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Parathënie
Projekti “Shëndet për të gjithë” (HAP) i financuar nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe
Bashkëpunim po zbatohet në Shqipëri që nga janari i vitit 2015, në qarkun e Fierit dhe të Dibrës.
Qëllimi kryesor i tij është përmirësimi i shëndetit të popullsisë shqiptare nëpërmjet rritjes së
aksesit ndaj kujdesit shëndetësor parësor me cilësi, dhe aktiviteteve për promovimin e shëndetit.
Në kuadrin e aktiviteteve për rritjen e cilësisë së kujdesit shëndetësor, që po ofrohen në 80
qendrat shëndetësore në qarqet Dibër dhe Fier, Projekti HAP ka pajisur personelin me “çantën e
mjekut” dhe ka trajnuar të gjithë mjekët e përgjithshëm të këtyre qendrave me synim aftësimin
e tyre në vlerësimin e pacientit nga koka te këmbët, nëpërmjet përdorimit të 17 pajisjeve të
“çantës së mjekut”.
Ky Manual është prodhuar në përgjigje të nevojës së shprehur nga vetë mjekët (rekomandim
i Studimit “Vlerësimi i pajisjes së mjekëve në QSH-të e qarkut Dibër dhe Fier me “çantën e
mjekut”, 2017) për të pasur një dokument reference në praktikën e përditshme, me synim
aftësimin e vazhdueshëm të tyre në proceset diagnostikuese dhe në zgjidhjen e problemeve,
nëpërmjet përdorimit sa më optimal të pajisjeve të çantës.
Manuali mund të përdoret gjithashtu si një bazë e mirë për trajnimet që mund të bëhen në
vendin e punës ndërmjet kolegëve.
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Mjeku i Familjes

Kënaqësia e të qenit mjek familjeje vjen, në pjesën më të madhe, prej njohjes personale e për një
kohë të gjatë të pacientëve. Kohë gjatë së cilës fitojmë besimin, respektin dhe miqësinë e tyre.
Thelbi është pikërisht kjo lidhje që formohet mes mjekut dhe pacientit.
Një lidhje, e cila forcohet nga momentet e nevojave fizike dhe emocionale të personit, kohë kur
ai ose ajo kthehet te mjeku i familjes për ndihmë.
Është lumturi të shkosh në punë çdo ditë dhe privilegj të punosh kaq afër me njeriun i cili i
vlerëson dhe nderon përpjekjet tona.
Praktika e mjekut të familjes përfshin përshëndetjen e miqve në çdo dhomë vizite dhe një
diapazon problematikash mjekësore të cilat e mbajnë profesionistin më të sfiduar dhe të
stimuluar në vazhdimësi.
Ditët gjatë të cilave kemi mundësinë të fokusohemi plotësisht te pacientët, duke punuar përkrah
ekipit tonë janë ditët më të mira për ne.

Kënaqësia e pacientit
Mbi të gjitha, njerëzit duan që mjeku i tyre i
familjes të plotësojë disa kritere: të ketë aftësi
të mira komunikimi, të ketë një eksperiencë të
konsiderueshme, të jetë i hapur, i gjindshëm
lehtësisht dhe të ndodhet afër vendbanimit.
Ata duan veçanërisht një mjek, i cili pasi i
dëgjon, merr kohë për të shpjeguar, duke qenë
i aftë për të integruar aspekte të ndryshme të
kujdesit shëndetësor.
Kënaqësia e pacientit është e lidhur
drejtpërdrejtë me kënaqësitë e mjekut. Një
mjek që është i plotësuar dhe i lumtur me
profesionin e tij, jo vetëm që jep kujdes më
të mirë mjekësor, por edhe pacientët e tij, në
përgjithësi ndihen me të sigurt me mjekun e
tyre të familjes.

Pacientët shprehen se duan një mjek që:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nuk më gjykon
Më kupton dhe më suporton
Është i vërtetë dhe i drejtpërdrejtë me
mua
Sillet si partner në mbarëvajtjen e
shëndetit tim
Trajton si sëmundje të lehta edhe ato
serioze
Përkujdeset për nevojat e mia
emocionale po aq sa ato fizike
Më dëgjon me të vërtetë
Më inkurajon të jetoj shëndetsh
Mund të ndihmojë me cdo problem
Është dikush që do vazhdojë të
kujdeset për mua
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Kënaqësia e të qenit mjek i familjes
Faktori më i rëndësishëm lidhur me kënaqësinë e mjekut është aftësia për të ofruar kujdes
shëndetësor cilësor për pacientët e tij apo të saj. Është mjaft interesante, por të ardhurat
personale nuk janë faktorë thelbësorë.
Mjekët janë më të lumtur kur kanë mundësinë e një marrëdhënieje të vazhdueshme me pacientët
e tyre, lirinë për të marrë vendime klinike në mënyrë të pavarur, kohë të përshtatshme me
pacientin dhe komunikim të mjaftueshëm me specialistët e tjerë.

