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Hryja
Diabeti është një sëmundje e cila po prek gjithnjë e më shumë botën duke mos veçuar as
vendet më të zhvilluara dhe nga natyra e zhvillimit të saj si një sëmundje me
problematikë globale kërkon një përkushtim maksimal nga stafi mjeksorë, nga
pacientët, nga familja dhe gjithë shoqëria. Rol kyq në menagjimin e kësaj sëmundje
luan edukimi rreth semundjes, nutricioni, aktiviteti fizik dhe kontrolli mbi nivelin e
glikemisë. Përmes këtij studimi, mund të informoheni me sëmundjen dhe njohurite e
popullates rreth Diabetit.
Nga gjithë kjo vijmë në përfundim se duhet të merren masa në vetëdijësimin e
diabetikëve rreth ndikimit dhe rëndësis së stilit te jetes tek gjendja e tyre shëndetësore.
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Kapitulli I
1.1.Anatomia e Pankreasit
Pankreasi është një gjëndër lobulare me sekrecion të dyfishtë që ndodhet prapa stomakut
mbi murin e prapëm të barkut, në nivelin e vertebrës 1 lumbale. Ka formën e një çekani.
Në të dallojmë kokën, trupin dhe bishtin. Koka e pankreasit është e rrethuar nga duodeni,
në vazhdim të kokës vjen trupi i pankerasit që mbaron me bishtin që shkon drejtë anës së
majtë, duke arritur deri në bazën e shpretkës. Kanalet e pankreasit janë dy: kanali
pankreatik dhe kanali pankreatik aksesor.1

Fig 1. Ndërtimi i pankreasit
Pankreasi është një gjëndër me sekrecion të dyfishtë d.m.th me sekrecion të brendshëm
dhe të jashtëm. Pjesa më e madhe e Pankreasit është një gjëndërr me sekrecion të jashtëm,
d.m.th prodhon lëngun pankreatik që është një nga lëngjet kryesore për tretjen e
ushqimeve. Brenda lobuleve të pankreasit janë të shpërndara gjëndrra me sekrecion të
brendshëm, të quajtura Ishujt e Langerhansit që prodhojnë insulinen, të rëndësishme për
metabolizimin e karbohidrateve dhe për rregullimin e sheqerit në gjak.2
Nëse këta ishuj nuk prodhojnë sasi të mjaftueshme insuline, shkaktohet shtimi i sheqerit
në gjak dhe në urinë. Në këtë mënyrë do të shfaqej sëmundja Diabeti .

1. Drita Totozani dhe Sofika Qamirani, Anatomia normale e njeriut, pjesa e pare, pankreasi, faqe 171
2. Drita Torazani dhe Sofika Qamirani, Anatomia normale e njeriut, pjesa e pare, Gjendra e pankreasit,
faqe 176
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1.2. Klasifikimi i diabetit
Diabeti i tipit 1 :- shkaktohet nga humbja ose keqfunksionimit i disa qelizave që
prodhojnë insolinen në pankreas (qelizat beta). Ky lloj diabeti mjekohet gjithmonë me
injeksione insuline për të mbajtur nën kontroll glikeminë.

Diabeti i tipit 2 :- shkaktohet nga rezisteca e organizmit ndaj efektit të insulines e cila
për më tepër, prodhohet nga pankreasi në sasi te pamjaftueshme. Ky lloj diabeti
mjekohet me një dietë te ekuilibruar, ushtrim fizik dhe duke reduktuar peshën e tepërt.
Mjekimi bazohet edhe në përdorimin e barnave dhe nëse është e nevojshme, të
insulines.
Ç’rregullimet që e shoqërojnë diabetin janë të pranishme veqanerisht në diabetin e tipit I
dhe shfaqen papritmas. Në të kunderten e diabetit i tipit 2 keto shqetësime nuk janë të
pranishme apo janë të rralla dhe sëmundja shfaqet ngadalë, përgjatë shumë viteve. Tipi
II shpesh zbulohet në menyrë të rastesishme.

Diabeti gestacional :- shoqerohet në shtatzani
Diabeti gjenetik
Diabeti i shkaktur nga barnat :- Kortikosteroide
Diabeti i shaktuar nga disa sëmundje të pankreasit

1.3.Shenjat dhe simptomat
Shenjat klinike më të shpeshta të Diabeti janë: rënia në peshë, polyuria(urinimi i
shpeshët), polydipsi (etje e rritur), polyfagia (uria e rritur) , dobësim të shikimit,
hiperglikemi, hypoglikemi, infeksion urinar dhe i organeve gjinore, infeksione të lëkures,
përqindje e lartë e ketoneve në urinë.3

Tab.1.Shenjat klinike të diabetit.
Shenja Tipi I

Tipi II

Dobesi ose lodhje e shpejtë ++

+

Etje e theksuar,tharje ++

+

goje,poliuri
Polifagi me rënie në peshë ++

-

Turbullim i shikimit +

++

3. World health Organisation, publications on Diabetes
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Urinim i shpeshtë sidomos ++

+

naten
Neuropatia periferike ++

+

Plagë që mbyllen vështersi +

++

Shpesh asimptomatik -

+

[simboli ‘’-‘’ shenjë që nuk paraqitet, simboli ‘’+’’ shenjë e paraqitur, simboli
‘’++’’shenjë tipike]
Në tab 1. janë paraqitur shenjat klinike të diabetit dhe ndarja e tyre në bazë të tipit , të
cekura së janë shenjat tipike për atë tip të diabetit apo shenjat të paraqitura.
Vërehet se te tipi I i diabetit kemi numër më të madhë të shenjave tipik se sa të diabetit të
tipit II, me qka dëshmohet se siç u cekë edhe më lartë , diabeti i tipit I është më i
paraqitshëm dhe më lehtë i vërejtur nga pacientët e që i shtynë ata drejt institucionit
shëndetësor.

1.4.Diagnoza e diabetit
Fig 2:
Matja e
glikemisë

Përcaktimi i diagnozës së diabetit bëhet në bazë të shenjave klinike, ekzaminimeve
laboratorike si dhe përcaktimi i vlerës së glukozës në gjak.
Një individ mund të diagnostikohet si diabetik nëse plotëson njërin nga kriteret e
mëposhtme:
 Simptoma klinike të diabetit me një glicemi të rastit të paktën 200mg/dl
 Glicemia esëll baraz ose mbi 150 mg/dl
 Glicemia 2 orë pas ngarkesës me glukozë mbi 180 mg/dl
Një studim i fundit nga studiuesit Britanik tregon metoden e re për diagnostikimin me
anë të një paisje portative që analizon erën e gojes që zbulon madje edhe sasit e vogla të
ketonit tek pacientët. Pacienti frynë në paisje dhe ne nxerrim nga aty përbërjen organike
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që duam të masim, në këtë rast të ketones.4 Fryma kalon nëpërmjet paisjes ku bëhët
matja përkatëse. Kjo shërben si fazë e parë në procesin e diagnostifikimit.

