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ABSTRAKT
Ky punim përmbledhë kujdesin infermieror tek discus hernie. E dijm qartë se detyrat
kryesore të infermierve janë përkushtimi për pacientin.
Vlenë të cekësohet se dhimbja e shpinës është një sëmundje ekstreme, e shpeshtë dhe është
arsyeja e dytë (pas frakturave apo rrezimeve tek të moshuarit) më e madhe, se pse pacientët
kërkojnë ndihmë mjekësore. Hernia diskale është një gjëndje patologjike e shtyllës kurrizore ku
pjesa e jashtme unazore e diskut ndërvertebrorë fryhet ose çahet dhe materiali i butë i brendshëm
i diskut zhvendoset, duke kaluar në pjesën e fryrë ose të çarë të diskut. Në shfaqjen e kësaj
sëmundje ndikojnë dy faktorë: ndryshimet degjenerative ndërvertebrore, të cilat ndodhin kryesisht
në moshat 21-50 vjeç. Faktor tjetër janë traumat apo mikrotraumat e shtyllës kurrizore.
Qëllimi i punimit është njohja me Hernin Diskale si dhe shqyrtimi i pacientëve që janë
paraqitur në Spitalin Rajonal të Gjakovës “Isa Grezda” për periudhen 2 vjeqare 2016-2017.
Objektivat e punimit janë njohja me hernin diskale, trajtimin dhe parandalimin, përcaktimi i
numrit të rasteve me herni diskale në Komunën e Gjakovës, edukimi shëndetësore i pacientëve për
hernin diskale.
Në bazë të rezultateve vlen të ceket se në vitin 2016 kanë qenë më shumë raste me herni diskale
me 33 pacient si dhe në 2017 me 25 pacient. Numri i rasteve me herni diskale sipas gjinis është
më e shprehur ajo mashkullore me 20 pacient në 2016 si dhe 18 në 2017; femrat janë më pak të
prekura, 13 paciente në vitin 2016 si dhe 7 në vitin 2017. Mosha më e prekur me herni diskale
është ajo 51 deri në 60 ndonëse sipas literatures prin mosha e mesme. Në vitin 2016 në Gjakovë
kanë qenë të prekur 19 pacient të moshës 51-60 vjeç, 9 pacient të moshës 41-50 vjeq si dhe 5
pacient të moshës 30-40. Në vitin 2017 janë dokumentuar 15 pacient të moshës 51-60 vjeç, 7 të
moshës 41-50 vjeç si dhe të moshës 30-40 kanë qenë vetëm 3 pacient.

Fjalë kyqe: Hernia diskale, kujdes infermieror, Gjakovë 2016-2017.

THE ABSTRACT
This paper summarizes nursing care at discus hernia. We know clearly that the main tasks of
nurses are commitment to the patient. It is worth mentioning that backache is an extreme disease,
frequent and is the second reason (after fractures or falls in the elderly) greater than why patients
seek medical help. Hernia disc is a pathological condition of the spine where the outer loop of the
intervertebral disk is truncated or split and the mild internal disk material is shifted, passing to the
bulging or disjoint disk. There are two factors in the appearance of this disease: the Tran steroidal
degenerative changes, which occur mainly in the ages of 21-50 years. The other factor is the trauma
or micro trauma of the spinal cord. The purpose of the work is to familiarize yourself with the
Discus hernie as well as the examination of the patients presented at the Gjakova Regional
Hospital "Isa Grezda" for the period of 2 years 2016-2017. The objectives of the work are to know
the lesson, the treatment and prevention, the determination of the number of cases with a herniated
disk in the Municipality of Gjakova, the health education of the patients for the disaster.
Based on the results, it is worth mentioning that in 2016 there have been more cases with 33
scattered hernias and in 2017 with 25 patients. The number of cases with herniated discs by gender
is the most pronounced male with 20 patients in 2016 and 18 in 2017; women are least affected,
13 patients in 2016, and 7 in 2017. The age most affected with herniated disc is 51 to 60, although
according to the literature the middle age couple. In 2016 in Gjakova there were affected 19
patients aged 51-60, 9 patients aged 41-50 years and 5 patients aged 30-40. In 2017, 15 patients
aged 51-60 years old, 7 aged 41-50, and 30-40 were only 3 patients.

Keywords: Discus Hernie, nursing care, Gjakova 2016-2017.