Kujdesi i personalizuar

“

Është shumë më e rëndësishme të dish ç’lloj pacienti e ka sëmundjen,
sesa ç’lloj sëmundje ka pacienti.
Sir William Osler (1904)

“

Në shek. XII Mamonidi thoshte: “Mos pafsha kurrë te pacienti asgjë më shumë sesa një krijesë
motër në dhimbje. Le të jetë për mua veçse ena e një sëmundjeje”.
Nëse një marrëdhënie personale me pacientin mbetet qëllimi kryesor i mjekëve, kujdesi cilësor
do të arrihet, pavarësisht se si është organizuar apo financuar ai.
Për ketë arsye, mjekësia e familjes thekson përfshirjen e marrëdhënies në kontekstin e plotë të
jetës së pacientit.

Mjekët e familjes i vlerësojnë sëmundjet dhe ankesat me të cilat prezantohen duke u përpjekur
që të zgjidhin vetë shumicën e këtyre problematikave dhe duke referuar një numër sa më të
vogël për kujdes më të specializuar.
Ata shërbejnë si mbështetës, duke ia shpjeguar shkaqet dhe implikimet e sëmundjes jo vetëm
pacientit, por edhe familjarëve të tij. Në këtë moment, shndërrohen edhe në këshillues të mirë
dhe në një mbështetje për të gjithë.

Përkujdesja
“Përkujdesja pa shkencën është mirësi me qëllime fisnike, por nuk është mjekësi. Në anën
tjetër, shkenca pa përkujdesje e boshatis mjekësinë nga shërimi dhe pengon potencialin e
këtij profesioni të lashtë. Të dyja bashkë kompletojnë njëra-tjetrën dhe janë thelbësore për
artin e mjekësisë.”
Mjeku i familjes nuk trajton vetëm pacientin, por ai kujdeset për njeriun. Funksioni i përkujdesjes
nga ana e mjekut do të thotë që ta shohë pacientin si një person, të respektojë personin si
individ i veçantë dhe të tregojë dhembshuri për shqetësimin e tij apo të saj.
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Ilustrimi më i mirë i një mjeku të dhembshur
dhe të përkujdesur është piktura “Doktori”
e Sir Luke Fildes-it. Piktura tregon një mjek,
në dukje të pashpresë, përkulur në krah të
një fëmije të sëmurë.
Mjeku i pikturuar është frymëzuar nga Dr.
Murray, i cili u kujdes për djalin e Luk Fildesit (vetë piktorit) në Krishtlindjen e vitit 1877.
Djali ndërroi jetë atë ditë. Piktura është sot
simbol i përkujdesjes mjekësore.

Dhembshuria

“

“Trajtimi i një sëmundjeje mund të jetë tërësisht jopersonale;
përkujdesja ndaj pacientit duhet të jetë tërësisht personale”

“

Francis Peabody (1930)