1.5.Mjekimi
Insulina është një ndër mjekimet më të rëndësishmë në kurimin e diabetit.
Diabeti tip I mjekohet me insulinë, pra kjo formë e diabeti është e varur nga insulina dhe
që quhet ndryshe diabeti i fëmijëve dhe i të rinjëve nën moshën 40 vjeç.
Mjekimi i diabetit të tipit II me insulin fillon vetëm atëher kur të vendos mjeku se është
momenti i përshtatshëm.
Në diabetin insulinovartës mjekimi është kompleks, i gjithanshëm dhe që konsideron në
katër drejtime
1. Mjekim i duhur me insulin
2. Dijetë e përshtashme
3. Aktivitet fizik i përshtatshëm
4. Vetkontroll
Mjekimi i duhur me insulin- Nevoja ditore për insulinë për shumë pacienta të tipit I
rradhitet mesatarishtë nga doza 0.25 deri në 1.0 U/kg.5 Doza 0.5 U/kg padyshimë do të
jetë e mjaftueshmë për të vonuar zhvillimin e ketozës në një pacient subakut që është një
kandidat i mirë me synimin e një terapie si pacient.
Insulinat janë disa llojesh:
 Insulina me veprim të shpejtë (ORDINERE)
 Insulina me veprim të mesëm (SEMILENTE)
 Insulina me veprim të vonuar (LENTE, ULTRA LENTE, PROTAMINZINK)
Sipas vakteve të bërjes së insulinës këshillohet si me poshtë:
1. Mëngjes-Insulinë ordinere.
2. Drekë-Isulinë ordinere.
3. Darke-Insulinë semilente

4. Diabetes and Endokrinology, Medscape
5. Wageningen University and research, Devisioni i nutricionit, Nutricioni dhe Diabeti
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Kapitulli II
2.0.Edukimi i pacientit rreth diabetit, ushqyerjes dhe
aktivitetit fizik
Pacienti me diabet tip I ose tip II duhet të edukohet përsa i përket ushqyerjes, aktivitetit
fizik, kujdesit të diabetit gjatë semundjeve dhe medikamenteve që ulin glikemine. Së
bashku me kompliancen e përmirësuar, edukimi i pacientit u lejon individeve me diabet
që të bëhen më përgjegjes për kujdesin e tyre. Edukimi i pacientit duhet të konsiderohet
si një proces i vazhdueshëm i cili ka nevojë për seanca të vazhdueshme në menyrë që të
perforcohet.

2.1. Edukimi mbi diabetin
Edukatori mbi diabetin është profesionist i kujdesit shëndetësor(infermiere, dietolog ose
farmacist) me aftësi të specializuara për edukimin e pacientit dhe që është certifikuar për
edukimin e diabetit. Pikat e edukimit që janë të rëndesishme për kujdesin më të mirë të
diabetit perfshijne vetëkontrollin e glikemisë, kontrollin e ketoneve urinare,
administrimin e insulines, udhëzimet për trajtimin e diabetit gjatë sëmundjeve, trajtimin
e hipoglikemisë, kujdesi për këmbët dhe lekurën, trajtimin e diabetit përpara, gjatë dhe
pas ushtrimeve fizike, dhe aktivitetet modifikuese të faktorit të riskut.6

2.2. Nutricioni tek sëmundja e diabetit- ushqyerja
Terapia dietike mjekësore (MNT) është një term që përdoret nga ADA-ja për të
përshkruar koordinim më të mirë ndermjet marrjes së kalorive dhe aspekteve të tjera të
diabetit (insulina, aktiviteti fizik, rënia në peshë).
Ushqimi për diabetikët ka kuptimin e një ushqimi të shijshëm dhe të shumllojshëm , i cili
është i përshtatshëm për të gjithë familjen. Përveç ilaqeve dhe lëvizjes, ushqimi i
përshtatshëm është shtylla më e rëndësishme për kurimin e diabetit.
Qëllimet e veqanta të ushqimit në rastet e diabetit janë:
 Përmisimi i vlerave të ushqimit dhe të yndyrave në gjak si dhe të tensionit të gjakut
 Ulja e peshës në rastet e mbipeshës
 Shamngia e komplikacioneve të diabetit

Rekomandimet e dietës
Disa nga produketet të cilët mund të konsumohen pa menduar në rezistencën e insulines
janë:

6 Harrison, Parimet e mjekesise interne, Kapitulli 338 Diabeti, faqe 2249
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Zarzavatet
Zarzavatet e pasura me fibra posedojnë më pak kalori. Nëse diabetikët e mbushin pjatën
me zarzavate do të konsumojnë më pak karbohidrate dhe yndyr të ngopur. Diabetikët
këshillohen të hanë 4 -5 porcione me zarzavate në ditë.
Ndër zarzavatet të cilat kanë më shumë kalori janë bizelja , patatja dhe misri.

Frutat
Frutat kanë shumë fibra, janë të paisur me antioksidues dhe kanë shumë pak kalori dhe
yndyrë. Te frutat ka më shumë sheqer natyral dhe më pak kalori se te zarzavatet.
Diabetikët mund të konsumojnë 3-4 porcione në ditë .

Fasulja
Të mirat e fasules janë se përmban sasi të lartë të fibrave, mbanë organizmin e ngopur për
një kohë të gjatë, ngadalson tretjen dhe parandalon rritjen e menjehershmë të sheqerit në
gjak pas buke. Këto veqori janë aq të fuqishme sa mundësojnë uljen e nivelit të sheqerit
në gjakë.

Drithërat
Drithërat e mëngjesit japin mundësin e paisjes me fibra që në mëngjes andaj një mëngjes
i filluar me kornfleksa të pasura me fibra do të jetë zgjedhja ideale për të kontrolluar
kështu edhe sasin në vakte të tjera.