HYRJE
Dhimbja e shpinës është një simptomë ekstreme, e shpeshtë dhe është arsyeja e dytë (pas frakturave
apo rrezimeve tek të moshuarit) më e madhe, se pse pacientët kërkojnë ndihmë mjekësore. Në
shumicën e rasteve, dhimbja e shpinës ka një prognozë të mirë.
Dhimbja e shpinës konsiderohet të jetë kronike, kur zgjatë më shumë se tre muaj dhe akute, kur
zgjat më pak se tre muaj. Dhimbja kronike e shpinës mund të jetë si pasojë e lëndimit, sëmundjeve
degjenerative, hernisë diskale, sëmundjeve malinje etj. Dhimbja mund të ketë origjinë nga
muskujt, ligamentet, fasetat, disku intervertebral eshtrat dhe nervat. Dhimbja mund të jetë topitëse,
qarëse, shpuese apo jo qartë e definuar, derisa intensiteti mund të variojë nga i lehtë e deri në
dhimbje të paduruara. Një anamnezë e marrë mirë nga pacienti dhe një ekzaminim neurologjik nga
ana e neurokirurgut është i një rëndësie të veçantë. Njëra prej arsyeve të shpeshta të dhimbjes së
shpinës është hernia diskale lumbale, e cila mund te variojë prej asaj minimale, të shkallës së parë
deri te forma më e rëndë e shkallës së katërt e që kërkon intervenim kirurgjikë. 1
Degjenerimi i diskut intervertebror përkufizohet si një ndryshim anatomik që ndonjëherë
shoqërohet me një etiologji të njohur, si dhe nga simptoma dhe shenja të qëndrueshme dhe si
rrjedhoj, në saje të një përkufizimi strik, ka mundësi të jetë një entitet sëmundje në vete.
Megjithatë, ngaterrimi për pacientin është se kjo gjendje është e pandryshueshme, me ose pa
trajtim, duke quar përfundimisht në dhimbje kronike dhe në paaftësi. Për më tepër për shkak se një
numër kaq i madh pacientësh përjetojnë dhimbje të pjesës se poshtme të shpinës. (1)

1
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QËLLIMI DHE OBJEKTIVAT
Qëllimi i punimit është:
 Njohja me Hernin Diskale, si dhe
 Shqyrtimi i pacientëve që janë paraqitur në Spitalin Rajonal të Gjakovës “Isa
Grezda” për periudhen 2 vjeqare 2016-2017.

Objektivat e punimit janë:
 Njohja me hernin diskale, trajtimin dhe parandalimin;
 Përcaktimi i numrit të rasteve me herni diskale në Komunen e Gjakovës;
 Edukimi shëndetësore i pacientëve për hernin diskale.

METODOLOGJIA E PUNËS

Materiali është marrë në Biblioteken e Fakultetit të Mjekësisë si dhe në Biblioteken Kombëtare në
Gjakovë. Është përdorur metoda e rishikimit të literaturës dhe hulumtimit shkencorë. Është
shfrytëzuar arkiva e Spitalit Rajonal të Gjakovës “Isa Grezda, në repartin e Ortopedisë.

KAPITULLI I
1.1. Çka është Hernia Diskale
Hernia diskale është një gjendje patologjike e shtyllës kurrizore ku pjesa e jashtme unazore e
diskut ndërvertebror fryhet ose çahet dhe materiali i butë i brendshëm i diskut zhvendoset, duke
kaluar në pjesën e fryrë ose të çarë të diskut. Hernia diskale është një problem që shqetëson një
pjesë të popullsisë. Zona që më së shumti i eksposohet dhe që vuan më shumë është ajo e belit
(lumbale).
Midis çdo dy kockave të boshtit kurrizor gjendet një lënd absorbuse e peshes dhe që bën
shprendarjen e peshes në mënyrë të barabartë në trup. Kjo lënd quhet disk dhe pikërisht shtylla e
kësaj pjese dhe dalja nga vendi duhet krijuar presjon mbi palcën kurrizore shkakton të
ashtuquajturen hernia diskale. Disku ka trashësi 4-6 mm dhe gjithashtu pengon edhe fërkimin e
kockave të shtyllës kurrizore. Hernia ekzistonë në të gjitha pjesët e kolones apo boshtit të kurrizit,
sin ë atë cervikale, torakale, sacrale, lumbale etj. Por hernia lumbale është më e shpeshta ndër to,
prandaj edhe vet punimi im do bazohet më shumë në hernin diskale lumbale. (3)

Figura.1. Dalja e materialit (nucleus)2
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1.2. Etiologjia
Në shfaqjen e kësaj sëmundje ndikojnë dy faktorë: ndryshimet degjenerative ndervertebrore, të
cilat ndodhin kryesisht në moshat 21-50 vjeç. Faktori tjetër janë traumat apo mikrotraumat e
shtyllës kurrizore.
Si shkaktarë të hernis diskale janë:
1. Ngritja e peshave të rënda ,
2. Pleqëria ( degjenerimi u disqeve),
3. Sforcimi,
4. Dobësia muskulare,( atrofia e distrofia muskulare),
5. Pesha e rënd trupore,
6. Trauma spinale (psh aksidentet me makinë, motor apo rreshqitjeve dhe rrëzimet).

Është vënë re se meshkujt janë më të prekur nga kjo sëmundje. Mendohet se kjo lidhet me faktin
se meshkujt kryejnë proces pune më të vështira dhe i’u nënshtrohen më shpesh faktorëve të tillë,
si ngritja e peshave të rënda, të ftohtit, lagështisë, sforcimeve fizike, qe ndikojnë në shfaqjen e
sëmundjës. Përveç këtyre si faktorë predispozues mund të cekim edhe duhanin, alkoolin, drogat,
ndërhyrjet kirurgjikale në kolonen vertebrale edhe punksionet lumbale.

Përfshihen:
1. Mosha: hernia diskale është më e shpesht në moshën e mesme, veçanërisht midis 35-45
vjeç.
2. Duhanpirja: rrisin riskun për hernie diskale, sepse ulin nivelin e oksigjenimit të pjesëve
trupore.
3. Pesha: shkakton demtim në disqet intervertebrale.
4. Gjatësia: të qenit i gjatë është një nga faktorët risk, faktor rrisku janë meshkujt që janë të
gjatë më shumë se 180 cm, ndërsa femrat mbi 170cm.
5. Profesioni: lloji i punës që e bëni.