Të kesh dhembshuri do të thotë të vuash me njeriun dhe, mjeku duhet të reflektojë gatishmërinë
e tij për të ndarë dhimbjen e pacientit, për të kuptuar se çfarë do të thotë kjo sëmundje për
personin që ka përballë.
Dhembshuria është një përpjekje për të përjetuar të njëjtat ndjesi me pacientin.
“Ne nuk mund të ndajmë dot asgjë me një të dytë, nëse vendosim veten në piedestal. Këtë mund
ta arrijmë vetëm kur lejojmë të shihen edhe dobësitë tona”.
Një figurë autoritare që është gjithashtu e dhimbshme është efektive vetëm kur të tjerët i marrin
“urdhrat” pa u poshtëruar.
Një mjek nuk duhet “t’i ulë” pacientët e tij, por duhet të jetë gjithnjë gati në ato raste kur është e
nevojshme, “të shqiptojë fjalët e mençura, të sinqerta dhe modeste- të Galileos “Unë nuk e di’”.
Një përqasje e tillë, dhembshuri e treguar në çdo takim me pacientin, është antidoti i tendencës
që kemi për të shkuar drejt një shërbimi që është gjithnjë e më shumë teknologjik dhe i
institucionalizuar.
Marrëdhënia e mjekut të familjes me çdo pacient duhet të reflektojë dhembshuri, kuptueshmëri
dhe durim. Këto duhet të kombinohen edhe me sinqeritet intelektual. Mjeku duhet të jetë tërësor
në përqasjen e tij ndaj pacientit, por gjithashtu të ketë edhe sens humori. Ai ose ajo duhet të jetë
i aftë të përçojë optimizmin, kurajën dhe vetëdisiplinën e nevojshme për rikuperim.
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Aftësitë diagnostike: Problemet e padiferencuara
Mjeku i familjes duhet të jetë diagnostikues i shkëlqyer. Aftësitë në këtë fushë duhet të mprihen
deri në perfeksion, për shkak se problemet prezantohen zakonisht në fazat më të hershme,
atëherë kur nuk “janë pjekur” sa duhet dhe nuk e kanë treguar ende “fytyrën e vërtetë”.
Kjo është një veçori e mjekësisë së familjes, për shkak se simptomat e paraqitura në këtë kohë
janë të vakëta dhe jo shumë specifike, ndërkohë që vetë shenjat klinike mund të mungojnë.
Ndryshe nga specialitetet e tjera, mjeku i familjes nuk konsulton një pacient të përzgjedhur apo
të drejtuar nga një mjek tjetër. Për ketë arsye, edhe procedurat diagnostikuese që përdoren
nga mjeku i familjes duhet të përzgjidhen me kujdes mes një spektri shumë të gjerë testesh
mjekësore.
Në këtë stad të sëmundjes, diferencat midis simptomave të një sëmundjeje kalimtare dhe një
sëmundjeje serioze janë shumë të vogla dhe nganjëherë të injorueshme. Por për një mjek të
mprehtë dhe me eksperiencë, një simptomë është më e rrezikshme se një tjetër.

Në një muaj të zakonshëm
1 000 njerëz
800 kanë simptoma
327 kërkojnë mendim mjekësor
217 paraqiten tek mjeku
65 mjeku alternativ
21 në poliklinikë
14 kujdes në shtëpi
13 në urgjencë
8 në spital
<1 në qendër universitare

Numri i personave që përjetojnë
sëmundje ose simptoma në 1 muaj

Përgjithësisht, diagnozat bëhen në bazë të probabilitetit, dhe mundësia që një sëmundje e
veçantë të prezantohet, shpesh varet nga incidenca e sëmundjes, e lidhur me simptomën që
paraqitet te mjeku në një periudhë të caktuar të vitit.
Shumë pacientë mund të mos marrin kurrë një diagnozë përfundimtare, për shkak se simptoma,
fatmirësisht, do të zgjidhet ose do të kalojë shpejt në kohë, pa na dhënë mundësinë për ta
studiuar.
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Kjo bën që shpesh, mjeku i familjes të përdorë “periudha të testimit terapeutik” për të konfirmuar
diagnozën.
Mjeku i familjes është ekspert i vlerësimit të një problemi që prezantohet për herë të parë.
Mjeku vlerëson domethënien potenciale të simptomave, shpesh duke dhënë një diagnozë
përmes përjashtimit, pasi sigurohet që simptomat nuk përbëjnë një rrezik të madh.
Koha përdoret si një ndihmë në procesin diagnostik, dhe vizitat ndjekëse shërbejnë për të
vëzhguar ndryshime të simptomës prezantuese.
Mjeku, shpesh veçon simptomën me vlerë identifikuese për sëmundjen dhe e këqyr më nga afër
se të tjerat; të dhënat më të rëndësishme shpesh merren nga ndryshimet e pritshme të saj.
Efektiviteti i mjekut të familjes varet edhe nga aftësitë e tij për të nuhatur dimensione të fshehura
të sëmundjes dhe për t’i ndjekur ato nga afër.
Parimi i vjetër “një anamnezë e plotë është vegla më e mirë për të arritur te diagnoza” është
veçanërisht i përshtatshëm për mjekun e familjes, pasi simptomat mund të jenë të vetmet të
dhëna të dukshme të sëmundjes, ndërkohë që shenjat duan akoma kohë që të shfaqen.
Hulumtime të mëtejshme mbi natyrën e
simptomave, kohën kur kanë filluar, faktorët
përmirësues dhe tipare të tjera unike mund
të sigurojnë të dhëna diagnostike subjektive
edhe në stadet e hershme të sëmundjes.
Mjeku i familjes duhet të jetë vëzhgues dhe
gjithmonë i vëmendshëm për të identifikuar
probleme të reja. Diagnostikimi i hershëm
mund të jetë më pak i rëndësishëm sesa
arsyeja e vërtetë për të cilën pacienti është
paraqitur te mjeku.
Simptomat mund të vijnë si rezultat i një problemi
akut ose me natyrë vetëlimituese, por frika
dhe ankthi mund të jenë faktorë precipitues.
Megjithëse simptoma mund të jetë ngjirja e
zërit si pasojë e rrjedhjes postnazale, pacienti
mund të jetë i frikësuar, sepse mendon se ka
kancer në fyt. Vlerësimi klinik në këto raste
mund dhe duhet të përjashtojë mundësinë e
një sëmundjeje malinje, por frikërat e pacientit
duhet të adresohen patjetër.

