetet i sëmuri për sasinë, shpeshtësinë e pirjes së lëngjeve sepse këta pacientë janë të
prirur për të pirë një sasi të madhe lëngjesh;
Pytet pacienti dhe për sasin dhe shpeshtësin e urinimit.24

2.11.2 Anamneza
Duhet të merret një anamnezë mjekësore e plotë, duke theksuar veçanërisht aspektet e
rëndësishme për diabetin melit, p.sh.:
▪
▪
▪
▪
▪

peshën
anamnezën familjare për diabet melit dhe për komplikacionet e tij
faktorët e riskut për sëmundje kardiovaskulare
aktivitetin fizik
pirjen e duhanit dhe përdorimin e alkoolit25

24

Peka.E Neçaj.L Rustami.E Bego.D Imami-Lelçaj.A Çelaj.M Dervishi.A Zanaj.V Mane.V “Infermieristika në
Specialitet” ,Tiranë 2005, fq:156,
25

Fauci. Braunwald. Kasper. Hauser. Longo. Jameson. Loscalzo “Parimet e Mjekësisë Interne” HARRISON,
Prishtinë 2013, kapitulli 338 fq 2293
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2.11.3 Klasifikimi i pacientëve me diabet mellitus
Etiologjia e diabetit melit të një individ, të cilit i ka filluar diabeti mund të përcaktohet duke u
mbështetur mbi kriteret klinike.

Pacientët me diabet melit të tipit 1 i kanë këto karakteristika:
▪
▪
▪
▪
▪

sëmundja fillon para moshës 30 vjeçare
ka trup jo të shëndoshë
terapia fillestare është nevoja për insulinë
ka prirje për të zhvilluar ketoacidozë
ka rritje te riskut për çrregullimet autoimmune

Pacientët me diabet melit të tipit 2 kanë këto karakteristika:
▪
▪
▪
▪

diabeti shfaqet pas moshës 30 vjeçare
zakonisht individët janë obezë
fillimisht terapia me insulinë mund të mos jetë e nevojshme
mund të ketë probleme shoqërore p.sh (insulinorezistencë, hiperternsion, dislipidemi)

2.11.4 Analizat laboratorike
Fillimisht duhet të përcaktojnë nëse pacienti i plotëson kriteret diagnostikuese të diabetit melit
me më pas duhet të përcaktojë shkallën e kontrollit të glikemisë.
Përveç analizave laboratorike, pacienti duhet të kontrollohet edhe për problemet e tjera
shëndetësore që lidhen me diabetin melit si (mikroalbuminuria, dislipidimia, disfunksionimi i
tiroides).
Klasifikimi i tipit të diabetit melit mund të lehtësohet nga kryerja e analizave laboratorike26.

26

Fauci. Braunwald. Kasper. Hauser. Longo. Jameson. Loscalzo “Parimet e Mjekësisë Interne” HARRISON,
Prishtinë, 2013, kapitulli 338, fq 2294
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2.11.5 Diagnoza infermierore
Diagnoza infermierore vendoset për kontrollim rreth:
❖ rrezikut për ndryshime në lëkurën me prishjen e integritetit (infeksione, plagë, lëkurë e
thatë ose e djersitur);
❖ pakësimit të rezervave energjetike të organizmit, ndryshimi i mënyrës së ushqyerjes);
❖ ndryshimet në aktivitetin fizik si pasojë e sëmundjes (lodhje pa shkak, këputje të
theksuar);
❖ prishje të komfortit, të cikleve të gjumit;
❖ rrezik për ndryshimet në gjendjen e vetëdijes (përgjumje, gjendje irritimi).

2.11.6 Ndërhyrja infermierore
Tek të sëmurët me diabet kujdesi kryesor qëndron në njohjen e shenjave të ndërlikimeve si
dëmtime të:
➢
➢
➢
➢
➢

lëkurës
veshkave
syve
sistemin neuromuskular
traktin gastrointestinal

Shembull:
Kujdesi për lëkurën
Lëkura është më e prekshme nga mikrobet. Këta të sëmurë mund të kenë inflamacion të lëkurës
në zonën aksillare, në pjesën poshtë gjoksit, tek gratë, sidomos tek obezët. Kujdesi konsiston
në higjienën personale, p.sh larja më e shpeshtë veçanërisht personat që djersiten dhe pas larjes
thahet mirë lëkura me peshqirë të pastër.
Infermieri gjithashtu këshillon pacientin dhe kontrollon vetë vendet ku bëhet insulina për atrofi
dhe hipertrofi. Kontrollon gjunjët dhe bërrylat për grumbullimin e qelizave dhjamore (prania e
njollave të verdha), vlerëson zonën midis gjishtave për praninë e infeksionit (flluska të ënjtura,
të skuqura me kufi të përcaktuar qartë), që vjen si rezultat i lagështisë dhe nivelit të lartë të
sheqerit, që ndihmojnë në kultivimin e mykut.27

