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ABSTRAKT
3

HYRJEÇrregullimet e ankthit janë prishje relativisht të zgjatura të rrjedhës normale të jetës, të
karakterizuara nga ankthi. Ankthi zakonisht përkufizohet si një ndjenjë jo e theksuar frike dhe
pasigurie. Ankthi mund të quhet si një frikë ndaj kërkesave që i bëhen një individi.
QËLLIMIQëllimi i këtij punimi është që të shqyrtojmë ankthin në përgjithësi, problemet e personave të
prekur nga ky lloj çrregullimi si dhe përkujdesjen infermierore ndaj këtyre pacientëve.
METODOLOGJIAKryesisht flitet për punën që kryejnë infermierët në raste të ndryshme me këta pacientë, të
dhëna të marra nga spitali regjional “Isa Grezda” në Gjakovë, në repartin e Psikiatrisë.
PËRFUNDIMETSi t’iu ndihmojmë këtyre pacientëve me këtë lloj çrregullimi dhe rëndësia infermierore.
REKOMANDIMETParandalimi i ankthit (atëhere kur vërehen simptomat e para të cilat nuk ndalojnë së
përsërituri), informimi i duhur për këtë çrregullim dhe lajmërimi tek mjekët adekuat.

Fjalë kyqe: Ankthi, Çrregullimet e ankthit, Kujdesi infermieror .

4

ABSTRACT
INTRODUCTION- Anxiety disorders are relatively prolonged normal life spasms,
characterized by anxiety. Anxiety is usually defined as an underprivileged feeling of fear and
insecurity. Anxiety can be called a fear of an individual's demands ëhen he does not know
exactly what these claims are.
PURPOSE - The purpose of this paper is to examine anxiety in general, the problems of
people affected by this type of disorder and the nursing care of these patients.
METHODOLOGY - Mostly talk about the work performed by nurses in different cases with
these patients, given these taken from the regional hospital protocols in the city of Gjakova.
CONCLUSIONS - How to help these patients with this type of disorder and nursing
RECOMMENDATIONS- Prevention of anxiety (when the first symptoms are noticed that
do not stop repeating), proper information about this disorder and admission to the
appropriate doctors.

Key words: Anxiety , Anxiety disorders , Nursing care
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I. Hyrja
1. Çfarë është gjumi?
Gjumi është një gjendje e natyrshme pushimi i rregullt trupor. Fenomen universal i vëzhguar
tek të gjithë gjitarët, zogjtë dhe peshqit. Gjumi është e kundërta e zgjimit. Gjumi nuk është
një gjendje e pavetëdijshme, por më tepër, një gjendje prehjeje trupore e mendore, që
karakterizohet nga një zvogëlim i vullnetshëm i lëvizjeve trupore, rënie e reaksioneve ndaj
ngacmimeve të jashtme, një nivel i lartë i anabolizmit (ripërtëritjes së qelizave), dhe një nivel
i ulët i katabolizmit (shkatërrimit të qelizave). Gjumi është vetëm një gjendje e tjetërsuar e
vetëdijes, e kundërt me të qenurit i pavetdijshëm. Mirëpo, jo çdokush bën gjumë të rehatshëm
dhe pa probleme. Ekzistojnë personat të cilët kanë mjaft çrregullime, nga më të ndryshmet
dhe shumica prej nesh nuk e dijmë se sa të rrezikuar jemi nga këto çrregullime dhe nuk
konsulltohemi me mjekët e specifikuar apo nuk kërkojmë trajnimin e duhur. Kjo është një
mangësi e mosinformimit të duhur në këtë aspect dhe mendojmë se kalohet pa marre
kontrollin adekuat. Pra, ky është nje ndër gabimet më të mëdha sepse çrregullime të
ndryshme na qojnë në një gjendje të përkeqësuar shëndetësore. Gjumi ka çrregullime të
ndryshme, mirëpo unë jam ndalur tek ankthi, kryesisht tek çrregullimet specifike të tij.
Në vijim do të shohim se çfarë është ankthi, cilat janë çrregullimet e ankthit, çfarë
përkujdesje duhet t’iu kushtohet pacientëve me këto lloje çrregullimesh si dhe ndihma që iu
japin infermierët këtyre pacientëve.
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Çrregullimet e ankthit
Çrregullimet e ankthit janë prishje relativisht të zgjatura të rrjedhes normale të jetës,të
karakterizuara nga ankthi.
Ankthi zakonisht përkufizohet si një ndjenjë jo e theksuar frike dhe pasigurie.Ankthi mund të
quhet si një frikë ndaj kërkesave që i bëhen një individi,kur ai me saktësi nuk e di c’janë këto
kërkesa.Këtu do të shqyrtojmë katër lloje të crregullimit të ankthit:






Çrregullimin e Panikut dhe Agorafobinë
Fobitë e thjeshta dhe ato Sociale
Çrregullimin e Obsesionit të papërmbajtur
Çrregullimin e Ankthit të përgjithshëm