1.3. Patogjneza
Hernia diskale zakonisht është e shkaktuar nga gërryrja e diskut që ndryshe e quajmë edhe
degjenerimi i diskut intervertebral. Ku disqet intervertebrale humbin disa nga lëngjet që ndihmojnë
të mbajnë fleksibilitetin e tyre, dhe bën të mundur demtimin në rastin e traumave spinale mund
edhe te shkaktojnë plasaritje dhe gërryrje të unazës dhe kapsulës së diskut. Demtimet mund ti
ndajm në tri pjesë:
1. Disku i fryrë: një pjesë e materialit xhelatinoz (nucleus) që mbush diskun mund të rrjedh
nga plasaritjet që janë bërë në kapsule. Disku mund të fillojë të fryhet edhe jashtë
vertebrave. Nëse kjo fryrje është largë medulles spinale dhe nuk shtyp nervat, kjo mund të
jetë asimptomatike.
2. Disku i ruptuar: materiali bërthamor brenda në disk depërton kapsulen.
3. Fragmenti i lirë: fragmentet e diskut të ruptuara mund të shkëputen nga disku dhe të
kalojnë në kanalin spinal dhe të demtojnë medulen spinale.
Plasaritjet ne disk nuk mund të riparohen vetë, por dhimbja zhduket me kalimin e kohës. Rreth
50% e njerëzve me hernie diskale rekuperohen brenda një muaji, dhe brenda 6 muajve shërohen
plotësisht. (3)

1.4. Predispozita
Është vënë re se meshkujt janë më të prekur nga kjo sëmundje. Mendohet se kjo lidhet me faktin
se meshkujt kryejn procese pune më të vështir dhe i'u nënshtrohen më shpesh faktorëve të tillë, si
ngritja e peshave të rënda, të ftohtit, lagështisë, sforcimeve fizike, që mendohet të ndikojnë në
shfaqjen e sëmundjës. Për sa i përket moshës shfaqet 21-50 vjeq, para dhe pas kësaj moshe rastet
janë të ralla. Ndeshen më tepër në persona që kanë mbingarkesa fizike dhe në profesione të tilla
si: shoferë, traktorist, në të cilët vibracionet dhe pozicionet e detyruara të shtyllës kurrizore bëhen
shkak i shfaqjës sëmundjes. Përveç këtyre si faktorë predispozues mund të përmendim duhanin,
drogat, ndërhyrjet kirurgjike në kolonen vertebrale dhe punksionet lumbale për qëllime të
ndryshme.

KAPITULLI II
2.1. Anatomia dhe fiziologjia e boshtit kurrizorë

Kolona vertebrale është një strukturë e bashkuar, e përbërë normalisht nga 33-34 vertebra ose
unaza të vendosura njëra mbi tjetren. Ajo është e vendosur në pjesen e pasme të trupit, në vijen
mediane prej vertebres së parë të qafës (atlas) deri te maja e kokcigit. Gjatësia e saj përfshinë 2/3
e gjatësis së trupit. Te meshkujt është 72-75 cm, kurse tek femrat 69-71 cm. Pjesa më e madhe I
takon asaj torakale ndersa më e shkurtër i takon asaj kokcigeale. Boshti kurrizor ka formen e
shkronjës S.

Figura 2. Shtylla Kurrizore

Pjesët e saj janë:
 Pars cervikalis: është e përbërë nga 7 vertebra, e para quhet atlas, e dyta axis dhe e shtata
prominens.


Pars thorakalis: është e përbërë nga 12 vertebra, ndryshe quhet pjesa e kraharorit.



Pars lumbaris: është e përbërë nga 5 vertebra, ndryshe quhet pjesa e belit.



Pars sacralis: është e përbërë nga 5 vertebra, ndryshe quhet pjesa e kryqeve.



Pars coccygealis: është e përbërë nga 4-5 vertebra, ndryshe quhet kërbishti. (2)

Lëvizshmeria e kolones vertebrale vjen kryesisht nga aftësia e disqeve intervertebrale për tu
shtypur dhe elasticiteti i tyre. Kolona vertebrale është e aftë për të kryer fleksionin, ekstensionin,
si dhe fleksionin lateral dhe ekstencionin lateral dhe rrotullimin (përdredhjen). Përkulja e kolones
vertebrale në të djatht ose në të majtë nga pozicioni asnjënës (ngritur) është fleksioni lateral: kthimi
në pozicionin drejtë nga një pozicion fleksioni lateral quhet ekstencion lateral. Lëvizjet nuk
krijohen vetëm nga muskujt e shpines ato ndihmohen nga forca e rëndeses dhe veprimi I muskujve
abdominal antero-lateral. (2)

2.2. Funksionet e boshtit kurrizorë
Funksionet e kolones vertebrale janë:


Mbrojtës: mbron palcën e kurrizit si dhe organet që mbështeten në të si p.sh ezofagu, aorta,
zemra etj.



Mbështetës: sherben si mbeshtetje për trungun dhe balancin gjatë ecjës, ashtu edhe në
qendrimin vertikal.



Lëvizës: merr pjesë në lëvzjet e kokës dhe pjeseve të trupit.