Peshku
Peshku përveq që është i lehtë dhe i shpejtë për tu përgatitur ai është një burim i mirë
proteinash dhe zëvendësues i mishit të yndyrshëm.
Peshku është burimi më i mirë i omega 3. Te diabetikët niveli i trigliceridit është më i
lartë ndërsa niveli i kolesterolit të mirë është i ulët. Acidet e omega 3 mundësojnë
ekuilibrimin e të dyjave andaj konsumoni peshk së paku 2 herë në javë .
Llojet e peshkut të cilat kanë më shumë omega 3 janë peshku salmon, skumbri dhe peshku
ton.

Mishi i shpendëve
Gjoksi i pulës i payndyrshëm është me më pak kalori shumë i mirë për diabetikët. Yndyra
e ngopur që gjendet te produktet e fast food ,bifteki apo mishit të zakonshëm nuk gjendet
te mishi i pulës. 8.5 gr gjoks pule pa lëkurë përmban 142 gr kalori dhe 3 gr yndyrë.

Vaji i ullirit
Ndihmon në ekuilibrimin e sheqerit në gjak duke ulur rezistencën e insulines. Përdoreni
vajin e ullirit mirpo keni kujdes në sasinë e përdorimit sepse një lugë gjelle vaj ulliri
përmban 119 kalori.

Kanella
Përdorimi i saj ndimon në uljen e sheqerit në gjakë. Përbërsit e saj ndihmojnë trupin të
përdorin insulinen në mënyrë efektive. Sipas disa studimeve tregohet se një gjysëm luge
qaji kanell ul mjaftueshëm nivelin e sheqerit në gjak.
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2.3.Aktiviteti fizik
Aktiviteti fizik ka shumë aspekte pozitive, duke perfshirë reduktimin e riskut
kardiovaskular, reduktimin e presionit të gjakut, ruajtjen e mases muskulore, reduktimin
e dhjamit trupor dhe rënien në peshë. Tek idividët me diabet tip I ose tip II, aktiviteti fizik
është shumë i dobishem edhe për uljen e glikemisë (gjatë aktivitetit fizik dhe pas tij) dhe
për rritjen e ndjshmërise ndaj insulines. Tek pacientet me diabet, ADA-ja rekomandon
kryerjen e aktivitetit fizik aerob për 150 min në javë (të shperndara të pakten 3 ditë). Te
pacientët me diabet tip II, regjimi i aktivitetit fizik duhet të përmbajë edhe stervitje për
rritjen e rezistences.
Duke qenë se semundja kardiovaskulare josimptomatike shfaqet në moshë më të re, si në
diabetin tip I, ashtu edhe në diabetin tip II, mund të kerkohet kryrja e provave zyrtare të
tolerances ndaj efortit te të gjithë individet diabetik që përmbushin njërën prej kritereve
të mëposhtme.
Mosha

>35 vjec

Kohëzgjatja e diabetit

>15 vjet Tip1 ; >10 vjet Tip 2

Për të shmangur hipoglikeminë apo hiperglikeminë e shkaktuar nga aktiviteti fizik,
individed me diabet tip I duhet:
 Të kontrollojnë glikemine përpara, gjatë dhe pas kryerjes së aktivitetit fizik
 Ta shtyjnë në kohë kryerjen e aktivitetit fizik nëse glikemia >14mmol/L(250
mg/dL) dhe nëse ketonet janë pozitive.
 Të konsumojnë karbohidrate përpara aktivitetit fizik nëse glikemia është
<5.6mmol/L(100mg/dL)
 Të kontrolloj glikeminë gjatë kryerjes së aktivitetit fizik dhe të konsumojnë
karbohidrate për të parandaluar hipoglikeminë.
 Ulin dozen e insulines përpara kryerjes së aktivitetit fizik dhe ta injektojnë
insulinen në një zonë e cila nuk do të jetë nën ndikimin e ushtrimeve fizike.
 Të mësojë reagimin e glikemise ndaj llojeve të ndryshme të aktivitetit fizik dhe
në varësi të intensitetit dhe kohëzgjatjes së aktivitetit fizik, të rrisin sasinë e
ushqimit deri në 24 orë pas kryerjes së aktivitetit fizik.