Renditja e problemeve më të shpeshta që
paraqiten tek mjeku i familjes:
1. Hipertensioni
2. Kontrolle rutinë tek fëmijët
3. Probleme të rrugëve të sipërme
respiratore (duke përjashtuar faringitin)
4. Artropatitë
5. Diabet Mellitus
6. Sëmundje Malinje
7. Dhimbje të mesit dhe probleme me
shtyllën kurrizore
8. Reumatizmale
9. Kontroll fizik
10. Vizita ndjekëse për probleme të
mëparshme
11. Procedura dhe përkujdesje pas kirurgjive
12. Shtatëzani
13. Ekzaminimi gjinekologjik
14. Otit Media dhe çrregullime të tubit të
Eustakut
15. Astma
16. Çrregullime të metabolizmit të lipideve
17. Sinuzit kronik
18. Sëmundje zemre, duke përjashtuar
ishemitë
19. Faringit akut
20. Rhinit Alergjik
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Çdo problem mjekësor ka një komponent emocional, e megjithëse ky faktor është përgjithësisht
minimal, ai mund të ketë një domethënie. Personaliteti dhe emocionet e pacientit luajnë një rol
thelbësor në çdo sëmundje dhe janë faktorë të rëndësishëm në kujdesin primar.

Shpeshtësia e problemeve kronike:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Hipertensioni
Artrit
Hiperlipidemir
Diabet
Depresion
Obezitet
Kancer
Astma
SPOK
Sëmundje Ishemike
Osteoporozë
Sëmundje Cerebrovaskulare
Insufiçiencë Kardiake
Sëmundje Renale Kronike

Të qenit i pajisur me të gjitha pajisjet e çantës
së mjekut (të siguruar nga HAP) e bën kujdesin
për pacientët tanë, më cilësor dhe më të plotë.
Me to mund të adresohen dhe të zgjidhen
shumica e problemeve më të zakonshme që
paraqiten te mjeku i familjes.
Ne mund të hulumtojmë, diagnostikojmë dhe
të trajtojmë mbi 80-90% të pacientëve të cilët
paraqiten në dhomën e vizitës.
Kemi mundësinë të plotësojmë nevojat e
pacientëve tanë, të marrim vendime klinike
lirisht dhe duket qartë që po bëjmë një punë
të shkëlqyer.

Le ta kthejmë në mision përkujdesjen tërësore, avancimin profesional dhe rritjen e cilësisë së
shërbimit që ne japim.
Në fund, ne, mjekët e familjes, bëhemi më të mirë, kur pacientët tanë bëhen më mirë.

Ekzaminimi i veshit
Bëhet te çdo pacient që:
•
•
•
•
•

10

Ka shenja respiratore të sipërme
Ka shenja të lidhura me veshët si, dhimbje veshësh, bllokim, rrjedhje nga veshi, ulje
dëgjimi, vertigo
Në ekzaminimet fizike të përgjithshme
Te çdo fëmijë që vjen për kontroll me ankesa si, kollë, temperaturë, dhimbje fyti, ulje
dëgjimi, dhimbje veshësh, rrjedhje nga veshët, etj.
Te çdo pacient me trauma në kokë ose me ankesa jospecifike

MANUAL - Përdorimi i Pajisjeve Mjekësore në Kuadër të Vizitës Mjekësore

2

Otoskopi
Përbëhet nga pjesët si në figurën e mëposhtme:

PJESËT E OTOSKOPIT

Spekulumi (ndërrohet/fshihet me alkol)
Vendi për ballonin (pneumootoskopinë)
Lupa (ku vendoset syti për të parë)
Butoni i ndezjes dhe fikjes
Doreza (ku janë dhe bateritë)