Funksionet e palcës së kurrizit janë:


Në rregullimin e aktivitetit nervor të sistemeve të trupit, si sensore ashtu edhe motore. (2)

2.3. Muskujt që ndihmojnë në lëvizjen e boshtit kurrizorë
Muskujt që ndikojnë në lëvizjet e kolonës vertebrale janë muskujt rreth zonës lumbale dhe ndahen
në tre grupe për shkak të pozicionit dhe funksionit të tyre.


Psoas major

Ndikon direkt në pjesën lumbale, për shkak të vet struktures së saj kemi më shumë fleksion,
ekstension dhe inklinim lateral, dhe më pak rrotacion. Fleksioni dhe ekstencioni i pjesës lumbosakrale është më I shprehur në segmentin lumbal. Psoas major është një muskul i gjatë që fillon në
proceset transversal të vertebras së Xll-të torakale deri në vertebren lumbale V, pra T 12-L5 , kalon
në vrimat e pelvisit dhe inserohet në trokanter minor të kockës së femurit.


Muskuli quadratus lumbal dhe m.interstansvers lateral

Kanë për funksion inklinimin lateral dhe fleksionin. Masa molekulare ndërmjet proceseve
transversale dhe proceseve spinoze, njihet si sistemi transversospinal, ku përfshihen muskujt
semispinal dhe rotatorët, të cilët kanë funksion të ekstendojnë kolonën dhe inklinimin lateral të saj.


Muskuli interspinal, intertransvers medial, m.elevator skapule

Fibrat e këtij muskuli ndahen në tri faqe që janë mediale, interediale dhe laterale. Dhe
m.ileokostalis që janë muskujt ekstensor.

KAPITULLI III
3.1.

Klinika e Hernis Diskale

Tek hernia diskale zakonisht shenja parë është dhimbja e belit. Bashkë me këtë dhimbja mund të
shpërndahet edhe nëpër të dyja ose njëren kofshë apo këmb deri tek gishti i madh. Këtu futen edhe
shqetësimet e nervit ishiadik. Sidomos kur hernia ka ndodhur tek niveli L5 apo S1. Këto
shqetësime mund të jenë të lehta ose aq sa të ndikojnë rënd në jetën e përditshme të pacientit. Sipas
nivelit apo gradës ku ka ndodhur hernia mund të vërehet edhe lodhje dhe humbje e fuqisë apo edhe
mpirje. Në rast kur palca e kurrizit është ndikuar rëndë pacienti mund të vuaj edhe nga mos
parandalimi i urinimit dhe jashtëqitjes. Gjatë qendrimit në këmbë për kohë të gjatë, kollitjës apo
ngritjes së ndonjë peshe të rëndë dhimbja shtohet. Mund të vihen re edhe ndryshime refleksesh të
asaj zone si refleksi akilit apo patelës.

3.2.

Diagnoza e Hernis Diskale

Anamneza mjekësore
Informacioni nga historia mjekësore lejon mjekët të planifikojnë ekzaminimin fizik në drejtim të
një diagnoze të sakt. Simptomat të lidhura me qrregullimet spinale duhet të diferencohen me ato
që paraqesin probleme serioze, të tilla si ato metastatike, reumatizmale, fraktura dhe infeksione.
Qrregullimet reumatizmale fillojnë në pjesët e dalura të skeletit para se të progresojnë në kolonën
vertebrale. Nëse hernia diskale është përgjegjëse për dhimbjen e mesit, ajo lidhet me kohë dhe
faktor të shumtë dhe shkaktojnë presion kolonës. Nivelet më të zakonshme për herni diskale janë
L4-5 dhe L5-S1. Fillimi i simptomave është i karakterizuar nga dhimbje therëse dhe goditëse duke
u përhapur poshtë pjesës posteriore dhe laterale të këmbëve deri në fund të këmbëve. Dhimbja në
përgjithësi është siperfaqësore dhe e lokalizuar, ku dhe është e shoqëruar me mpirje dhe shpim.
Në rastet më të avancuara kemi deficite motore dhe dobësim të reflekseve. Hernia diskale mund
të komprimoj nervat (cauda equina) dhe të shkaktojnë vështrësin në urinim, inkontinenc urinare
dhe qrregullime në defekim. Kjo është shumë e rëndësishme pasi nëse nuk ekzaminohet në kohën

e duhur mund të kemi humbje të përhershme të reflekseve. Zakonisht aspekti më i vështirë në
vlerësimin e pacientit me simptoma të hernies diskale është diferencimi midis një tërheqje apo
tendosje mesi dhe hernies diskale. Kështu dhimbja në terheqjen e mesit acarohet gjatë qendrimit
dhe të ecurit, ndërsa acarohet nga pozicioni i ulur, ngaqe rritet presioni në fibrat anulare, agravohet
gjithashtu gjatë ngarjes së makinës, përkuljës dhe të gjitha pozicioneve të tjera të cilat rrisin
presionin në diskun intervertebral. Pra, nga qka thamë më lartë në historin mjekësore një rol të
rëndesishem merr vlerësimi i kushteve risk që e kanë quar pacientin në herni diskale dhe vlerësimin
e shenjave që i jep kjo sëmundje.