2.4.Kontrolli i nivelit të glikemisë
Kontrolli më i mirë i nivelit të glikemisë kryhet nëpërmjet matjeve të glikemisë nga vetë
pacienti dhe nëpërmjet përcaktimit të kontrollit afatgjatë të glikemisë nga mjeku (matja e
hemoglobines A1C shqyrtimi i matjeve të glikemisë nga vetë pacienti). Keto matje
plotesojnë njëra-tjetrën, matjet e pacientit krijojnë një kuader të kontrollit afatshkurter të
glikemisë, ndersa HbA1C-ja pasqyron mesataren e kontrollit të glikemisë gjatë 2-3
muajve të kaluar.
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Kapitulli III
Kujdesi infermieror te diabeti
Kujdesi infermieror te diabetikët paraqet një nga hallkat më të rëndësishme të menagjimit
të kësaj sëmundje se kur referohemi për trajtimin medikamentoz ashtu edhe për
menagjimin e dietes dhe ndjekjes së ushqyeshmëris së këtyre personave të prekur nga
diabeti.
Kujdesi infermieror ka si parim mbajtjen në formë të glicemisë, evidentimin e
komplikacioneve të mundshme të diabeti dhe përkujdesjen ndaj tyre. Rëndësi parësore të
kujdesi infermieror ka zbulimi i sëmundjes duke njohur shenjat klinike të sëmundjes.
Personeli infermieror luan rol kyq në vlerësimin e gjendjes, kujdesin dhe edukimin e
këtyre paicentëve më qëllim të menagjimit adekuat të gjendjes dhe komplikacioneve të
tij.
Infermierët duhet të jenë gjithmonë pranë për ta mbështetur diabetikun si nga ana
mjeksore ashtu edhe nga ana psikologjike. Infermieri duhet të jap asistencen e tij në:
rivendosjen e një aktiviteti fizik normal, të kontriboj në vendosjen e rregullit të ushqyerjes
sipas rekomandimeve për ushqyerjen e diabetikëve, të siguroj komfortin e pacientit për
qetësimin e dhimbjeve,të jap informacionet e nevojshme, të reduktoj ankthin , të
administroj terapin etj.
Roli i infermierit fillon që në momentin e paraqitjes së pacientit në institucion me
mbledhjen e të dhënave nëpërmjet intervistes me të sëmurin.
 Merret anamneza familjare
 Vlersohet aparenca te pacienti (i shqetësuar, i frikësuar, i lodhur)
 Bëhet vlerësimi fizik i kompletuar i pacientit sepse diabeti mund të ndikojë në të
gjitha sistemet.
 Pyet pacientin për sasin e marrjes së lëngjeve
 Pyet pacientin rreth mënyres së të ushqyerit
 Kërkohen të dhëna mbi statusin socio-ekonomik
 Kërkohen të dhëna për stilin e jetës.
Infermieri duhet të vlerësoj këto diagnoza infermierore:
 Ndryshime në aktivitetin fizik si rezultat i lodhjes, këputjes, dobësis së
përgjithshme.
 Çregullime të ushqyerjes të lidhura me nauzetë, të vjellurat, regjim diabetikë
 Prishje e komfortit si rezultat i dhimbjes abdominale
 Era karakteristike e acetonit në frymëmarrjen e pacientëve si pasojë e rritjes së
trupave ketonik në qarkullimin e gjakut.
 Zvogëlim i rezervave energjetike si pasojë e organizimit të gabuar të mënyrës së
të ushqyerit.
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Ndërhyrja Infermierore
Infermierët qetësojnë pacientit nga ankthi dhe stresi i sëmundjes, nuk lejon persona të
tjerë të afërm që të tramuatiozojnë me gjendjen ,siguron komfortin e pacientit. Në rast se
shikon se ka Hipoglicemi, infermierët duhet të ndërhyjnë menjëherë duke matur glicemin
dhe nëse pacienti është i vetëdijshëm jepet sheqer nga goja, në të kundërten pacientit i
vendoset infuzion intravenoz me glukoz 5% apo në raste të hipoglicemisë së theksuar i
aplikohet glukoz 40% intravenoze ose sipas dozes së caktuar nga mjeku. Në rast se shikon
se ka Hiperglicemi, infermierët duhet të njoftojnë mjekun për vendosjen e vazhdimit të
trajtimit apo vendosjen e dozës së insulines duke mbajtur pacientin në mbikqyrje.
Kujdesi infermieror konsiston edhe me edukimin e pacientëve me diabet.
Infermierët duhet të sigurojn edukim për pacientët me diabet dhe këtë mund ta bëjnë të
ndarë në 3 faza :
Faza 1: Edukimi fillon menjëherë pasi personi është diagnostifikuar me diabet dhe roli
kyq i infermierit në këtë fazë është të ndihmojë pacientin për të pranuar këtë situat të re
shëndetësore dhe të mësojë të bashkjetojë me diabet.
Faza 2: Infermieri jep më shumë informacione pacientit duke u përqendruar në problemet
e identifikuara gjatë vlerësimit shëndetësor të tij dhe nevojat e tij në vazhdim. Edukon
pacientët mbi efektin e ushqimeve të ndryshme dhe normes së sheqerit të tyre. Ndihmon
pacientët për njohjen e simptomave të hipoglicemisë, edukon pacientin se si të shmnaget
ndaj komplikacioneve të rënda.
Faza 3: Fokusimi në sigurimin e informacionit të vazhdushëm për të ndihmuar pacientin
të forcoj konceptet që ai ka mësuar për të ruajtur kështu motivimin dhe kujdesin e
vazhdueshëm për stilin e jetës.
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Kapitulli VI
3.0.Qëllimi dhe objektivat e hulumtimit
Qëllimi i këtij hulumtimi është të njihemi me sëmudjen e diabetit dhe shfaqjen e saj në
rajonin e Gjakovës.
Qëllim tjetër i këtij hulumtimi është të njihemi me nivelin e njohurive të të prekurve nga
diabeti me stilin e jetes së një diabetiku.

3.1.Objektivat









Diskutimet e përgjithshme për diabetin
Klasifikimin e diabetit
Edukimi mbi diabetin
Planifikimin e ushqyeshmërisë
Vetëdijesimi i diabetikëve rreth aktivitetit fizik
Aftësia e kontrollit te nivelit te glikemisë
Indentifikimin e nivelit të njohurive të diabetikëve rreth sëmundjes
Analizimin e statisitikave dhe diskutimet për vlerat e tyre.

3.2 Pyetja hulumtuese
Si është niveli i njohurive të personave me diabet për stilin e jetes së diabetikëve në
rajonin e Gjakovës?

3.3 Hipoteza
 Në rajonin e Gjakovës niveli i njohurive të personave me diabet rreth stilit të jetës
së diabetikeve është i mangët.
 Në rajonin e Gjakovës niveli i njohurive të personave me diabet rreth stilit të jetës
së diabetikeve është i plotë.

3.4.Metodologjia
Studimi është i natyres kualitative të punës duke hulumtuar fushat në interes :
Njohjen me statistikat e Diabetikëve në Komunën e Gjakovës për periudhen një vjeçare
Shtator 2016-Shtator 2017 dhe njohjen me nivelin e njohurive të diabetikëve rreth stilit
të jetës.
Metodologjia e studimit përbëhet nga intervista në bazë të pytësorëve të strukturuar,
pytësorëve të shkruar dhe analizimit statistikor.
Mostra është zgjedhur e rastësishme në Qendren Kryesore të Mjekësis Familjare
(QKMF), në Spitalin Regjional “Isa Grezda” dhe diabetik të tjerë të njohurë në rrethin
tonë në komunën e Gjakovës.
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Për anketimin e diabetikëve është marrë leje nga institucioni ku është realizuar anketimi
dhe nga vetë diabetiku pasi që është shpjeguar qëllimi i anketimit dhe studimit.
Në studim janë përfshirë 45 diabetik (69% femra dhe 31% meshkuj) dhe të dhënat janë
mbledhur me ndihmen e pytësorëve të përbër nga 15 pyetje.
Anketimi me diabetikë ka zgjatur mesatarisht rreth 15 min.

3.5.Rezultatet
Rezultatet e hulumtimit janë paraqitur në vazhdim më anë të tabelave dhe grafikoneve
duke japur kështu përgjigje për pyetjen hulumtuese, hipotezat e ngritura dhe duke dhënë
sqarime për qëllimet e hulumtimit.
Në fillim të këtij hulumtimi kemi paraqitur një pasqyrim të numrit të rasteve me diabet të
identifikuar në komunën e Gjakovës për periudhat Shtator-Dhjetor 2016 dhe JanarShtator 2017 në dy institucionet të cilat u realizua anketimi i subjekteve të përfshira në
hulumtim.