27

Peka.E Neçaj.L Rustami.E Bego.D Imami-Lelçaj.A Çelaj.M Dervishi.A Zanaj.V Mane.V “Infermieristika në
Specialitet”, Tiranë 2005, fq:156-158.
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2.11.7 Dieta
Tek diabetikët infermieri duhet të kujdeset rreth ushqimit që merr i sëmuri. Dieta duhet të
përmbajë: proteina, vitamina, kalori dhe minerale të nevojshme për organizmin, që varen
nga:
➢
➢
➢
➢
➢

mosha
seksi
pesha
gjatësia
shkalla e aktivitetit

Këshillohet që të sëmurit t’i jipet një listë me ushqime që përmbajnë sheqer si dhe ato ushqime
që nuk përmbajnë sheqer, me qëllim që të arrijnë të mbajnë nivelin normal të glukozës në gjak.
Yndyra në dietën e diabetikut të jetë sa më e reduktuar, vaktet të jenë të matura dhe të ndara në
intervale të rregullta, zakonisht jepen tri vakte të plota.

2.11.8 Edukimi shëndetësor
➢
➢
➢
➢
➢

Një diabetik këshillohet që nuk duhet të harrojë asnjëherë mjekimin:
Nuk duhet të harrojë vaktet pa ngrënë (edhe kur është në kurën e rënjes në peshë);
Nuk duhet të bëjë injeksionet e insulinës në të njëjtin vend;
Nuk duhet ndërruar lloji i insulinës pa u këshilluar me mjekun;
Insulinën duhet ta bëjë edhe në qoftë se nuk ka oreks, ndërsa ushqimin e zakonshëm në
këto raste ta zëvendësojë me lëngje me sheqer, si: çaj, komposte;
➢ Të mos e zëvendësojë asnjëherë mjekimin me insulinë me atë me kokrra, pa u këshilluar
me mjekun;
➢ Të pijë ujë pa nguruar sa herë që i pihet.28

28

Peka.E Neçaj, L Rustami, E Bego, D Imami-Lelçaj, A Çelaj, M Dervishi, A Zanaj, V Mane.“Infermieristika
në Specialitet”, Tiranë, 2005, fq:156-158.
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2.12 Kujdesi hershëm i diabetit
Mjeku mund të dyshojë që keni diabet nëse keni disa faktorë rreziku ose nëse keni nivele të
larta të sheqerit në gjak dhe në urinë. Nivelet e sheqerit në gjak mund të jenë të larta nëse
pankreasi juaj po prodhon pak ose aspak insulinë (diabeti i tipit 1), ose nëse trupi nuk i
përgjigjet normalisht insulinës (diabeti i tipit 2).
Trajtimi i hershëm tek diabetikët fillon me marrjen e diagnozës e cila fillon me një nga tre
testet:
I.
II.

III.

Testi i agjitimit të glukozës: është test i cili bëhet në mëngjes para ushqimit.
Niveli prej 126 mg/dl ose më i lartë tregon praninë e glukozës në gjak.
Testi oral i tolerencës me glukozë (OGTT): kërkon të pish një pije që përmban
glukozë dhe pastaj të kontrollohet niveli i glukozës në gjak çdo 30 min-60min deri në
3h.
Testi A1c është një test i thjeshtë i gjakut që tregon nivelet mesatare të sheqerit në gjak,
gjatë 2-3 muajve të fundit. Niveli A1c i 6.5% ose më i lartë mund të thotë që ke diabet.

Diabeti është një sëmundje serioze që nuk mund të trajtohet vetë nga pacienti. Mjeku është ai
që do t'ju ndihmojë të bëni një plan për trajtimin e diabetit që është e drejtë për ju.
Trajtimi për diabetin kërkon ruajtjen e nivelit të sheqerit në gjak me një kombinim të barnave,
stërvitjes dhe dietës, duke i kushtuar vëmendje të madhe se çfarë dhe kur hani, mund të
minimizoni ose shmangni "faktorin" që qon në rrije të glukozës në gjak.
Çdo plan trajtimi është përshtatur për personin dhe mund të rregullohet në bazë të asaj që hani
dhe sa ushtroni, si dhe për kohën e stresit dhe sëmundjes. Duke kontrolluar nivelet e sheqerit
tuaj në gjak, mund të gjurmoni nevojat në ndryshim të trupit tuaj për insulinën dhe të punoni
me mjekun tuaj për të kuptuar dozën më të mirë të insulinës. Njerëzit me diabet kontrollojnë
sheqerin e gjakut deri disa herë në ditë me një instrument që quhet glukometer.29