Kujdes:
•
•
•

Ndiz dritën para se të punosh me otoskopin,
provoje te pëllëmba e dorës që të sigurohesh që
drita është e plotë
Mos lër ndezur aparatin kur mbaron së punuari
me të
Otoskopi mund të përdoret edhe për rinoskopi
dhe ekzaminim të syve dhe të fytit
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Punë individuale praktike
•
•
•
•
•
•

Ndalo këtu!
Merr otoskopin tënd dhe identifiko të gjitha pjesët e sipërpërmendura
Hiq dhe vendos përsëri spekulumin
Ndiz dhe fik aparatin, vlerësoje dritën mbi pëllëmbën e dorës tënde
Hiq dhe vendos përsëri bateritë
Hiq dhe vendos lupën ku vendoset syri (ndonjëherë ajo vishet dhe ka nevojë që ta
heqësh dhe ta pastrosh që të shohësh me qartë)

Rregulla për përdorimin e otoskopit:
1. Mbaje otoskopin si stilolaps, siç është demonstruar në figurë (Kujdes! Dora jote e majtë
për veshin e majtë të pacientit dhe syri yt i majtë), dora nga poshtë dorezës së aparatit
2. Gishtat 4-5 mbahen kundrejt faqes së pacientit
3. Tërhiq llapën e veshit lart-pas
4. Hyr duke vënë spekulumin në vend të tragusit
5. Pastaj afrohu dhe shih përmes pjesës së lupës

OTOSKOPIA
1. Mbajtja e aparatit si stilolaps (gishti 1
dhe 2)
2. Gishtat 4-5 vihen kundrejt faqes së
pacientit
3. Tërhiq llapën e veshit lart pas me dorën
tjetër
4. Hyr në vend të tragusit
5. Është sikur sheh nga vrima e çelësit
6. MOS...
• ushtro forcë
• shtyj nëse nuk sheh në atë drejtim
(ndrysho drejtim)
• tërhiq shumë llapën e veshit

12

M
Dor a e

y
ajtë - S

ri i M

in e
r Vesh
ajtë pë

Majtë

MANUAL - Përdorimi i Pajisjeve Mjekësore në Kuadër të Vizitës Mjekësore

Kujdes:
•
•
•
•
•
•

Pacienti NUK duhet të ketë dhimbje gjatë teknikës. Nëse ndodh që pacienti ka
dhimbje gjatë otoskopisë, kij parasysh:
Mos tërhiq shumë llapën e veshit.
Mos pesho aparatin te veshi i pacientit, por gjithë peshën te gishtat 3-5 kundrejt
faqes së pacientit.
Nëse nuk sheh qartë, mos e shty aparatin, por thjesht tërhiqu pak dhe ndrysho
drejtim, ideja e “mureve të tunelit”, siç shpjegohet më poshtë.
Nëse pacienti vjen tek ju duke u ankuar për dhimbje veshi, atëherë tërhiq njëherë
llapën e veshit duke zhvendosur kanalin lart-poshtë para se të bësh ekzaminimin
me otoskop, që të dish më parë nëse pacienti ka inflamacion të kanalit.

Punë individuale praktike
•
•
•

Ndalo këtu dhe përpiqu të zbatosh rregullat e mësipërme pa iu afruar pacientit
Pasi e ke bërë teknikën siç tregohet në figurë, fillo ekzaminimin me otoskop te një
person real.
Duhet të jetë teknikë e padhembshme, në të kundërt, ndalo dhe kontrollo teknikën

HINT-E TË RËNDËSISHME

Ideja e tunelit
• Nëse nuk sheh do të thotë që nuk je në drejtimin e duhur...
• Mos shtyj më fort, por tërhiqu pak dhe ndrysho drejtim
KUJDES
1. Lëkura e kanalit të veshit është shumë e dhimbshme
2. Mos pesho peshën tek otoskopi
3. Nëse qimet e veshit të pengojnë përdor një speculium veshi më të vogël
Poziciono otoskopin pastaj afro syrin!!!
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Çfarë duhet të shohim gjatë otoskopisë?
I. Kanali i veshit
Kanali është i pari që shohim, dhe në hyrje të tij janë qimet. Nëse qimet të pengojnë të shohësh
qartë, atëherë përdor një spekulum me diametër më të vogël, që të shkosh pak më thellë dhe të
shmangësh qimet e kanalit të veshit. Kanali ka ngjyrën e zakonshme të lëkurës dhe nuk duhet të
ndjejë dhimbje gjatë ekzaminimit.
Në kanalin e veshit mund të shohim edhe dyllë, që sipas kohës që ka qëndruar në vesh është i
verdhë, i kafenjtë në të kuq, kafe e errët deri në të zezë. Prania e dyllit në vesh është normale.
Nuk rekomandohet që veshët të kruhen me kruajtëset e veshëve, si dhe nuk duhet të fusim
asgjë në vesh. Nëse po grumbullohet dyllë, rekomandohen 2-3 pika vaj ulliri, 2-3 herë në ditë
dhe dylli do të dalë vetë ose mund të bëhet lavazh, që tashmë është më i lehtë për shkak të vajit
që e ka zbutur dyllin.
II. Membrana Timpanike
Është ngjyrë gri e xhamtë në fund të kanalit të veshit dhe ka shkëlqim dhe tejdukshmëri. Pjesët
e saj janë si në figurë:
1.
2.
3.
4.
5.