Çrregullimi i
panikut&Agorafobia

Fobitë e thjeshta
dhe sociale

Çrregullimi i
Obsesionit te
papërmbajtur

Çrregullimi i ankthit
të përgjithshëm

Fig.1. Llojet e qrregullimeve të ankthit
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Çrregullimi i Panikut dhe Agorafobia
Çrregullimi i panikut identifikohet nga shfaqja e krizave të panikut që janë periudha të
caktuara të ankthit të theksuar , që karakterizohen nga marrja e frymës, marrje mendsh,
këputje, dridhje, djersitje, përzierje për të vjellë, mpirje, afsh të nxehtë ose ethe të ftohta nga
frika e vdekjes. Krizat e panikut mund të zgjasin disa minuta deri në një orë ose më tepër. Ato
janë të papritura dhe nuk shkaktohen nga situata ankth-shkaktuese. Zakonisht, qrregullimet e
panikut shfaqen tek të rinjtë e të dy gjinive. Krizat e panikut mund të përsëriten disa herë në
javë, nganjëherë cdo ditë. Prishja e një marrëdhënie të rëndësishme shoqërore mund të jetë
premisë për një qrregullim paniku.
Agorafobia ndodh kur personi ka frikë nga vende dhe situata prej të cilave e ka të vështirë ose
i vjen zor të largohet, veqanërisht kur shfaq simptoma që e bëjnë të paaftë të veprojë, ai ka
frikë të ndodhet jashtë shtëpisë apo në mes turmave. Për shkak të kësaj ndjenje të theksuar
personi mundohet t’i kufizojë daljet e udhëtimet. Agorafobia është tipike tek të rinjtë dhe më
shpesh midis femrave sesa meshkujve. Kërkimet e fundit tregojnë se agorafobia dhe
qrregullimet e panikut ndeshen shpesh së bashku dhe mund të kenë një bazë të përbashkët
gjenetike.

Fig.2. Personi I prekur nga Agorafobia , midis turmës së njerëzve

Burimi : www.google.com/agoraphobia

10

Fobitë sociale dhe ato të thjeshta
Fobitë janë ndjenja të tepruara dhe akute frike për situata ose objekte të veqanta, kjo frikë nuk
ka baza reale bindëse. Njerëzit mund të zhvillojnë fobira për një numër të madh gjërash
pafund. Frika kthehet në një fobi kur pa ndonjë arsye, ajo na ndërhyn dhe krijon shqetësim në
jetën e përditshme. Ajo mund ta pengojë një individ në shumë gjëra. Kur personat me fobira
ndeshen me objektet që u shkaktojnë atyre fobira, ata provojnë në mënyrë tipike panik, të
përziera dhe me ankth akut.Nga ana tjetër, fobirat kanë avantazhin se u japin shkak personave
me ankth, që të shmangin ankthin dhe objektet specifike. Kështu, ata mund të kontrollojnë
ankthin.Fobitë nuk zhvillohen kot, por mësohen në saje të ngacmuesve specifik.

DSM-III-R1 i klasifikon fobitë në tre kategori të përgjithshme:
1-Agorafobia (e përshkruar më lartë)
2-Fobia Sociale
3-Fobia e Thjeshtë

Fobitë Sociale janë frika dhe shqetësime të tepruara irracionale që ndodhin kur
bashkëveprojnë me njerëz të tjerë (si p.sh. frika e sjelljes ngulmuese, frika e kritikes, si dhe të
folurit publik).
Fobitë Sociale, shpesh fillojnë në adoleshencë dhe mund të jenë tepër ngacmuese.
Ky crregullim ndeshet më shumë tek meshkujt se sa tek femrat.

Fig.3. Sjellja e personit me qrregullimin e fobisë sociale në raport me të tjerët

1

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders.
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Çrregullimi Obsesiv-Kompulsiv
Një lloj relativisht i rëndomtë qrregullimi ankthi është qrregullimi obsesiv-kompulsiv, i cili
mund të shfaqet në forma të ndryshme. Personat me ankth kanë mendime të përsëritura
(obsesione) ose shtytje të vazhdueshme për t’u marrë me veprime të përsëritura pa kuptim, të
cilat janë të pakontrollueshme, irracionale dhe të bezdisshme. Këto obsesione ose
kompulsione krijojnë brengosje dhe shqetësime të ndjeshme në funksionim normal të
individit dhe i shpenzojnë shumë kohë (si larja e duarve cdo gjysmë ore). Ne të gjithë kemi
mendime që i kryejmë thuajse në mënyrë automatike.Kurse tek personi obsesiv kompulsiv,
këto mendime dhe veprime bëhen aq zotëruese sa që e pengojnë atë në jetë. Mendimet
obsesive shpesh kanë të bëjnë me frikën e të qenit i paaftë për të kontrolluar impulset
(shpërthimet). Personi mund të fantazojë here pas here sikur vret dikë apo bën veprime të
turpshme, shanset për t’i realizuar këto në të vërtetë janë zero, por të fantazuarit vazhdon në
mënyrë të pavullnetshme. Veprimet kompulsive janë po aq shqetësuese për personin që i bën
ato. Mund të përmendim veprime rutinë e të parëndësishme sikurse është të kontrolluarit e
dyerve tri herë, për t’u siguruar që ato janë të mbyllura etj .Përsëri cdo përpjekje për ta
ndaluar këtë sjellje con në një ankth të menjëhershëm.Personat obsesive kompulsive nuk
është vështirë të trajtohen, sepse kjo gjendje nuk paraqet vecse një formë të lehtë të
keqpërshtatjes. Sipas modelit psikoanalitik, ankthi dhe faji për një problem mund ta pushtojë
njeriun. Atëherë ai mendon se duke bërë dicka tjetër, kjo ia heq mendjen nga ky problem.
Dhe kështu fillon cikli sa herë ndjen ankth fillon edhe sjellja e përsëritur.
Dollerd dhe Miller thonë se, sjelljet tona te papërmbajtura mund ta kenë burimin tek sjelljet
tona të shpërblyera në fëmijëri.( P.sh. për larjen e duarve,veshjen, ose rregullimin e dhomës
etj.) Si të rritur ne i ekzagjerojmë këto sjellje të fëmijërisë.Kërkimet më të fundit vënë në
dukje se, ekziston një bazë biologjike për disa nga format e sjelljes obsesive kompulsive dhe
se, ato ngjasin tek një person që në përgjithësi është i paaftë të përballojë si duhet kërkesat e
jetës së përditshme.