Grafikoni 1: Numri i diabetikëve të evidentuar në spitalin regjional “Isa Grezda“ dhe në
Qendren Kryesore te Mjekësisë Familjare (QKMF) në periudhat Shtator - Dhjetor 2016
dhe Janar - Shtator 2017.
NUMRI I DIABETIKËVE TË EVIDENTUAR NË QENDREN KRYESORE
TË MJEKËSISË FAMILJARE (QKMF) DHE SPITALIN REGJIONAL "ISA
GREZDA" NË PERIUDHAT SHTATOR-DHJETOR 2016 DHE JANAR
SHTATOR 2017
150
100
50
0
SPITAL

QKMF

Shtator-Dhjetor 2016

Janar-Shtator 2017

Në periudhen Shtator-Dhjetor 2016 në spitalin rajonal “Isa Grezda” janë identifikuar 68
raste me diabet ndërsa në QKMF janë identifikuar 130 raste.
Në periudhen Janar-Shtator 2017 në spitalin rajonal “Isa Grezda” janë identifikuar 128
raste ndërsa ne QKMF jane identifikuar 138 raste. Në periudhen pas Shtatorit 2017 ka
qenë e mundur të ketë qasje në statisika sepse ato ende nuk janë përpunuar nga institucioni
përkatës.
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Tabela 2. Të dhënat demografike të anketuarve.
Gjinia

Frekuenca

Perqindja

Femra

31

69%

Meshkuj

14

31%

Rural

24

53%

Urban

21

47%

0-18

3

7%

18-40

4

9%

40-60

22

49%

>60

16

35%

E lartë

9

17%

E mesme

22

42%

E ulët

14

41%

E ulët

22

49%

E mesme

17

38%

E lartë

6

13%

TipI (Insulin Vartes)

20

36%

TipII (Jo Insulin Vartes)

25

64%

Vendbanimi

Mosha

Gjendja ekonomike

Përgatitja shkollore

Tipi i diabetit

Në këtë tabelë janë paraqitur të dhëna demografike të subjekteve të përfshira në studim.
Pjesë e ketijë studimi ishin 45 diabetik. Në rezultatet e veqanta krahasueshmeria është
realizuar me variable e gjinise.
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Grafikoni 2. Përgjigjet e të hulumtuarve në pyetjen “ Nga kush informoheni për
edukimin ndaj diabetit?’’

NGA KUSH INFORMOHENI PËR EDUKIMIN NDAJ
DIABETIT?
30
20
10
0
Mjeku

Infermieri

Te tjerë

Burim informacioni

Nga 45 të anketuarve të përfshirë në studim, 62% prej tyre marrin informacione për
edukimin ndaj diabetit nga mjeku, 31% prej tyre marrin informacione për edukimin ndaj
diabetit nga infermieret dhe 7% marrin informacione për edukimin ndaj diabetit nga
persona të tjerë.
Rol kryesor në edukimin rreth sëmundjes së diabetit mban infermieri edukator por në
regjionin e Gjakoves kontakti me infermier edukator është i mangët për këtë arsye
këshillat rreth sëmundjes merren nga vet mjeku.
Grafikoni 3. Përgjigjet e të hulumtuarve në pyetjen“Sa jeni në kontakt me mjekun,
infermierin/en edukatore, dietologun apo farmacistin?“

SA JENI NË KONTAKT ME MJEKUN,
INFERMIERIN/EN EDUKATORE, DIETOLOGUN APO
FARMACISTIN?
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Nga 45 të anketuarve të perfshirë në studim, 40% prej tyre kanë qenë rregullisht në
kontakt me stafin edukator, 42% prej tyre kanë qenë më pak në kontakt me stafin
edukator dhe 18% prej tyre nuk kanë qenë në kontakt me stafin edukator.
Për një trajtim të rregullt të diabetit duhet të jenë rregullisht në kontakt me stafin
edukator.
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Grafikoni 4. Përgjigjet e të hulumtuarve në pyetjen „Sa i zbatoni këshillat nga stafi
edukator i diabetikëve ?“

SA I ZBATONI KËSHILLAT NGA STAFI EDUKATOR I
DIABETIKËVE?
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Zbatimi i këshillave

Nga 45 të anketuarve të përfshirë në studim 42% prej tyre i zbatojnë plotësisht këshillat
nga stafi edukator i diabetit, 53% prej tyre i zbatojnë mesatarisht këshillat nga stafi
edukator i diabetit dhe 5% prej tyre nuk i zbatojne aspak këshillat nga stafi edukator i
diabetit.
Diabeti është sëmundje e cila nëse menaxhohet me rregull nuk shfaq komplikime, dhe
kjo arrihet vetem nëse plotësisht i zbatojmë këshillat e stafit edukator.
Grafikoni 5. Përgjigje e te anketuarve në pyetjen e hapur „A e dini në cilat vende bëhet
injektimi i insolines?“

A E DINI NË CILAT VENDE BËHET INJEKTIMI I
INSOLINES?
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Rreth kërthizes

Në krah

Në kofshë

Të gjitha

Vendet e injektimit

Nga 45 të anketuarve të përfshirë në studim, 58% janë të vetëdijshëm se aplikimi i
insolines bëhet rreth kërthizes, 4% janë të vetëdijshëm së aplikimi i insolines bëhet në
pjesën anësore të krahut, 4% janë të vetëdijshëm se aplikimi i insoline bëhet në pjesen e
jashtme të kofshes dhe 34% janë të vetëdijshëm se aplikimi i insolines bëhet në të gjitha
vendet e përmendura më siper.
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Grafikoni 6. Përgjigjet e të hulumtuarve në pyetjen „ Sa shujta ushqim merrni brenda
dites?“

SHUJTA BRENDA 24 ORËVE
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Shujta brenda 24 oreve

Nga 45 të anketuarve të përfshirë në studim, 33% prej tyre marrin 2 shujta brenda dites,
45% prej tyre marrin 4 shujta brenda dites dhe 22% prej tyre marrin 6 shujta brenda
dites.
Dieta e rregullt e diabetikëve përmban 6 shujta brenda dites të pasur me perime dhe pak
fruta.
Grafikoni 7. Përgjigjet e të hulumtuarve në pytjen e mbyllur „ A përdorni dietë të
posaqme te diabetit?“

A PËRDORNI DIETË TË POSAÇME TE DIABETIT?
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Nga 45 të anketuarve të përfshirë në studim, 31% janë deklaruar së përdorin dietë të
posaçme për diabet, kurse 69% janë deklaruar se nuk përdorin dietë të posaçme, por
ushqehen me shujtat e njejta si të gjithë familiarët tjerë.