Doreza e çekiçit
Koni i dritës
Buzët e MT (limbus)
Pars tensa
Pars flaxida (mbi dorezën e çekiçit)

Gjatë ekzaminimit me otoskop përpiqemi të identifikojmë të gjitha këto pjesë

PAMJA NORMALE E MEMBRANËS TIMPANIKE

sh ë
Cili ve
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Hint: doreza e çekiçit dhe koni i dritës janë para-poshtë (nga hunda e pacientit)
Gjatë inspektimit të membranës timpanike (MT) kini parasysh:
•
•

Ngjyrën dhe tejdukshmërinë e saj.
Vini re konin e dritës: nëse nuk është 45 gradë, por më horizontal ose më vertikal, mund
të tregojë për bombim ose tërheqje të MT.
Përdorimi i pneumootoskopisë (ballonit) verifikon lëvizshmërinë e MT-së dhe nëse ka
tërheqje ose bombim të saj (kusht për diagnozën e otitit media)

•

Punë individuale praktike
•
•
•
•

Ndalo këtu!
Vizato një membranë timpanike të majtë
Vizato një membranë timpanike të djathtë
Shih apendiksin për të kontrolluar përgjigjet

Vlerësimi i dëgjimit:

DËGJIMI - WHISPER TEST
•
•
•
•
•
•
•

Qëndro larg sa krahu nga pacienti
(0.6m)
Qëndro anësh-pas (që mos të lexojë
buzët)
Fërko veshin e anës tjetër (e
shpërqendron)
Pëshpërit fjalë dhe numra
Nëse dëgjon të paktën 3 nga 6 fjalë/
numra është OK
Sigurohu që të ka kuptuar pacienti
Njësoj ekzamino veshin tjetër

Bëhet sa herë që pacienti ankohet për ulje dëgjimi ose gjatë ekzaminimeve fizike.
Kujdes:
Personat me ulje dëgjimi të rëndë mund të vazhdojnë të komunikojnë normalisht, sepse
lexojnë buzët. Qëndro prapa-anash pacientit që të shmangësh këtë.
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Rine Weber
Është ekzaminim që bëhet kur pacienti ka ulje dëgjimi. Është
ekzaminim që bëhet me diapazon 512 Hz.
Weber vendoset në ballë dhe shihet a ka lateralizim. Rine
teston veshët një nga një, fillimisht në mastoide pastaj para
veshit në ajër.

WEBER TEST - KUR KA ALTERIME DËGJIMI
Weber me “W” - teston dy veshët
njëkohësisht
•
•
•
•

Hapi I
Diapazoni në qendër
Normalisht e dëgjon në qendër ose
njësoj nga 2 anët
Nëse dëgjon më shumë se në një anë
problemi është konduktor në atë anë ose
sensor në anën tjetër
HINT - nëse është sensor në një vesh nuk
ka si të dëgjojë më shumë nga ai vesh)

Normalisht, dëgjimi ajror është më i mirë se dëgjimi kockor. Nëse Weber-i lateralizohet, atëherë
ka ulje dëgjimi konduktore në anën ku e dëgjon më shumë ose ulje sensore në anën që e dëgjon
më pak.

RINE TEST - BËHET NËSE LATERALIZOHET WEBER
Rine test vlerëson veshët një nga një
•
•
•
•
•