29

https://www.webmd.com/diabetes/guide/understanding-diabetes-detection-treatment#1
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2.12.1 Ushqimi dhe aktiviteti fizik (stërvitja) tek diabetikët
❖ Ushqimi i një diete të ekuilibruar është jetike për njerëzit që kanë diabet, prandaj punoni
me mjekun apo dietën tuaj për të ngritur një plan menu.
Nëse keni diabet të tipit 1, koha e dozimit tuaj të insulinës përcaktohet nga aktiviteti
dhe dieta. Kur hani dhe sa hani, jeni po aq të rëndësishëm sa ajo që hani. Zakonisht,
mjekët rekomandojnë tri vakte të vogla dhe tre deri në katër shujta çdo ditë për të
ruajtur ekuilibrin e duhur midis sheqerit dhe insulinës në gjak.
Një ekuilibër i shëndetshëm i karbohidrateve, proteinave dhe yndyrave në dietën tuaj
do t'ju ndihmojë të mbani glukozën e gjakut në nivelin normal.
❖ Një element tjetër thelbësor në një program trajtimi për diabetin është stërvitja.
Ushtrimi përmirëson përdorimin e insulinës së trupit tuaj dhe mund të ulë nivelet e
sheqerit në gjak.
Për njerëzit me të dyja llojet e diabetit, stërvitja mund të ulë shanset për të patur një
sulm në zemër ose goditje në tru dhe mund të përmirësojë qarkullimin. Ajo mund të
ofrojë edhe lehtësimin e stresit. Njerëzit me diabet tip 2 që kanë nevojë për të humbur
peshë mund të përfitojnë nga stërvitja e moderuar. Shumica e njerëzve me diabet
inkurajohen që të marrin të paktën 150 minuta çdo javë të aktivitetit fizik aerobik me
intensitet të moderuar, si ecja.
Trajnimi i forcës shpesh rekomandohet të paktën dy herë në javë. Bisedoni me mjekun
tuaj rreth asaj se çfarë lloj stërvitjeje është e drejtë për ju.30

30

https://www.webmd.com/diabetes/guide/understanding-diabetes-detection-treatment#1
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3. Qëllimi i punimit
Qëllimi i këtij punimi është vështrimi i përgjithshëm i personave të prekur nga diabeti mellitus në vendin
tonë, kryesisht në komunën e Gjakovës.
Po ashtu, qëllimi kryesor yni është promovimi i sëmundjes së diabetit, me qëllim vetëdijësimin dhe
edukimin e personave diabetikë, p.sh.:

▪

Ç’është diabeti mellitus

rreth:
▪
▪
▪
▪

Diagnozës
Komplikimeve
Parandalimitt dhe
Trajtimit të hershëm
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4. Metodologjia e punimit

Për grumbullimin e të dhënave tek pacientët me diabet mellitus në repartin e sëmundjeve
interne gjatë periudhës kohore: Janar-Shtator 2018, na u lejua nga shefi i repartit dhe nga
drejtoria e spitalit të Gjakovës “Isa Grezda” që protokolet ti përdorim për studim rasti mirëpo
pa cenuar privatësinë e pacientit.
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5. Rezultatet e punimit

Rezultatet e arritura tek hulumtimi ynë kanë konstaturar se në repartin e Internos në periudhë
kohore Janar-Shtator në spitalin “Isa Grezda” Gjakovë janë 107 të hospitalizaur me diabet
mellitus.
Sipas gjinisë 58 prej tyre ishin meshkuj dhe 49 prej tyre femra.

58M + 49F = 107 pacientë
54.2% + 45.8% = 100%

45.8%
54.2%

58M

49F

Grafikoni 1. Paraqitja e pacientëve me diabet mellitus sipas gjinisë
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Shumë sëmundje në ditët e sotme paraqiten më së shumti në moshë të rritur p.sh. kemi
sëmundjen e diabetit, që po e trajtojmë, e cila prek më shumë të moshuarit . Hultumtimi ynë
rezulton me numër të rritur të diabetit më shumë tek mosha 50-70 vjeçare.