22

Grafikoni 8. Përgjigjet e të hulumtuarve në pyetjen „ A e dini cilat përmbajnë sasi më
të madhe të sheqerit, që të mund ta konsumoni në rast të hipoglikemisë?“

A E DINI CILAT USHQIME PËRMBAJNË SASI MË TË
MADHE TË SHEQERIT, QË TË MUND TA
KONSUMONI NË RAST TË HIPOGLIKEMISË?
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Nga 45 të anketuarve të perfshire në studimin, 38% janë përgjigjur se në rast
hipoglikemie ushqehen me fruta, 35% janë përgjigjur se në rast hipoglikemie ushqehen
me çokollatë dhe 27% janë përgjigjur se në rast hipoglikemie ushqehen me sheqer
kuzhine.
Diabetikët këshillohen që të kenë gjithmonë karbohidrate pranë tyre për të parandaluar
dëmet që mund të shfaqen nga hipoglikemia.
Grafikoni 9. Përgjigjet e të hulumtuarve në pyetjen e mbyllur „A mendoni se ekzistojnë
ushqime kategorisht të ndaluara?“

A MENDONI SE EKZISTONJË USHQIME
KATEGORIKISHT TË NDALUARA?
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Nga 45 të anketuarve të përfshirë në studim, 47% janë pergjigjur se kanë informata për
ushqime kategorisht të ndaluara, 53% janë përgjigjur se nuk kanë informata për
ushqime kategorisht të ndaluara.
Ushqimet e ndaluara tek sëmundja e diabetit janë ushqimet të cilat përmbajnë nivel të
lartë të glukozes dhe kolisteolit.
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Grafikoni 10.Përgjigjet e të hulumtuarve në pyetjen „ Sa herë në javë merreni me
aktivitet fizik?“

SA HERË NË JAVË MERRENI ME AKTIVITET FIZIK?
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Nga 45 të anketuarve të përfshirë në studim, 20% bëjnë aktivitet fizik çdo ditë, 42%
bëjnë aktivitet fizik 3 herë në javë, 29% bëjnë aktivitet fizik 1 herë në javë dhe 9% nuk
bëjnë aktivitet fizik fare.
Për të mbajtur nivelin e shendetit në rregull rekomandohet aktiviteti fizik së paku 3 herë
në javë.
Grafikoni 11. Përgjigjet e të hulumtuarve në pyetjen „ A konsumoni ushqim të bollshëm
para, gjatë dhe pas aktivitetit fizik?“

A KONSUMONI USHQIM TË BOLLSHËM PARA, GJATË
DHE PAS AKTIVITETIT FIZIK?
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Nga 45 të anketuarve të përfshirë në studim, 73% janë përgjigjur se nuk konsumojnë
ushqim para/gjatë/pas aktivitetit fizik, 27% janë pergjigjur se konsumojnë ushqim
para/gjatë/pas aktivitetit fizik.
Rekomandohet se para, gjatë dhe pas aktivitetit fizik të merren shujta ushqimi për arsye
të menjajohet rënja e nivelit te glukozes (hipoglikemia) gjatë aktivitetit.
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Grafikoni 12. Përgjigjet e të hulumtuarve në pyetjen „Në cilin nga këto shenja keni rënie
të glikemisë (hipoglikemisë) gjatë aktivitetit fizik?“

ME QKA MANIFESTOHET HIPOGLIKEMIA
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Nga 45 të anketurve të përfshirë në studim, 13% në rast hipoglikemie ankohen nga
dhimbja e kokes, 16% në rast hipoglikemie ankohen nga turbullim i syve, 11% në rast
hipoglikemie ankohen nga djersë të ftohta dhe 60% në rast hipoglikemie ankohen me
këputje trupi.
Hipoglikemia shfaqet me shumë simptoma por njëra që haset më shpesh është këputje
trupi.
Grafikoni 13. Përgjigjet e të hulumtuarve në pyetjen „Sa kohë keni të drejtë të rritni
sasinë e ushqimit pas aktivitetit fizik?“

SA KOHË KENI TË DREJTË TË RRITNI SASINË E
USHQIMIT PAS AKTIVITETIT FIZIK?
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Nga 45 të anketuarve të përfshirë në studim, 60% ushqehen deri në 2 orë pas aktivitetit
fizik, 29% ushqehen deri në 6 orë pas aktivitetit fizik dhe 11% ushqehen deri në 24 orë
pas aktivitetit fizik.
Gjatë aktivitetit fizik shfrytëzohen sasi të larta të glukozes, për këtë arsye është e lejuar
marrja e ushqimit deri në 24 orë pas përfundimit të aktivitetit fizik.
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Grafikoni 14. Përgjigjet e të hulumtuarve në pytjen „ A përdorni terapi enterale (me
tableta) apo paraenterale ( me injeksion )?“

A PËRDORNI TERAPI ENTERALE APO PARAENTERALE
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Nga 45 të anketuarve të përfshirë në studim, 56% prej tyre përdorin terapi enterale me
tableta, 44% prej tyre përdorin terapi paraenterale me injeksione.
Grafikoni 15. Përgjigjet e të hulumtuarve në pytjen „A dini të përdorni aparatin për
matjen e nivelit të glikemisë?“

A DINI TË PERDORNI APARATIN PËR MATJEN E
GLIKEMISË?
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përdorimi i aparatit për matjen e glikemisë

Nga 45 të anketuarve të përfshirë në studim, 71% prej tyre kanë informata për matjen e
nivelit të glukozes, 29% prej tyre nuk kanë informatë për matjen e nivelit të glukozes.
Te gjithë diabetikët duhet të jenë në dijeni për matjen e nivelit të glukozes, qofshin ata
të sëmurë nga diabeti tip I apo tip II.
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Grafikoni 16. Përgjigjet e të hulumtuarve në pyetjen „ A dini sa herë duhet të matet
niveli i glikemisë brenda 24 orëve?“

A DINI SA HERË DUHET TË MATET NIVELI I
GLIKEMISË BRENDA 24 ORËVE?
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Nga 45 të anketuarve të përfshirë në studim, 13% prej tyre matin nivelin e glikemisë 2
herë në ditë, 31% prej tyre matin nivelin e glikemisë 3 herë në ditë dhe 56% prej tyre
matin nivelin e glikemisë 6 herë në ditë.
Rekomandohet që brenda 24 orëve të matet glikemia deri në 6 herë para shujtave.