Ekzaminimi klinik (fizik dhe neurologjik)
Një ekzaminim i plotë fizik dhe neurologjik mund të tregojë defektet në nivele të caktuara.
Vlerësimi parësor në ekzaminimin fizik është që të kërkohet për ndonjë manifesstim të jashtëm të
dhimbjës, duke e përfshirë atë me një pozicion të detyruar dhe jo normal. Pozicioni dhe e ecura e
pacientit duhet të ekzaminohen për probleme ishiadike, e cila është e indikuar në herni disakle.
Duhet të palpohet procesi spinoz dhe ligamenti interspinoz për ndjeshmëri. Përveç kësaj duhet
vlerësuar lëvizjen se në rast të fleksionit por edhe ekstenzionit lumbal kemi dhimbje, po ashtu
tërheqja muskulore mund të shkaktojnë dhimbje kur pacienti përkulet lateralisht. Ekzaminimi
neurologjik i niveleve të pjesës lumbale është shumë e rëndesishme në lokalizimin e burimit të
simptomave. Vendet më të zakonshme për të bërë hernie diskale lumbale janë L4-5 dhe L5- S1,
duke rezultuar me dhimbje mesi dhe përhapje të saj në pjesën posterior dhe laterale të këmbëve.
Shenjat e tensionit perdoret gjithashtu në vlerësimin e pacientëve të dyshuar për hernie diskale.
Për pacientët e shtrirë në shpindë zbatohet testi i mbajtjës së këmbeve lartë. Mjeku mban këmbët
e pacientit me kënd 90 gradë, dhe pikërisht ky pozicion rezulton me ngushtim të vogël të leqeve
të këmbëve. Gjithashtu testi apo prova e e pozicionit të këmbëve të kryqëzuara na sugjeron për
kompresion të nervave. Në këtë provë pacienti shtrihet në pozicion përmbys, kofsha është e
ekstenduar ndërsa gjuri i flektuar. Dhe nese kemi dhimbje bëhet fjal pë pjesën L2-3-4.

3.3.

Trajtimi i Hernis Diskale

Për të trajtuar hernin diskal ekistojnë disa qëllime si:
 Për të lehtësuar dhimbjën, dobësinë, mpirjën në këmb dhe në kyqe të shkaktuara nga
presioni në nervat spinal të palcës kurrizore.
 Promotimi për tu rikthyer në jetën e përditshme, punë dhe aktivitete të tjera.
 Parandalimi i ridemtimëve në shpin dhe për të reduktuar paaftësin fizike nga dhimbja e
mesit.
Në 50% të pacientëve me herni diskale lumbale rikuperohen për një muaj ndërsa shumica brenda
6 muajve. Vetëm 10% e njerëzve me probleme të dukshme të hernis diskale mund të shkojnë në
kirurgji. Zakonisht shërohet plaga e shkaktuar nga dalja e materialit xhelatinoz jasht diskut dhe ky
proces quhet rezorbim. Prandaj për këtë arsyeje në fillim trajtimi jo kirurgjikal përpara
konsiderimit të një ndërhyrje.

3.4.

Trajtimi jo-kirurgjikal

Trajtimi jokirurgjikal është i mbështetur kryesisht për të ndihmuar pacientin në rikthimin e
aktiviteteve të përditshme dhe përfshin:
 Edukimi
 Pushimi
 Qetësimi i dhimbjës

Edukimi
I mësohet pacientët se si të kujdesen për shpinen e tyre, ku mund të përfshijë trajnimet e dhimbjës
dhe kontrollit të simptomave, dhe në këtë rast rekomandohet terapia fizike. Ku kjo terapi konsiston
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në faktin e kryrjes së disa ushtrimeve dhe mësimit të tyre nga ana e pacientit për ti kryer vet pa
asistencën e personelit apo familjarëve.

Pushimi
Duhet që të rekomandohet nga ana e mjekut që ky pacient të bëjë pushim për një periudh të shkurtër
kohore ose të reduktoj aktivitetet, kjo e ndjekur pastaj në rritjën graduale të tyre.

Qetësimi i dhimbjes
Shumë pacient mund të mësohen me dhimbjen pa marrjen e medikamentëve, megjithatë është e
nevojshme në të shumtën e rasteve përdorimi i medikamentëve për të kontrolluar dhimbjën dhe
inflamacionin.

Pas trajtimit kirurgjik:
1. Pas heqjes së materialit i cili ka shkaktuar hernien diskale këshillohet pacienti që të zgjohet
nga shtrati sa të largohet efekti i anestetikëve.

2. Pacientët në fazën e rehabilitimit duhet të përdorin medikamente për qetësimin e dhimbjes
dhe të rrisin aktivitetet në mënyrë graduale.

3. Të ulurat e zgjatura duhen shmangur, ato mund te jenë jo të rehatshme, por këshillohet që
ky pozicion të mos shkojë më shumë se 15-20 min.

4. Përdorimin e ecjes si form primare për javët e para është shumë e rendesishme sepse ndikon
në mbylljën e plagës, ndihmon zemrën dhe mushkëritë.

5. Shmangjien e ndonjë aktiviteti i cili shkakton dhimbje.
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3.5.

Trajtimi kirurgjikal

Bëhet për të trajtuar hernien diskale, për të ulur dhimbjën dhe për të rikthyer lëvizjet dhe funksionet
normale. Një trajtim kirurgjikal merret parasysh atëherë kur kushtet e mëposhtme janë prezente:
 Pacienti ka një histori persistente për dhimbje këmbësh që nuk është përmirësuar nga
trajtimi jo kirurgjikal pë katër javë, prania e dobësis dhe limitimi i aktiviteteve të
përgjithshme.
 Rezultatet e ekzaminimit fizik paraqesin dobësi, humbjen e lëvizjes dhe ndjeshmëri
jonormale.
 Testet diagnostifikuese si RMI, CT-skaner ose edhe mieolograma indikonjë për hernie
diskale që trajtohet vetëm në rrug kirurgjikale.