Fig.4. Personi i prekur nga qrregullimi obsesiv-komplesiv
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Çrregullimi i Ankthit të përgjithësuar
Individët me çrregullime të ankthit të përgjithësuar jetojnë në një gjendje ankthi të
vazhdueshëm. Njerëzit me ankth nuk e dinë përse ndjejnë sikur dicka e tmerrshme do t’u
ndodhë Ankthi i tyre është i papërcaktuar dhe nuk lidhet me ndonjë objekt apo situatë të
caktuar.Personat me crregullim ankthi të përgjithësuar ndjehen të pazotë dhe të pafuqishëm
në përballimin e jetës dhe sfidave të saj. Njerëzit me crregullime ankthi të përgjithësuar
ndjehen në vështirësi të theksuar, kur kanë të bëjnë me probleme qe ne te tjeret mund ti
kalojme pa ndonje zor. Ata janë vazhdimisht të pasigurt dhe gjejnë probleme për t’u
shqetësuar pa fund. Edhe kur punët u shkojnë mbarë, ata nuk ndjehen të qetë, sepse
vazhdojnë të shqetësohen për problemet e së nesërmes.
DSM-III-R numëron 18 simptoma, 6 nga të cilat janë të panevojshme për diagnozën e
crregullimit të ankthit të përgjithësuar. Simptomat e tensionit muskular përfshijne dridhjet,
tensionin muskular, shqetësimin dhe lodhjen. Hiperaktiviteti autonom shfaqet me simptoma
të tilla si mosmbushje me frymë, rrahje e shpejtë e zemrës, djersitje, marrje mendsh, tharje e
gojës, përzierje të dridhura dhe urinim i shpeshtë.
Simptoma të një vigjilence të theksuar shfaqen në formën e dyshimit të të qenurit i kycur
brenda, me reagime të ekzagjeruara të trembjes, pagjumësi dhe një gjendje irritimi të
pergjithshëm. Personi duhet ti manifestoje këto simptoma të pakten për gjashtë muaj që të
diagnostikohet se vuan nga crregullimi i ankthit të përgjithësuar.

Fig.5. Mendimet e një personi të prekur nga qrregullimi i ankthit të përgjithësuar
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Kriteret Diagnostifikuese sipas DSM-IV R për këtë çrregullim
Ankth i përhershëm dhe shqetësim për ngjarje dhe aktivitete të jetës së përditshme si psh
(puna, shkolla, familja etj.) të cilat zgjasin më shumë se 6 muaj.

Individi që vuan nga ky çrregullim e ka të vështirë ta kontrollojë shqetësimin e përjetuar.

Ankthi dhe shqetësimi shoqërohen nga disa simptoma:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Paaftësi për t’u qetësuar;
Ndjenjë lodhjeje ose lodhje e shpejtë;
Vështirësi në përqendrim ose bllokim i mendjes;
Irritueshmëri;
Tension muskulor;
Shqetësime gjumi

Çrregullimi i ankthit të përgjithësuar mund të jetë shpesh shoqërues i çrregullimeve të tjera si
çrregullimet e humorit çrregullime psikotike apo i problemeve të tjera shëndetësore, po ashtu
mund të shoqërohet dhe me probleme ekonomike sociale. Zakonisht, nëse simptomat
vazhdojnë për më shumë se gjashtë muaj është e mundshme që kemi të bëjmë me çrregullim
ankthi të përgjithësuar.Pa trajtim, çrregullim ankthi i përgjithësuar mund të vazhdojnë për një
jetë, në disa raste me i butë në disa të tjera në paaftësi.
Të ndërhyjmë në kohë që të mbrojmë dhe rikuperojmë shëndetin e pacientit
Nevoja për trajtim spitalor, kur pacienti nuk është në gjendje të menaxhojë funksionimin e tij,
por sëmundja menaxhon pacientin, sjelljet e tij atëherë ndjehet nevoja e trajtimit në kushtet
spitalore.
Njerëzit që vuajnë prej saj janë gjithmonë të brengosur, të shqetësuar, të tensionuar dhe kjo
gjendje vazhdon me kalimin e kohës, ndërsa Sëmundjet fizike që shoqërojnë atë mund të jenë
me ndërprerje. Ankthi shpesh mund të jetë i lidhur me situata familjare, pune ose paraqitet pa
ndonjë shkak të vërtetë. Ankthi ndikon shume në aktivitetet e përditshme. Një në 50 njerëz
zhvillojnë këtë sëmundje në një moment të jetës dhe gratë janë më të ndjeshme se meshkujt.
Pranimi – është pothuajse gjëja më e vështirë që i sfidon njerëzit. Pranimi i një situatë të tillë
që ka ndodhur dhe shikimi nga e ardhmja dhe jo nga ajo se “po të mos ndodhte”, edhe ashtu
gjërat që kanë ndodhur nuk mund të kthehen, andaj pse të tundoni veten me të kaluarën në
vend se të shikoni nga e ardhmja. Nuk ka një shkak gjendja e ankthit, por edhe në qoftë se ka
janë disa faktorë që luajnë një rol të rëndësishëm:
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Faktorët Rriskues
Manifestohen me simptoma fiziologjike, emocionale dhe konjitive (njohëse). Këto variojnë
sipas nivelit të ankthit.
Faktorët Fiziologjik











Shpeshtim i rrahjeve të zemrës
Diarre
Pagjumësi , lodhje dhe dobësi
Rritje e presionit të gjakut, rritje e frekuencës respiratore
Dridhje të zërit /Të dridhura të përgjithshme
Urinim i shpeshtë
Të vjella, skuqje ose zbehje
Tharje të gojës, dhimbje trupore (gjoksi, kurrizi)
Diskonfort i përgjithshëm Parestezi
Ngrohje ose ftohje trupore e menjëhershme

Faktorët Emocional










Frikë/droje , nuk do ndihmë
Është nervoz, nuk ka besim tek vetja
Ka frikë, ndjell ters
Humbet kontrollin, është i tensionuar
Është i paaftë për t’u relaksuar Nuk e ka sensin e realitetit
Paaftësi përqendrimi / vëmendjeje
Harresa të herëpashershme
Bllokim mendimesh (paaftësi për t’u kujtuar)
I orientuar më tepër ndaj të shkuarës, sesa ndaj të tashmes e të ardhme.