3.6.Diskutimet
Nga ky hulmtim shihet se pavarsisht se stili i rregullt i jetes është një kusht themelorë për
një gjendje stabile, diabetikët në komunën e Gjakovës nuk kanë një dicipline të duhur në
krijimin e një stili të jetes së një diabetiku duke aprovuar kështu hipotëzen e parë të këtij
studimi e cila mbështet dhe aprovohet në shumicen e rezultateve të nxjerrura nga
pytësorët e të anketuarve.
Gjatë këtijë hulumtimi me ndihmën e një pytësori arritëm të njohim dhe të paraqesim
njohuritë dhe mangësit e diabetikëve rreth kujdesit ndaj diabetit.
Diabetiket e komunës së Gjakovës kanë kontaktë të magët me infermier edukator, edhe
pse rol kyq në edukimin rreth sëmundjes së diabetit mban infermieri. Këshillat rreth
sëmundjes merren nga mjeku gjatë vizitave sistemike të diabetikëve.
Kontakti me stafin edukator është poashtu i mangët. Për nje tajtim të rregullt të diabetit
duhet nje precizitet ne vizita dhe zbatim i këshillave të aprovuara nga stafi.
Zbatimi i këshillave nga ana e diabetikëve është në nivelin mesatar. Ky është lajm i mirë,
pasi që diabeti është sëmundje e cila nëse menaxhohet me rregull nuk shfaq komplikime
dhe kjo arrihet vetëm nëse zbatohen këshillat dhe terapia.
Në Gjakovë kishte mangësi informacioni per injektimin e insolines. Një numër i madh i
pacientëve injekton insolinen rreth kërthizes. Ky vend është më i përshtatshem për
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injektim, por për absorbimin më të mirë duhet qe injektimi bëhet ne vende te ndryshme
si pjesa e jashtme e parakrahut dhe pjesa e jashtme e kofshës.
Shumica e diabetikëve nuk kanë njohuri se sa vakte ushqimore u rekomandohet ti marrin
gjatë ditës dhe egziston mendimi se atyre nuk u lejohet të ushqehen disa herë brenda dite
dhe vetëm një përqindje e vogël din dhe zbaton rregullin e ushqyeshmërisë më 6 vakte në
ditë.
Diabetiket këshillohen që të mbajnë karbohidrate pranë tyre ne çdo moment, per të
menjanuar dëmet qe mund te shfaqen me renien e glikemise (hipoglikemise) në
organizmin e tyre. Zakonisht mbajne çokolade apo sheqer rrushi.
Diabetiket ne regjionin e Gjakovës nuk kanë shumë informacione rreth dietave diabetike,
sidomos rresh ushqimeve që janë të ndaluara. Ushqimet e ndaluara tek semundja e diabetit
janë ushqime te cilat përmbajnë nivel te lartë te glukozes dhe kolisterolit.
Aktiviteti fizik shpenzon sasi te larta të glukozes në organizem. Rekomandohet se para,
gjatë dhe pas aktivitetit fizik të merren shujta ushqimi për arsye që të menjanohet renja e
nivelit të glukozes (hipoglikemia) gjate aktivitetit.
Pas aktivitetit fizik niveli i glukozes është i ulët. Për këtë arsye është e lejuar marrja e
ushqimit deri në 24 orë pas aktivitetit fizik. Gjë që diabetitekët në regjionin e Gjakovës
nuk kanë informacione dhe ushqehen deri në 2 orë pas aktivitetit fizik në sasi shumë të
larta dhe atë deri sa të ngopen. Ushqimi pas aktivitetit fizik duhet të jetë i shpeshtë dhe
në sasi më të vogla.
Të gjithë diabetikët duhet të jenë në dijeni për matjen e nivelit të glukozes, qofshin ata të
sëmurë nga diabeti tip I apo tip II. Instruksionet për matjen e nivelit të glukozes ipen nga
edukatori i diabetit dhe praktikohet në rrethana të shtëpisë.
Rekomandohet që brenda 24 orëve të matet glikemia deri në 6 herë para shujtave për
arsye që të menjanohet ngritja apo rënja e nivelit të glikemisë në organizem.

3.7.Përfundimet
Nga ky studim kemi ardhur në këto përfundime:







Diabetikët rreth kujdesit të sëmundjes informohen nga mjeku dhe jo infermieri
edukator.
Diabetikët nuk janë rregullisht në kontakt me mjekun, infermierin edukator,
dietologun apo farmacistin.
Diabetikët zbatojnë në nivel mesatar këshillat nga stafi edukator.
Diabetikët nuk kanë njohuri për të gjitha pjesët e trupit ku injektohet insolina.
Diabetikët nuk kanë njohuri që duhet të ushqehen 6 herë brenda dite, shumica e
tyre ushqehen vetëm 4 ose 2 herë .
Diabetikët nuk përdorin një dietë me shkrim apo plan të vakteve ushqimore.
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Diabetikët kanë njohuri se cilat ushqime përmbajnë nivel më të lartë të glukozes.
Diabetikët konsiderojnë si ushqime rreptësisht të ndaluara: brumrat, ëmbëlsirat,
orizin dhe pastat.
Diabetikët merren me aktivitet fizik së paku 3 herë në javë.
Diabetikët konsumojnë ushqim të bollshëm para, gjatë dhe pas aktivitetit fizik.
Diabetikët me hipoglikemi më së shpeshti ankohen me këputje trupi.
Diabetikët nuk janë në dijeni se duhet ta rrisin sasinë e ushqimit deri në 24 orë pas
aktiviteteve fizike.
Diabetikët dijnë të perdorin aparat te matjes se glikemis, por jo gjithjë e ushtojnë
vetë këtë procedurë.
Diabetikët kanë dijeni se duhet te masin nivelin e glikemisë deri ne 6 herë brenda
24 orëve.