Imazheria
Radiografitë kanë vlerë të limituar diagnostikimi për herninë diskale sepse ndryshimet
degjenerative janë të lidhura me moshën dhe janë të llogaritura në persona simptomaik dhe
asimptomatik. Neurodiagnostikimi imazherik na tregon për anormalitetet në një të tretën e
pacientëve asimptomatik, për këtë arsyeje CT- skaneri ka vlerë limituese për pacientët më hernie
diskale. Mënyra e art për vizualizimin e hernis diskale është RMI ose ndryshe rezonanca magnetike
imazherike lumbale dhe torakale. RMI ka aftesinë që të demostroj demtimet në diskun
intervertebral, duke përfshire vrimat dhe edemat, zbulon fryrjen dhe degjenerimine diskut në
persona asimptomatik.
RMI është përdorur tradicionalisht për të siguruar imazhe në planin aksial dhe sagital. Sot sollën
edhe imazhe edhe optike, e cila siguron pamje të mira për disa struktura anatomike që nuk
arriheshin të merreshin me metodat konvencionale.
RMI mund të bëhet për të konfirmuar diagnozën, lokalizimin dhe tipin e hernies diskale, ose për
të shikuar për ndonjë problem tjetër serioz si infeksion apo edhe tumor etj. Përveç kësaj na siguron
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imazhe të detajuara në lidhje me indet e buta të kolonës si psh muskujt, nervat spinal, tendinet,
ligamentat, disqet dhe pjesët e brendshme të buta të kockave të kolonës vertebrale.
RMI është një test i cili realizohet nga një fushë magnetike dhe dridhjeve të valëve të energjisë për
të bërë pikturën ose ndryshe imazhin. Në rastin e ekzaminimit, trupi I pacientit futet në një makinë
e cila përmban një magnet të fuqishëm. Imazhet e siguruara nga RMI janë digjitale dhe për këtë
ato mund të ruhen në kumpjuter dhe të përdoren për raste studimi. Përveç kësaj imazhet mund të
rishikohen në sallen e operacionit. Në shumë raste për kryrjen e RMI nevojitet një material ose
lënd kontrasti, e cila bën të mundur që të tregohen disa struktura më mirë.

Rezonanca magnetike
Pse përdoret:
 Për të gjetur problem të diskut spinal si psh rupture të diskut, gjithashtu mund të na tregoj
nëse disku ushtron presion në nerva duke shfaqur simptoma të tilla si dhimbje, mprirje,
dobësim refleksesh.
 Për të gjetur zona në të cilat kanali spinal ka çrregullime si stenozë.
 Për të gjetur tumore të cilat demtojnë kockat dhe nervat e kolonës.
 Kontrollon zona për inflamacion të artikulacioneve si psh artriti.
 Gjen zona në kolonë të cilat nuk kane një mbështetje vaskulare të mirë.
 Gjen dëmtimin e nervave të shkaktuara nga dëmtimet ose sëmundje si skleroza multiple.
 Kontrollon për problem të cilat kanë qenë prezente qysh në lindje (kongjenitale).

Electromyograma
Mund të përdoret për të diagnostikuar disa çrregullime të muskujve dhe nervave, bëhet në ato raste
kur pacientët kanë shenja të presionit të tejzgjatur të nervave. Shërben për të matur impulse
elektrike që shkojnë që nga rrenja e nervit, nervat periferike, muskujt dhe indet.
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Myelograma
Është një ekzaminim me rreze X që studion kanalin spinal me rreze X nëpermjet injektimit të
kontrastit në hapësiren e kanalit spinal duke e bashkuar me lëngun cerebrospinal dhe kjo mund të
dalloj konturen e përmbajtjes së palcës së kurrizit. Zakonisht mielografia shoqërohet edhe me CTskaner.

Diskografia
Përfshin injektimin e kontrastit brenda në materialin xhelatinoz në qendër të diskut spinal, ky
ekzaminim përdoret për të ndihmuar në diagnostifikimin e problemeve të diskut spinal.
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3.6.

Preventiva

Masat që përfshijnë parandalimin e hernies diskale janë:


Mbajtja e një peshe trupore të shëndetshme, e cila ulë ngarkesen në këmbët e individit



Ushtrime të rregullta; pasi ulin mundësinë e degjenerimit të diskut dhe forcojnë muskujt
të cilët i japin mbështetje kolonës vertebrale.



Mund të këshillohen sporte të tilla si: tenisi, notimi dhe aerobia.



Ndalimi i pirjes së duhanit, pasi nikotina dhe toksinat e tjera të qliruara nga tymi i duhanit
mund të jenë të dëmshme për trupin e njeriut në shumë mënyra.



Praktikimi i një pozicioni të mirë, e cila realizohet duke:
a) Përdorur një pozicion të mire ndërsa qëndrojmë dhe ecim
b) Uljen në një pozicion neutral, duhe përdorur një jastek të vogël për të mbështetur
këmbët.
c) Gjatë fjejtjes të përdoret një pozicion neutral duke vendosur një jastek posht këmbëve.