- Gjenet tuaja mund të jenë të rëndësishme, pasi disa njerëz kanë tendencë që të ketë një
personalitet të shqetësuar për shkak se ata e kanë te trashëguar në familje.
- Trauma Fëmijëri të tilla si abuzimi ose vdekja e një prindi që mund të shkaktojnë ankth në
moshë madhore;
- Përjetimi i streseve të mëdha të tilla si një krizë familjare. Për më tepër, edhe njerëzit
me depresion ose skizofrenia priren për të zhvilluar një çrregullim ankthi i përgjithësuar.
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II.MËNYRAT E TRAJTIMIT
Trajtimi me medikamente
Anksiolitikët duke përfshirë disa medikamente efektive, po japim disa shembuj të shkurtër:
Medikamente si benzodiazepinat si clonazepam (Klonopin) dhe lorazepam (ativan) janë më
të dobishme në ndalimin e simptomave të rënda te ankthi. Gjithashtu alprazolam (Xanax)
është përdorur shpesh për të trajtuar ankthin, kohëzgjatjen e tij të shkurtër të veprimit,
ndonjëherë mund të rezultojë që pacienti ta përdorë pa kriter. Buspirone: ajo është një prej
ilaçeve të përshkruara për çrregullim ankthit të përgjithësuar, është një qetësues që vepron në
serotonin, një kimike të trurit që mund të shkaktojë simptoma ankthi. Që ajo të jetë efektive
duhet të paktën dy javë, të fillohet me një dozë të ulët dhe një plan të mirë trajtimi, bazohet
në supozimin për të paktën tetë javë, dhe gjatë kësaj kohe të ndiqen me rigorozitet këshillat
dhe rikonsultimi tek mjeku psikiatër për çdo efekt të pritshëm ose jo, si shkak i mjekimit.
Efekti i saj terapeutik shfaqet pas 1 jave përdorimi, fillimisht me doza të vogla pastaj në doza
normale dhe pas dukjes së përmirësimit duke e reduktuar dozën gjersa të arrijmë në dozën
mbajtëse për trajtim afatgjatë dhe ka treguar superioritet duke dhënë efekte shumë të mira në
simptomat e ankthit.

Efektet e padëshiruara ; zakonisht vërehen në fillim të terapisë dhe zhduken gjatë dhënies e
në vazhdimësi, efektet e padëshiruara më të shpeshta janë: përgjumje, marrje mendsh,
humbje ekuilibri.

Nëse përdoret për një kohë të gjatë doza maksimale mbajtëse atëherë ilaçi e humbet efektin e
tij. Krijimi i varësisë fizike ose psikike,.rreziku i krijimit të varësisë rritet me zmadhimin e
dozës dhe kohëzgjatjes së trajtimit ose më keq tek keqpërdorimi i këtyre anksiolitikëve.

Antidepresivët: Janë përdorur zakonisht për të trajtuar depresionin, por edhe për të
zvogëluar simptomat e ankthit, ilaçet kundër depresionit janë efektive dhe në lehtësimin e
simptomave të ankthit në të paktën tek gjysma e njerëzve që vuajnë nga çrregullimi i ankthit
të përgjithësuar. Antidepresivët veprojnë duke ndërhyrë me neurotransmetuesit si serotonina
që mund të shkaktojë ankth. Ilaçet kundër depresionit kërkojnë të paktën 2-3 javë që të japin
efektet e dëshiruara.

Disa pacientë e ndërpresin mjekimin pas rreth një javë, sepse ata shohin përmirësim por
bëjnë gabim, duhet t’i jepni kohën e nevojshme ilaçit për të arritur në përfitim të shëndetit, rikonsultimi me mjekun specialist është shumë i nevojshëm për rregullimin e marrjes së
mjekimit.
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TRAJTIMI PSIKOSOCIAL
Kombinimi i trajtimeve të tilla medikamenteve dhe trajtimi psikosocial kombinuar mund të
na japë rezultat më të mirë se sa vetëm marrja e medikamenteve në këtë rast terapia e sjelljes
është shumë efektive. Të përjetosh Ankth do të thotë të kesh frikë për gjithçka. Shumica e
njerëzve kanë të njëjtat shqetësime, gjithë secili prej tyre kujdeset në mënyra të ndryshme dhe
në nivele të ndryshme. Gjithsecili prej nesh mund shqetësohet me gjëra më pak të
rëndësishme, si të qenit në kohë për një takim, për punë ose në shkollë, për familjen, për të
ardhmen për gjithçka, por në rastin e personit me çrregullime të Ankthit të përgjithësuar këto
shqetësime marrin përmasa të mëdha dhe mund të zgjasë disa orë ose më shumë. Një tjetër
aspekt i çrregullimit të ankthit të përgjithësuar është fokusuar në skenarët e mundshme: të
mendojnë për çdo gjë që mund të ndodhë në të ardhmen. Të gjitha mendimet janë të
përqendruar në ngjarjet negative që mund të ndodhin, ato zakonisht ndodhin kur ju filloni të
mendoni me frikë për to. Për Shembull: “në qoftë se unë qëndroj bllokuar në trafik dhe
mbërrij vonë për punë? Shefi im mund të jetë mërzitur me mua dhe unë mund të humbas
punën time dhe unë nuk mund të gjeni një tjetër? Dhe gjendja e familjes time do të
përkeqësohet.”