3.8.Rekomandimet
 Rekomandohet që diabetikët të ushqehen në mënyrë të rregullt dhe të
shëndetshëm të bazuar në një diet kryesisht me origjinë bimore se sa shtazore.
 Rekomandohet që diabetikët të mbajnë në nivel peshën trupore dhe aktivitete
fizike.
 Rekomandohet marrja e zarzavateve, sallatave dhe frutave sepse ato janë burimi i
mirë i mineraleve dhe vitaminave.
 Rekomandohet zëvendësimi i mishit më dhjam me prodhime të mishit të peshkut,
të pulës dhe mishit pa dhjamë.
 Të konsumohen lëngje jo të sheqerosura ( ujë,ujë mineral natyral, çaj bimësh etj)
edhe duhet të mirren më së paku 1.5 litra ujë.
 Ndërtoni një planë për aktivitetin fizik, qoftë edhe ecje për 2 orë.
 Merrni mjekimin vazhdimishtë dhe konsultohuni me mjekun për çdo ndryshim në
organizmin tuaj.
 Rritni përdorimin e vitaminës K në veqanti sepse ajo ul rrezikun për diabet.
 Rekomandohet edukimi i vazhdueshëm i diabetikëve rreth higjenes përsonale.
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Abstrakti
Hyrje
Diabeti është një sëmundje e cila po prek gjithnjë e më shumë botën duke mos vequar
as vendet më të zhvilluara dhe nga natyra e zhvillimit të saj si një sëmundje me
problematik globale kërkon një përkushtim maksimal nga stafi mjekësorë, nga
pacientët, nga familja dhe gjithë shoqëria. Rol kyç në menaxhimin e kësaj sëmundje
luan edukimi rreth sëmundjes, nutricioni, aktiviteti fizik dhe kontrolli mbi nivelin e
glikemise. Përmes këtij studimi, mund të informoheni me sëmundjen dhe njohuritë e
popullates rreth Diabetit.
Nga gjithë kjo vijmë në përfundim se duhet të merren masa në vetëdijësimin e
diabetikëve rreth ndikimit dhe rëndësis së stilit te jetes tek gjendja e tyre shëndetësore.
Metodologjia
Studimi është i natyres kualitative të punës duke hulumtuar fushat në interes :
Njohjen me statistikat e Diabetikëve në Komunën e Gjakovës për periudhen një vjeçare
Shtator 2016-Shtator 2017 dhe njohjen me nivelin e njohurive të diabetikëve rreth stilit
te jetës.
Metodologjia e studimit përbëhet nga intervista në bazë të pytësorëve të strukturuar,
pytësorëve të shkruar dhe analizimit statistikor.
Mostra është zgjedhur e rastësishme në Qendren Kryesore të Mjekësis Familjare
(QKMF), në Spitalin Regjional “Isa Grezda” dhe diabetik të tjerë të njohurë në rrethin
tonë në komunën e Gjakovës. Për anketimin e diabetikëve është marrë leje nga
institucioni ku është realizuar anketimi dhe nga vetë diabetiku pasi që është shpjeguar
qëllimi i anketimit dhe studimit.
Në studim janë përfshirë 45 diabetik (69% femra dhe 31% meshkuj) dhe të dhënat janë
mbledhur me ndihmen e pytësorëve të përbër nga 15 pyetje.
Anketimi me diabetikë ka zgjatur mesatarisht rreth 15 min.
Perfundimi.
Nga ky studim kemi ardhur në këto përfundime:









Diabetikët rreth kujdesit të sëmundjes informohen nga mjeku dhe jo infermieri
edukator.
Diabetikët nuk janë rregullisht në kontakt me mjekun, infermierin edukator,
dietologun apo farmacistin.
Diabetikët zbatojnë në nivel mesatar këshillat nga stafi edukator.
Diabetikët nuk kanë njohuri për të gjitha pjesët e trupit ku injektohet insolina.
Diabetikët nuk kanë njohuri që duhet të ushqehen 6 herë brenda dite, shumica e
tyre ushqehen vetëm 4 ose 2 herë .
Diabetikët nuk përdorin një dietë me shkrim apo plan të vakteve ushqimore.
Diabetikët kanë njohuri se cilat ushqime përmbajnë nivel më të lartë të glukozes.
Diabetikët konsidojnë si ushqime rreptësisht të ndaluara: brumrat, ëmbëlsirat,
orizin dhe pastat.
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Diabetikët merren me aktivitet fizik së paku 3 herë në javë.
Diabetikët konsumojnë ushqim të bollshëm para, gjatë dhe pas aktivitetit fizik.
Diabetikët me hipoglikemi më së shpeshti ankohen me këputje trupi.
Diabetikët nuk janë në dijeni se duhet ta rrisin sasinë e ushqimit deri në 24 orë pas
aktiviteteve fizike.
Diabetikët dijnë të perdorin aparat te matjes se glikemis, por jo gjithjë e ushtojnë
vetë këtë procedurë.
Diabetikët kanë dijeni se duhet të masin nivelin e glikemisë deri ne 6 herë brenda
24 orëve.
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Abstract
Introduction.
Diabetes is a disease that is affecting the world every day more. Not even the most
developed countries and the nature of its development as a global problematic disease
requires a maximum commitment from medical staff, patients, the family and the entire
society. The key role in the management of this disease is education about this disease,
nutrition, physical activity and control over the level of glycemia. Through this study,
you can be informed about the disease and the knowledge of the population about
Diabetes.
From all this we conclude that measures need to be taken in diabetics awareness about
the impact and importance of lifestyle in their health condition.
Methodology
The study is of a qualitative nature of work by exploring the areas of interest:
Recognition of Diabetic Statistics in the Municipality of Gjakova for the period of one
year from September 2016 to September 2017 and recognition of the level of knowledge
of diabetics around the lifestyle.
The study methodology consists of interviews based on structured questionnaires and
statistical analysis.
The sample was randomly selected at the Main Family Medicine Center (QKMF), the
Regional Hospital "Isa Grezda" and other well-known diabetics in our district in the
municipality of Gjakova. For the Diabetic Survey, permission was obtained from the
institution where the survey was conducted and from diabetes itself after explaining the
purpose of the survey and study.
The study included 45 diabetic (69% female and 31% male) and data were collected with
the help of questionnaires consisting of 15 questions.
The diabetic survey lasted on average about 15 minutes.
Conclusion
From this study we have come to the following conclusions:
•
•
•
•
•
•
•

Diabetics, about the care of the disease are informed by the doctor and not the
educator nurse.
Diabetics are not regularly in contact with a doctor, educator nurse, dietician
or pharmacist.
Diabetics apply on average advice from educator staff.
Diabetics have no knowledge of all parts of the body where they can injected
insuline.
Diabetics have no knowledge that they need to be fed 6 times a day, most of
them fed only 4 or 2 times.
Diabetics do not use a diabetic diet or diet plan.
Diabetics are familiar with what foods contains higher levels of glucose.
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•
•
•
•
•
•
•

Diabetics consider strictly prohibited foods: dumplings, sweets, rice and
pastas.
Diabetics take physical activity at least 3 times a week.
Diabetics consume high nutrition before, during and after physical activity.
Hypoglycemic diabetics often complain of body aches.
Diabetics are not aware that they should increase the amount of food for up to
24 hours.
Diabetics know to use a glycemic tester, but not all of them exercise this
procedure.
Diabetics know that they need to measure glycemia up to 6 times within 24
hours
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