Të përdoren lëvizje e ngritje korrekte, p.sh ngritja e peshave të rënda, lëvizje të rënda gjatë
punës apo aktiviteteve të ndryshme.
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3.7.

Kujdesi Infermieror

3.7.1. Edukimi Shendetësor
Përqendrimi i tretmanit është në edukimin për zvogëlimin e dhimbjës dhe parandalim të përseritjës
dhe vetë tretmanin nga pacienti duke përdorur terapinë adekuate në rastet e shfaqjës së dhimbjës
dhe ushtrimeve specifike të bazuara në zbulimin e vlerësimit.


Në rast se pacientit i shfaqen dhimbjet e forta ne shpinë këshillohet në përdorimin e
medikamentëve analgjetikë të rekomanduara nga neurokirurgu.



Nëse dhimbja shfaqet gjatë qëndrimit në një pozit për një kohë të gjatë, të korrigjohet ajo.



Korrigjimi i pozitës shtrirëse: pozitës së shtratit.



Ushtrime për lëvizshmëri kurrizore për të përmirësuar radhën e lëvizjes dhe fleksibilitetit.



Ushtrime për forcim të muskujve të dobët ashtu si kërkohen nga fizioterapeuti.



Shmangija e përkuljeve dhe pozitave që rrisin simptomat.



Pushimi i zgjatur dhe aktivitete të ngarkuara janë të dëmshme dhe mbajtja e një jete të
shëndetshme dhe aktivitetet të jetës do të zvogëlojnë shancët për përseritje.



Kontrolli i peshës, mbajtja e peshës së pranueshme trupore do të ndihmon në parandalimin
dhe ngarkesën e vertebrave.



Ndryshimi i stilit të jetës: ndërprerja e alkoolit dhe duhanit.
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3.7.2. Programi rehabilitues
Pas një dëmtimi ose kirurgjisë një program ushtrimesh do të ndihmojnë të kthehet në aktivitetet e
perditshme dhe të gëzojne një menyrë jetese më aktive, e të shëndetshme. Ndjekja e një programi
të mirë strukturuar do të ndihmojnë gjithashtu që të kthehen pacientet në sport dhe në aktivitetet
tjera rekreative. Për të siguruar që programi është i sigurt dhe efektiv për pacientin, ajo duhet të
kryhet nën mbikqyrjen e mjekut, neurokirurgut dhe fizioterapistit. Duhet tja sqarojmë mirë
pacientit me anë të bisedave dhe demostrimeve që të ndihmojmë qëllimet e rehabilitimit.
Masat për t'u përkujdesur për hernien diskale ndahen ne tri faza.
a) Kryerja siç duhet e aktiviteteve të përditshme,
b) Kryerja e ushtrimeve të specifikuara për të rikthyer diskun e dalë në vend, dhe
c) Kryerja e ushtrimeve për të stabilizuar dhe rritur aftësinë e shpinës për të përballuar
aktivitetet e përditshme, kjo si masë parandaluese qoftë për daljet e diskut në të ardhmen,
ashtu dhe për ridaljen e tij si problem i përsëritur.

Aktivitetet ose ushtrimet që shkaktojnë daljen e diskut dhe bëjnë të dukshme dhe të ndjeshme
hernien diskale:


Prekja e gishtave të këmbëve duke përkulur trupin në mëngjes, si ushtrim gjimnastikor.



Disa nga pozicionet e jogës që kërkojnë përkulje të forta të trupit.



Disa nga ushtrimet e palestrës.



Kërrusjet e trupit.



Ushtrimet shtrirë për forcimin e muskujve të barkut, me ose pa këmbë të shtrira.



Ushtrimi i ngritjes së këmbëve në pozicion të drejtë teksa gjendesh shtrirë në shpinë.



Ngritja e peshave pa ruajtur harqet natyrale të trupit.



Përdorimi i makinerive që bllokojnë muskujt e barkut.



Ngarja e biçikletës.
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 Rrotullimi i kokës
o Uleni në një karrike dhe thoni pacientit
që të sjell mjekren drejt kraharorit dhe i
thoni:
o Rrotulloni kokën në të djathtë dhe
kthejeni në mënyrë të tillë që veshi të
jetë mbi sup. Mbajeni për 5 sec.
o Rrotulloni kokën në të majtë dhe
kthejeni në mënyrë të tillë që veshi juaj
të jetë mbi sup. Mbajeni 5 sec.
o Ngadalë rrotulliseni kokën mbrapa dhe
në sens orao tri herë.
o Ngadalë rrotulliseni kokën mbrapa dhe
në sens antiorae tri herë.