Lidhja që bën pacienti duke parashikuar ngjarjeve negative irreale e bëjnë atë të përshpejtojë
sulmin e gjendjes Anksioze. Por në të kundërtën nëse fillon të mendojë se trafiku do hapet së
shpejti unë nuk do të vonohem shumë, punën do ta bëj, e kam bërë përditë, edhe shefi im po
ashtu do jetë në trafik, sistemimi i mendimeve në aspektin pozitiv parandalon një gjendje
ankthi: pra të flasim për një linjë tjetër të menduarit me pacientin, do të na japë një rezultat të
mirë në efektin e psikoterapisë.Shumë e rëndësishme të edukojmë pacientin në ruajtjen e
funksionimit social për të parandaluar degradimin dhe rënien, të ndihmojmë në rritjen e
aftësive për të përballuar dhe zgjidhur problemin e çrregullimit të tyre. Kjo formë e terapisë
ka synim të ndihmoje pacientët me çrregullim ankthi të gjeneralizuar, të ulë mendimet dhe
sjelljet irracionale që përforcojnë simptoma ankthi dhe mund të administrohet ose
individualisht, ose në terapi në grup. Teknikat e sjelljes që janë përdorur shpesh për të ulur
ankthin përfshijnë gjithashtu teknikat e relaksimit dhe ekspozimit gradualisht në rritje në
situata që mund të kemi vënë re që sjellin ankth tek pacienti. Pasi pacienti përgatit një listë
me problemet shqetësuese bëjmë një ushtrim për matjen e shqetësimit, duhet pasuar nga vetë
monitorimi i pacientit dhe regjistrimi i frekuencës para dhe pas zbatimit të ushtrimit. Shpesh,
një kombinim i psikoterapisë dhe medikamenteve prodhon rezultate të mira.
Këshilla për pacientët me këtë qrregullim:




Zëvendësimi i shprehjeve unë nuk mundem me unë mundem.
Me qetësi dhe me kujdes mendoni për çdo shkak të ankthit.
Largojini ato gjëra nga mendimet tuaja sado i/e sëmurë të jeni ju mund të merrni në
dorë kontrollin e shërimit tuaj ( Nëse mendojmë negativisht tërheqim negativitetin,
nëse mendojmë pozitivisht tërheqim gjera pozitive në jetën tonë.)
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Përmirësim vërehet zakonisht në një periudhë mjaft të shkurtër kohe, rreth 2-3 muaj. Kështu,
trajtimi i përshtatshëm për të sëmurët me ankth mund të parandalojë simptomat ose të paktën
të zvogëlojë ndjeshëm peshën e tyre dhe frekuencën, duke sjellë lehtësim të rëndësishëm për
shumë njerëz me ankth.

Mënyra e jetesës dhe Vetë kujdesi











Stili i jetës: një mënyrë e veçante e jetesës së një personi; zakonet e përdorura për tu
përballur me jetën dhe lehtësia me kontaktet shoqërore; të formuar nga modele të
bashkëveprimeve ndër personale dhe të mësuarit social.
Qëndrimi në kontakt me miqtë e shokët për të mos u distancuar nga ata pasi ata janë
shume të rëndësishëm, dhe ndjekja e aktiviteteve normale me ta, kinema, teatër, klub,
për të përfituar kohën e humbur për shkak të çrregullimit dhe mbrojtja e funksionimit
Vetë kujdesi: Pacienti duhet të marri masa që të bëjë trajtimin sa më efektiv.
Mbajtja e një liste javore të ngjitur në një vend të dukshëm dhe duke çekuar çdo vakt
pas marrjes së mjekimit e bën pacientin më të përgjegjshëm për veten.
Parandalimi i sjelljeve shqetësuese: disa shembuj sjelljesh- telefonata të shpeshta
njerëzve të dashur në punë apo shtëpi, refuzimin për të lexuar ngjarje negative, apo
shqetësimin mbi pastrimin e shtëpisë para se të vijë dikush e të tjerë shembuj.
Duhet treguar kujdes në ngrënien e ushqimit, vakte të plota sa më cilësorë me proteina
dhe vitamina.
Këshilla të tjera për të parandaluar ose për të menaxhuar simptomat e ankthit
përfshijnë të angazhohen në stërvitje të përditshme aerobike dhe teknikat e
menaxhimit të stresit si frymëmarrja e thellë, ushtrime për muskujt e duarve, të
shpatullave apo çdo pjese të trupit, terapi me masazh relaksues, dhe joga, pasi këto
aktivitete vetë ndihmuese janë gjetur për të ndihmuar, për të ulur frekuencën ndaj
ashpërsisë së simptomave.