Vendos diapazonin në mastoid
Kërkoi pacientit të të tregojë kur nuk e
dëgjon m
Kaloje menjëherë n zonën para veshit
(pa përkur fare pacientin
Nëse pacienti e dëgjon akoma është
normal
Nëse pacienti nuk dëgjon diapazonin kur
e kalon para (në ajër) do të thotë që ka
ulje te konduksioni ajror
Konduksioni ajror normalisht është më i
mirë se ai kockor
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Sqarim: ulja konduktore e dëgjimit vjen nga pengesa në kanal (edemë, infeksion, trup i huaj,
dyllë), dëmtimi i membranës timpanike, likuid ose presion i shtuar në veshin e mesëm. Problemet
me veshin e brendshëm (koklea), nervin e dëgjimit ose qendrën e dëgjimit në zonën temporale
shkaktojnë ulje sensore të dëgjimit (nga receptorët në koklea deri në zonën e trurit).
Ushtrim: pacienti ka ulje dëgjimi në testin e pëshpëritjes “whisper test” majtas. Weber-i
lateralizohet majtas. Çfarë është ulja e dëgjimit? (shih apendiksin për përgjigjen).
Vlerësimi i mëtejshëm: audiograma është ajo që vlerëson më qartë dëgjimin dhe llojin e uljes së
dëgjimit (konduktore apo sensore)

Punë individuale praktike
•
•
•
•
•

Ndalo këtu!
Merr formularin për “punë në grup” për ekzaminim veshi dhe ekzamino një të afërm,
koleg ose pacient (forma gjendet në apendiks)
Pastaj vlerëso veten nëse i ke bërë hapat siç thuhet aty.
Përsërit ekzaminimin derisa të bësh të gjitha hapat që thuhen aty
Përsërite këtë edhe në ditët në vazhdim, derisa të shkathtësohesh e t’i shohësh veshët
pa i shkaktuar dhimbje ‘pacientit’, si dhe të bësh të gjithë hapat mirë

Raste klinike
RASTE ANORMALE I:
Grua 25 vjeçe ka ndjesi bllokimi dhe ulje dëgjimi djathtas prej 5-6 ditësh

•

Shpjegoni çfarë shihni

•

Gjeni pjesët e “MT” dhe shpjegoni si
duken

•

Diagnoza e mundshme

•

Trajtim/këshillim???
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Inspektimi i membranës timpanike: ngjyrë dhe tejdukshmëri normale (nuk ka inflamacion).
Koni i dritës është më horizontal siç duhet dhe ka bulëza me ujë pas saj. Në timpanogramë,
membrana timpanike nuk lëviz.
Pamje të tjera të membranës timpanike me këtë anomali: mund të mungojnë bulëzat dhe të mos
jetë kaq e dukshme, por shih konin e dritës që zhvendoset kur MT-ja është e retraktuar ose e
bombuar si dhe përdor pneumootoskopinë.
Diagnoza: Otit media seroz (me efuzion), vjen nga bllokimi i tubave të Eustakut në virozat e
rrugëve të sipërme respiratore, pra është problem mekanik. Nuk ka nevojë për antibiotikë.
Studimet tregojnë që pikat në hundë apo medikamentet që përdoren për rinit nuk ndihmojnë.
Trajtimi: Ndjekje në kohë. I shpjegohet pacientes çfarë po ndodh dhe se është situatë
vetëkufizuese, mund të zgjasë deri në 6 javë dhe se ilaçet nuk ndihmojnë në përshpejtimin e
hapjes së tubit. Problem do të ishte sidomos te pacientët që udhëtojnë me avion. Shumë e
rëndësishme klinikisht është te fëmijët, sepse mund të ndikojë në zhvillimin e tyre për shkak
të uljes së dëgjimit. Nëse e sheh këtë tek një fëmijë për më shumë se 3 muaj referoje për
audiogramë.

RASTE ANORMALE II:

Fëmijë 3 vjeç me temperaturë 38 gradë dhe dhimbje veshi majtas prej 2 ditësh.
Ka pasur hundë të bllokuara këto 3-4 ditë
•

Shpjegoni çfarë shihni

•

Gjeni pjesët e “MT” dhe shpjegoni si
duken

•

Diagnoza e mundshme

•

Trajtim/këshillim???

Inspektimi i membranës timpanike: membrana është hiperemike, e bombuar, nuk duket koni i
dritës dhe ka humbur tejdukshmëria dhe ngjyra e saj gri e xhamtë.
Diagnoza: ky është një fëmijë me temperaturë dhe dhimbje veshi, me hiperemi dhe bombim
të membranës timpanike. Të gjitha këto të çojnë në diagnozën otit media purulent. Konfirmimi
i diagnozës bëhet nëse membrana timpanike nuk lëviz me pneumootoskopi (kjo tregon që
presioni pas saj është ende i lartë). Nëse pneumootoskopia tregon lëvizje të membranës, edhe
pse ajo është e kuqe e bumbuar, tregon që otiti është në fazë resorbimi, sepse presionet pas
membranës kanë rënë, dhe në këtë rast nuk jepen antibiotikë, por vëzhgohet fëmija.
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Trajtimi: Nëse nuk ke mundësi të përdorësh pneumootoskopinë, do të drejtohesh nga klinika e
pacientit. Literatura thotë që jo çdo otit media purulent ka nevojë për antibiotikë. Trajtimi bazë
është me analgjezikë (paracetamol/ibuprofen) dhe për antibiotikët ndiq skemën e mëposhtme:
•
•