 Shtrirja e shpindës
o I thoni pacientit të fillojë me duar
dhe gjujë me shpatullat pozicionuar
mbi duart e tija.
o Të përkulet përpara mbi krahët e tij,
të marrin pozicion dhe të ulë barkun
poshtë në drejtim të dyshemesë.
Mbanë pozicionin 5 sec.
o Pastaj I thoni që të shtrijë krahët
dhe afro të ndejturat tek thembrat.
Qëndroni 5 sec.
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 Rrotullimi në poziten ulur
o I thoni pacientit të ulet në dysheme me të dy këmbet drejt nga ana para tij. Të kryqëzoj një
këmbë mbi tjetrën
o Të kthehet ngadale drejt këmbës së përulur, duke e vënë doren nga pas për mbështetje.
o I thoni të vendos krahun e kundërt në
anën e kofshës së përkulur dhe e
përdorni atë për tju ndihmuar që të
ktheheni më tej.
o Të shikoj mbi sup dhe të qendrojë në
pozicion Stretchingu për 30 sekonda.
Ngadalë të kthehet në qënder.
o Të përseritet në anën tjetër.
o Të përseritet 4 herë.
 Ngritja e gjurit drejt krahërorit
o Shtrihuni me shpinë në dysheme.
o Tërhiqeni njëren këmbë dhe silleni gjurin drejt kraharorit tuaj.
o Tërhiqe këmbën aq sa ke mundësi.
o Shtrëngoni barkun dhe shtypni shpinen tuaj në dysheme. Qendro 5 sec.
o Përseriteni në anen tjetër pastaj terhiqni dy këmbët së bashku drejt kraharorit. Perseriteni
10 herë.
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REZULTATE

Grafikoni.1. Numri i rasteve me Herni Diskale në vinin 2016 dhe 2017 në Komunën e Gjakovës
në Spitalin Rajonal “Isa Grezda”, Reparti i Ortopedisë.

Hernia Diskale

Viti 2016

Viti 2017
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VITI 2016

VITI 2017

Në grafikonin e mësipërm shihet që nuk ekzistonë diferenc e madhe e numrit të rasteve në vite, në
vitin 2016 kanë qenë 33 pacientë ndërsa në 2017 kanë qenë gjithsej 25 pacient në repartin e
Ortopedisë.
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Grafikoni 2. Numri i rasteve me Herni Diskale në vitin 2016 dhe 2017 të ndara në gjini në
Komunën e Gjakovës në Spitalin Rajonal “Isa Grezda”, Repariti i Ortopedisë.

Gjinia e pacientëve me Herni Diskale
Femra

Meshkuj

20
18
13
7

Viti 2016

viti 2017

Në grafikonin e mësipërm shihet se gjinia mashkullore është më e shprehur apo më e atakuar nga
kjo sëmundje, nga grafikoni i lartëcekur shihet se në vitin 2016 prijnë meshkujt me 20 raste si dhe
po ashtu në vitin 2017 meshkujt me 18 raste dukshëm janë në masë më të vogël femrat në vitin
2016 ishin 13 paciente femra si dhe në vitin 2017 me 7 paciente.

Grafikoni 3. Numri i rasteve me Herni Diskale në vitin 2016 dhe 2017 të ndarë në moshë në
Komunën e Gjakovës në Spitalin Rajonal “Isa Grezda”, Reparti i Ortopedisë.
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51-60 vjeç
41-50 vjeç
30-40 vjeç

Viti 2016
19
9
5

Viti 2017
15
7
3

Në grafikonin më lartë shihet se mosha më e prekur me herni diskale është mosha 51- 60 vjeç më
një numër në 2016 kanë qenë 19 pacientë si dhe në 2017 kanë qenë 15 pacien. Hernia diskale është
e shprehur mbi moshën 30 ose nga 35 vjeqare por preken më pak, në rastin tone në vitin 2016 kanë
qenë 5 pacient dhe në 2017 kanë qenë 3 pacient.

31

PËRFUNDIME
Në bazë të rezultateve dhe diskutimeve erdhem në përfundim se:
 Në komunën e Gjakovës në vitin 2016 ishin 33 pacientë në Spitali Rajonal “Isa Grezda”
në Repartin e Ortopedisë.
 Në komunën e Gjakovës në vitin 2017 ishin 25 pacientë në Spitali Rajonal “Isa Grezda”
në Repartin e Ortopedisë.
 Erdhem në përfundim se gjinia mashkullore preket më shumë nga hernia diskale me 20
meshkuj në 2016 dhe me 18 oacient meshkuj në 2017.
 Femrat përfaqësojnë një numër më të vogël, në vitin 2016 ishin 13 paciente femra dhe në
2017 ishin 7.
 Mosha më e prekur është mbi 50 vjeq, kun ë vitin 2016 të kategorizuara në alternativen 5160 kanë qenë 19 si dhe në vitin 2017 kanë qenë 15.
 Më pak të prekur kanë qenë mosha 30-40 me 5 pacient në 2016 dhe 2017 me 3 pacient.
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REKOMANDIMET
Disa këshilla që duhen pasur parasysh:

1. Humbja e peshës së tepërt trupore e sidomos barkut, ngase barku i madh e rrit shtypjen në
shtyllën kurrizore.
2. Mos pini duhan. Pirja e duhanit mund të interferojë me qarkullimin e gjakut në shtyllën
kurrizore. Po ashtu kollitja konstante mund të sjellë deri te spazmi (bllokimi) i shtyllës
kurrizore.
3. Zvogëlimi i stresit. Brengat ekonomike, presioni familjar, po ashtu mund të ndikojnë
negativisht.
4. Ushtrimet ditore janë metodë e shkëlqyer për t’u çliruar nga stresi.
5. Ecni në distanca të shkurtra, në vend se të voziteni me veturë.
6. Ecni shkallëve, në vend që të përdorni liftin.
7. Zgjidhni një sport, i cili nuk ju shkakton dhimbje shpine si p.sh: notimi, vozitja e biçikletës.

*Mbani mend: Në shumicën e rasteve, dhimbja e shpinës kalon me regjim shtrati dhe terapi
medikamentoze.
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