Teknikat Relaksuese në kushtet e shtëpisë
Ushtrimet fizike të përditshme në kushte shtëpie na ndihmojnë të metabolizojmë adrenalinën,
të ulim reagimet e ankthit dhe të rrisim ndjesinë e të ndjerit mirë.
1. Frymëmarrja e thellë – është një metodë tejet efektive për të hyrë në një gjendje të
relaksuar.
2. Relaksimi progresiv – është një teknikë e relaksimit të shpejtë e cila arrihet kur ju
shtriheni në shpinë dhe mbyllni sytë tuaj dhe si rrjedhojë ndjeni peshën e trupit tuaj,
gradualisht tensioni bie dhe trupi e mendja e juaj kur të zgjoheni do të jenë të relaksuara.
3. Vizualizimi imagjinativ – është ajo teknikë e cila redukton stresin dhe ankthin kur e lëni
imagjinatën tuaj të rrjedhë plotësisht qetë dhe pa ngarkesa. Po ashtu për t’u relaksuar ta
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udhëhiqni imagjinatën tuaj në objekte që vërtet sjellin relaksim si plazhet dhe deti, fotografitë
relaksuese, zërat relaksues dhe muzika relaksuese.
4. Numërimi – ka shumë kohë që njerëzit e përdorin numërimin për t’u relaksuar dhe për të
fjetur dhe kjo teknikë është treguar të jetë efektive andaj edhe ne e propozojmë. Numëroni
qetë me symbyllur nga 1 deri në 100 dhe lëreni që mendja e juaj të çlirohet nga ngarkesat dhe
ta ndërpretë numërimin kur të vijë relaksimi, dremitja dhe gjumi.
5. Muzika e këndshme - është një metodë tejet efikase relaksuese. Gjen një këngë apo
melodi relakuese dhe e dëgjoni duke përdorur njëherësh përfytyrimin për gjerat të cilat flet
kënga.
6. Ecja Shëtitjet – tejet efektive për t’u relaksuar minimum 30 minuta në ditë, gjithashtu
zgjidheni një vend që ju pëlqen, merrni pak gjëra të nevojshme dhe qetësohuni bashkë me
natyrën që keni para dhe rreth vetës. Shëtitjet mund t’i shfrytëzoni edhe për relaksim psikofizik përkatësisht për të luajtur apo për t’u marrë me aerobi.
7. Meditimi – përfshin çdo veprimtari që ndihmon për të mbajtur vëmendjen tuaj në qetësi në
momentet e tanishme. Meditimi është në njëfarë forme edhe “prehje”.
8. Masazhi – është një mënyrë tjetër e relaksimit shumë efektive e cila përfshin shtendosjen
muskulore përmes ushtrimeve dhe lëvizjeve të gjymtyrëve të caktuara të trupit si qafës,
këmbëve, duarve etj.
9. Gjumi – Përcaktimi i një orari gjumi për çdo natë dhe zgjimi gjithashtu në orar. Krijimi i
një atmosfere komode në dhomën e gjumit, një dush të ngrohtë para gjumit, një libër për të
shfletuar disa faqe, larg televizorit, larg internetit. Ushtrime para gjumit numërim mbrapsht
nga 50 gjer 1, 2 deri në 3 herë.
10. Aktivizim në punët e shtëpise, në kujdesin për vetveten, për higjienizim etj…
Këto dhe shumë teknika të tjera mbi relaksimin janë të vlefshme vetëm nëse do të përdorni
relaksimin tuaj në çdo situatë sado e vështirë që të jetë ajo, duke përdorur teknikat relakusese,
duke komunikuar me të tjerët dhe duke u konsultuar me profesionistë kompetent .
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Puna: Të jesh dhe të ndjehesh efektiv
Puna shume e rëndësishme për një cilësi jete sa më të qetë dhe sa më funksionale të pacientit.
Ndjekja e këtyre hapave të menaxhimit të kohës mund të jenë të dobishme për të ulur nivelin
e stresit ndërkohë rritin aftësinë e pacientit dhe kontrollin mbi jetën e tyre të përditshme.






Shmangia e mbingarkesës në punë si një parandalim i shfaqjes së ankthit.
Krijimi i një ambienti komod e miqësor me të gjithë kolegët e punës eprorët etj.
Menaxhimi i kohës në punë, dhënia prioritet e punëve të rëndësishme që duhet të
bëhen detyrimisht.
Ndjekja e strategjive të organizuara për t’i qëndruar korrekt programit të punës dhe
aktivitetit të përditshëm.

Familja:
Familja luan rol të rëndësishëm në mbështetjen e pacientit. Përfshirja e familjes në kujdesin e
personave me problem të shëndetit mendor, për një trajtim të suksesshëm.
Duhet që së bashku të Krijojmë një model sa më efektiv dhe të realizueshëm mes pacientit
dhe familjarëve për bashkëpunimin e menaxhimit të ankthit së bashku në çdo moment kur
kemi një situatë të tillë, gjithashtu të njohim dhe të kuptojmë shenjat e para të shfaqjes së
gjendjes së ankthit.
Ndihma kryesore që mund t’ju japim edhe familjarëve është:
 Të mësojmë mbi rregullimin, manifestimet, rreziqet, mënyra e trajtimit me
medikamente.
 Këshilla lidhur me përballimin, sugjerime mbi mënyrën se si mund ta përballojnë në
jetën e përditshme dhe në rast krize të Ankthit.
 Dhe ndihma konkrete me familjarët, gjithashtu kemi nevoje të jenë aleatë në marrjen e
vendimeve mbi planin e trajtimit, mbi kohë zgjatjen në spital, mbi suportin e
vazhdueshëm për pacientin.
 Familja duhet të ndihmohet në mënyrë që ajo të funksionojë normalisht dhe të ruajë
mirëqenien e saj.
 Familja si edhe e gjithë shoqëria duhet të mposhtin stigmën, frikërat mbi
problematikat e shëndetit mendor. Problemet e shëndetit mendor janë pjesë e jetës, ato
mund të shfaqen kurdo dhe kudo por gjithmonë ne duhet të jemi të gatshëm të
ndihmojmë dhe jo të përjashtojmë.
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III.HULUMTIM
Ne kemi bërë një kërkesë për qasje në statistikat e spitalit regjional në Gjakovë “ Isa Grezda”,
respektivisht në Repartin e Psikiatrisë . Më poshtë, do të sjellim disa grafike, ku do të
tregojmë faktorët të cilët ndikojnë tek shfaqja e qrregullimeve të ndryshme të ankthit .