Tabela 1. Rezultatet tek të hospitalizuarit me diabet mellitus sipas grup-moshës
Mosha
Nr.i pacientëve
Nr.i pacientëve në
%

20-40 vjeç
8
7.47%

50-70 vjeç
59
55.15%

70-90 vjeç
40
37.38%

Grafikoni 2. Rezultatet tek të hospitalizuarit me diabet mellitus sipas grup-moshës
Numri i pacientëve të diagnostikuar me diabet mellitus në repartin e Internos në periudhë
kohore Janar-Shtator në spitalin e Gjakovës “Isa Grezda” ishte 107 pacient, ku prej tyre mosha
më e prekur ishte 50-70 vjeçare ose (55.15%), në rend të dytë radhiten pacientët me moshë 7090 vjeçare ose (37.38%) më pak të prekur nga kjo sëmundje ishte mosha 20-40 vjeçare ose
(7.47%) prej tyre .

60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
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Series 1

20-40 vjeç
7.47%

50-70 vjeç
55.15%

70-90 vjeç
37.38%
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Të hospitalizuarit me diabet mellitus në spitalin e Gjakovës “Isa Grezda” sipas vendbanimit
ndahen në fshat dhe qytet.
Pacientët e diagnostikuar me diabet më shumë ishin nga qyteti, ku prej tyre ishin 63 ose
(58.87%), dhe më pak ishin nga fshatrat me rezultat prej 45 ose (42.05%).
Tabela 2. Rezultatet tek të hospitalizuarit me diabet mellitus sipas vendbanimit

Vendbanimi
Fshat

Nr.
pacientëve
63

Qytet

44

i Nr. në %
58.88%
41.12%

Grafikoni 3. Rezultatet tek të hospitalizuarit me diabet mellitus sipas vendbanimit

41.12%

58.88%

qytet 63

fshat 44
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6. Përfundimi
Diabeti është çrregullim i metabolizmit që reflektohet në paraqitjen e sasisë jonormale të
glukozës në gjak, si pasojë e rezistencës së qelizave të gjakut ndaj insulinës, apo si pasojë e
sasisë së vogël të insulinës së sekretuar nga pankreasi.
Janë dy gjendje që mund të shkaktohen nga diabeti i sheqerit (diabetes mellitus), hiperglikemia
(niveli i lartë i glukozës) dhe hipoglikemia (niveli i ulët i glukozës).
Diabeti është një epidemi e cila kohët e fundit po shfaqet në mjaft raste edhe pse mjekët janë
gjithmonë të angazhuar me trajtimin e saj.
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Rezyme
Diabeti i sheqerit është një sëmundje endokrino-metabolike, që ka të bëjë me mënyrën se si
organizmi ynë e përpunon sheqerin (karbohidratet apo glukozën) që ne marrim me ushqimet e
ndryshme.
Defekti qëndron në pamundësinë e insulinës, një hormon i prodhuar nga pankreasi, për të
mbajtur nivelin e sheqerit në gjak në vlerat normale. Insulina ose prodhohet pak
(pamjaftueshmëri e pankreasit) ose nuk vepron si duhet për të futur sheqerin brenda në qelizat
e indeve të organizmit (pamjaftueshmëri e insulinës).
Për rrjedhojë sheqeri është me tepricë në gjak dhe jep shenja të ndryshme (simptoma) si etja,
shtimi oreksit, shtimi në peshë, nevoja për urinim të shpeshtë, lodhja e shpejtë, ulja e vëmendjes
dhe perqëndrimit dhe në përgjithësi një dobësi e përgjithshme.
Diabeti gjithashtu ju referohet një grupi çrregullimesh metabolike të zakonshme, të cilat e kanë
të përbashkët fenotipin e hiperglikemisë. Në varësi të etiologjisë së DM-së faktorët që
kontribuojnë në hiperglikemi përfshijnë sekretimin e ulur të insulinës, përdorimin e ulur të
glukozës dhe prodhimin e shtuar të glukozës.

Fjalët kyçe: Diabeti Mellitus, Hiperglikemia, Hipoglikemia, Insulina.
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Summary
Diabetes of blood sugar are enodocrino-metabolico disease that has to do with the way out
organisem processes the blood sugar ( carbohydrates ang glucose) that we take from different
foods.
The problem stands on the impossibility of insulin, a hormon that is produced by pancreas,
whom it keeps the blood sugar in a normal values. Insulina either is slightly produced
(insufficiency of pancreas) or it does not function as it should to put the sugar inside the cells
of organisem inds (insufficiency of insulin).
When the blood sugar is over the normal values it alerts a different (symptoms) like, thirst, add
appetite, ove weight, need of frequent urination, rapid fatigue, loss of focus and concentration.
Diabetes also refers a group of usuall metabolic disorders, which has in common phenotype
and hyperglycerine. On depend of DM etiology factors that contribute on hyperglycemia
includes low secretions of insulin the low usage of glucose and high produce of glucose.

Key words: diabetes mellitus, hipoglycemia, hyperglycemia, insulin.
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