Femer
40%

Mashkull
60%

Mashkull

Femer

Grafiku 1. Përqindja e gjinisë tek personat me qrregullime të ankthit
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Në vazhdim e kemi shprehur grafikisht intervalin e moshës dhe numrin e pacientëve gjatë
kësaj periudhe kohore:




1950-1980 ( 132 pacientë )
1981-2000 (59 pacientë )
2001-2017 (32 pacientë)

Numri I pacientëve
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1981-2000

2001-2017
Numri I pacientëve

Grafiku nr.2. Intervali i moshës në proporcion me nr.e pacientëve (janar-mars 2017)
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Me grafikun e radhës kemi shprehur statutin e pacientëve:








Gjendje sociale
Nxënës(student)
Punëtor
Pensioner
Veteran
Fëmijë ( i mitur )

Gjendje sociale
Nxënës(student)
Punëtor
Pensioner
Veteran i luftës
Fëmijë(i mitur)

Grafiku nr.3. Statuti i pacientëve të paraqitur gjatë kësaj periudhe

23

Grafiku në vazhdim tregon vendin e banimit të pacientëve gjatë kësaj periudhë të hulumtuar :

 Qytet
 Fshat

FSHAT
46%
QYTET
54%

Grafiku nr.4. Vendi i banimit të pacientëve të trajnuar në këtë spital gjatë kësaj periudhe
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IV. PËRFUNDIME
Me statistikat e spitalit regjional “ Isa Grezda” në qytetin e Gjakovës , në repartin e
Psikiatrisë , i nxjerrëm të gjitha të dhënat që na duheshin për përfundimin e kësaj teme të
diplomës , kryesisht për pacientët me qrregullime të ankthit nga më të ndryshmet .
Këto statistika i përkasin periudhës kohore nga 03.01-01.04.2017 .Gjithsej kemi të bëjmë me
një numër mesatarisht të madh të pacientëve të prekur nga këto qrregullime, pra gjithsej 223
persona.
Sa i përket gjinisë kemi konstatuar se 130 pacientë i përkasin gjinisë mashkullore, ndërsa 93
gjinisë femërore.
Mosha e prekur më shumë nga këto qrregullime i përkasin intervalit kohor të vitit të lindjes
1950-1980 (132 persona), pastaj pason intervali i moshës 1981-2000 (59 persona), dhe së
fundmi mosha e cila i përfshin personat nga viti i lindjes 2001-2017 (32 persona).
Pastaj, kemi cekur edhe pjesën tjetër, pra statutin e pacientëve të sëmurë nga këto lloje
qrregullimesh pra statutin e gjendjes së pacientëve. Kryesojnë pacientët të cilët janë me
gjendje sociale (113 persona) , pastaj statuti tjetër nxënës apo student (57 persona) , punëtor
(32 persona) , statuti i ardhshëm veteran (11 persona ) , pensioner (7 persona ) , dhe së
fundmi fëmijët apo të mitur ( 3 persona ).
Dhe në fund, është një lloj treguesi tjetër i cili tregon për personat e prekur nga këto lloje
qrregullimesh.
Tek kjo periudhë kohore , pacientët me venbanim-qytet i prijnë këtyre statistikave me numër
121, megjithesë me një numër të vogël pacientësh , pasi që pacientët me venbanim-fshat janë
102 persona .
Mendoj që këto statistika na japin një përgjigje të qarte se qfarë ndikon tek shfaqja e këtyre
qrregullimeve, megjithëse nuk përjashtohet mundësia që faktorë të ndryshëm ndikojnë apo
reagojnë në forma të ndryshme, si dhe në kohë të ndryshme tek persona të ndryshëm .
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V. ROLI I KUJDESIT INFERMIEROR (Vështrim i
përgjithshëm)
Ekzistojnë shumë definicione mbi infermierinë. Më poshtë do i sjellim disa nga më kryesoret:
“ Infermieria konsiderohet si arti më i vjetër dhe profesioni më i ri “ .2
“Ideja morale e infermierisë qëndron në përpjekjen integrale njeri-njeri për mbrojtjen,
theksimin dhe ruajtjen e humanitetit.”3
Infermieria është shkencë, sepse është studim sistematik dhe analizë e njerëzve për sjellje
individuale dhe kolektive në raport me marrëdhëniet dhe qëllimet e tyre, me punën që të
gjenerojnë udhëzime dhe veprime të vlefshme për të arritur qëllimin e dëshiruar.
Infermieria është art, sepse kërkon cilësi dhe karakter dinamik për t’i bërë shkathtësitë
efektive në zbatimin e detyrave.
Siq e dimë, infermierët janë një shtyllë e përmirësimit të gjendjes së pacientëve dhe
shpeshherë janë ndihmësit kryesorë të tejkalimit të gjendjeve të tyre të sëmura .Më poshtë
kemi shprehur një lidhje infermier-pacient.
Çështjet që ndikojnë në rritjen e cilësisë për kujdesin dhe sigurinë e pacientit janë:






Cilësia dhe performanca
Administrimi i shërbimeve infermierore
Menaxhimi infermieror
Standardet profesionale infermierore dhe
Procesi infermieror.

Cilësia dhe performanca
Cilësia është produkt i dëshirës njerëzore
Cilësia mund të matet nga jashtë, por përmirësohet vetëm nga brenda, prej njerëzve qe e
dëshirojnë atë.
Thelbi i cilësisë janë njerëzit: pasioni, dedikimi dhe sedra e tyre.

2
3

Davidson 1943
Jean Watson
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Proceset e menaxhimit të cilësisë janë:
1. Planifikimi i cilësisë – është proces i identifikimit të standardeve që janë të
rëndësishëm për projektin dhe mënyrën e përmbushjes së tyre.
2. Sigurimi i cilësisë – siguron monitorimin dhe përmirësimin e proceseve të cilësisë
ekzistuese.
Procesi apo sistemi që ka lejuar një defekt të ndodhë është ai që nevojitet të
rikonstruktohet dhe pikërisht kjo është ajo që quhet sigurim i cilësisë.
3. Kontrolli i cilësisë – është procesi i monitorimit të rezultateve specifike të projektit
për të përcaktuar nëse ato përputhen me standardet relevante të cilësisë.

Performanca arrihet me reflektimin, sqarimin dhe paraqitjen e vlerave të
infermierisë.Shkathtësitë për marrëdhënie me njerëz përfshijnë motivimin dhe shkathtësitë e
komunikimit.
Administrimi i shërbimeve infermierore

Administrimi i shërbimeve infermierore është proces i planifikimit, organizimit, udhëheqjes
dhe kontrollimit të resurseve humane, materiale, financiare dhe informative që lidhen me
mënyrën organizative të punës në arritjen e objektivave të paradefinuar.
Menaxhimi

Menaxhimi thjeshtë mund t’i referohet procesit të cilin ekipi menaxhues e ndjek për të
përmbushur qëllimet organizative.
Shkathtësitë për menaxhim të mirë shëndetësor




Komunikimi efektiv
Shkathtësi efektive të konceptimit
Krijimi i ekipit të punës
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Standardet profesionale infermierore
Standardet profesionale infermierore janë qëndrimet rreth niveleve të performancës që
kërkohet nga infermierët të arrijnë në praktikën e tyre në kujdesin dhe sigurinë e pacientit.

Ata duhet të:
– reflektojnë vlerat e profesionit të infermierisë
– sqarojnë atë që profesioni pret prej tyre
– kuptojnë më mirë obligimet e tyre profesionale
– përkrahin kompetencën e tyre të vazhdueshme dhe zhvillimin professional
– avokojnë për ndryshime në politikë dhe praktikë
– definojnë dhe zgjidhin problemet profesionale të praktikës
– përfshihen në kurset dhe programet edukative për infermieri.

Procesi infermieror
Procesi infermieror është një procedurë që ndërtohet nga vetë i sëmuri dhe zbatohet nga
infermierja dhe ekipi i kujdesit.
Gjithashtu shikohet si një proces problem-zgjidhës që punon sipas një përkujdesje
infermierore të individualizuar.
Procesi i kujdesit infermieror dhe sigurimi i pacientit (të menduarit kritik) përfshin:
– Ekzaminimin
– Diagnozën infermierore
– Planifikimin
– Zbatimin
– Vlerësimin

Çfarë u ofrohet pacientëve?
▪ Të drejtat nuk njihen, nuk kërkohen ose nuk zbatohen
▪ Nuk informohen
▪ Nuk u merret pëlqimi
▪ Nuk edukohen për sëmundjen e tyre
▪ Nuk janë të organizuar
▪ Dëmtohen dhe nuk kompensohen.
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Ajo që secili prej nesh kërkon në momentin kur kemi ndonjë kontakt me shërbimin
shëndetësor, është që të krijojmë një bindje se do të trajtohemi në mënyrën më të mirë
dhe të sigurt për shëndetin, jetën tonë dhe të afërmve tonë.
Në këto momente, shumë shpesh nuk bëhet llogari për çmimin e mundshëm që duhet
paguar për këtë shërim dhe kushtet tjera që përcjellin trajtimin tonë.
Ajo që shumica prej nesh kemi përjetuar gjatë trajtimeve shëndetësore, është se ndoshta
kemi qenë të kënaqur me trajtim, por rrallë herë me komunikim që përcjellë trajtimin
brenda institucioneve shëndetësore.

Qëllimi i komunikimit në kujdesin dhe sigurinë e pacientit
1 – Për të zgjidhur problemin
2 – Për të shmangur shqetësimin
3 – Për të dhënë informatë
4 – Për të marrë vendim
5 – Për të hequr merakun
6 – Për të bindur

Format e komunikimit
▪ Fol ngadalë dhe qetë
▪ Butësia – empatia – gjuha e trupit
▪ Gjuha e lehtë
▪ Ritëm – humor
▪ Maturi emocionale
▪ Komunikim të dyanshëm (komunikim relaksues)
▪ Komunikim të sinqertë, bindshmëri.

Çfarë presin pacientët nga ne?
▪ Barazi, mirëkuptim
▪ Respekt për preferencat e tyre
▪ Respekt për dinjitetin dhe intimitetin
▪ Informim dhe llogaridhënie
▪ Suport emocional
▪ Efikasitet
▪ Kosto – efektivitet
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Gjendja reale
▪ Pacientë/qytetarë të pakënaqur
▪ Personel mjekësor i pakënaqur
▪ Siguri e dyshimtë (fshehje gabimesh)
▪ Teknologji e pamjaftueshme
▪ Kujdes mjekësor i pastandardizuar
▪ Procedura jo të sakta diagnostiko-mjekësore
▪ Pabarazi në shërbim dhe rezultate
▪ Kosto e lartë për pacientë dhe shoqërinë




Ç’është siguria e pacientit?
Të mënjanosh dhe minimizosh dëmtimet dhe rreziqet ndaj pacientëve gjatë kujdesit
shëndetësor në të gjitha hallkat e këtij shërbimi, i cili ka si qëllim të ndihmoj ata dhe
jo ti dëmtojë.”
Bëhuni të hapur dhe të ndershëm, veproni me integritet dhe mbani lartë, reputacionin
e profesionit tuaj.
Aksionet infermierike




Të orientuara në synim
Të përqendruara në klient
Të sigurta për pacientin.
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VI. Rekomandime
 Të përmirësohet dokumentimi i intervenimit infermieror dhe roli i infermierisë
në punën e ekipës mjekësore.
 Të përmirësohet kolegialiteti në institucionet shëndetësore.
 Të evaluohen trendet e reja lidhur me kujdesin infermieror dhe sigurinë e
pacientëve.
 Të përmirësohet kujdesi infermieror sipas fushave specifike klinike.
 Të ndajmë informatat me kolegët.
 Të punojmë në mënyrë efektive si pjesë e ekipit.
 Të menaxhojmë rrezikun.
 Të realizojmë sigurinë e pacientëve në cilësinë e kujdesjeve.
 Të bëjmë që pacientët të kenë besim në punën tonë.
 Të analizojmë dhe vlerësojmë veprimet dhe rezultatet e pritura nga pacientët.
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