•

Deri në moshën 6 muajsh rekomandohen gjithmonë antibiotikë
6-24 muajsh jepen antibiotikë nëse:
oo Ka otit media purulent bilateral
oo Ose nëse ka një nga shenjat e severitetit
-- Otalgi e mesme në të rëndë (shumë i grindur)
-- Otalgi mbi 48 orë
-- Temperaturë mbi 39C
24 muajsh e lart mund ta vëzhgosh pa i dhënë antibiotikë, por me analgjezikë

Antibiotiku i zgjedhur është Amoxicilina, nëse fëmija ka përdorur amoxicilinë në 3 muajt e fundit
jepet augmentina dhe nëse ka alergji nga këto jepen cefalosporinat. Kohëzgjatja e trajtimit 7
ditë.
Kujdes doza e amoxicilinës është 80-90 mg/kg në ditë. Shumë mjekë japin dozën për tonsilit (40
mg/kg në ditë) që është gjysma e dozës për otit. Kujtoni që otiti është absces i mbyllur dhe ka
nevojë për dozë të lartë në gjak që të jetë efektiv në otit media purulent.
Ushtrim: sa ml amoxicilinë 250mg/5ml në ditë do i jepje fëmijës sonë që është 20 kg dhe ka otit
media purulent?

RASTE ANORMALE III:
Burrë 35 vjeç ka qenë në plazh dhe ka dy ditë me dhimbje dhe ndjesi bllokimi në veshin
e djathtë, ka pak rrjedhje

•

Shpjegoni çfarë shihni

•

Gjeni pjesët e “MT” dhe shpjegoni si
duken

•

Diagnoza e mundshme

•

Trajtim/këshillim???

Ekzaminimi: hiperemi dhe edemë e kanalit të veshit (vini re që membrana duket shumë pak në
distancë dhe kjo për shkak të edemës së kanalit). Ka edhe sekrecione purulente në kanal. Kur
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t’i lëviz tragusin dhe bazën e llapës së veshit të pacientit dhimbja përkeqësohet. Pra pacienti ka
inflamim të kanalit të veshit.
Diagnoza: otit ekstern. Mosha (adult më shpesh, por mund të ndodhë dhe te fëmijët), historia e
kontaktit me ujin (noti) dhe pamja në figurë të tregojnë qartë këtë diagnozë.
Trajtimi: lokalisht, me pika me steroidë (për të ulur edemën) dhe antibiotikë (që të trajtojnë
infeksionin) rekomandohet 4-5 herë në ditë për 5-7 ditë. Duhet të shmangin ujin në vesh gjatë
trajtimit duke vënë pambuk me vaj në vesh kur bëjnë dush dhe të mos shkojnë në plazh deri në
shërim të plotë.
Kujdes: kjo mund të ndodhë dhe te personat që kruajnë veshët me kunja veshësh ose objekte të
tjera. Këshillojini pacientët të mos e heqin vetë dyllin me objekte, por vetëm me gishtin e vogël të
dorës dhe nëse kanë probleme, të përdorin vaj ulliri 2-3 pika, 2-3 herë në ditë për disa ditë. Nëse
dylli nuk del vetë të bëjnë lavazh. Mos harroni: dylli në vesh është si pështyma në gojë, është
i nevojshëm dhe nuk është shenjë papastërtie!!! Otiti ekstern malinj në diabet-pseudomonas.

RASTE ANORMALE TË LLAPËS SË VESHIT

•

30 vjeç, e kanë sulmuar - ka dhimbje të lehtë në vesh, por e
shqetëson fryrja. Ç’të bëjë, ta çajë?
Çfarë është fotoja e dytë?

•

• 60 vjeç me dhimbje
të veshit që dje në
darkë që është më
keq në prekje. Është
i kuq i nxehtë dhe po
përkeqësohet.
• Sot pati temperaturë
38 C
-- Çfarë shihni?
-- Diagnoza?
-- Trajtimi?

Rasti i parë është hematomë e llapës së veshit. Quhet ndryshe edhe veshi i mundësit ose
boksierit, sepse vjen nga trauma në vesh. Ajo resorbohet vetë dhe i duhet thënë pacientit të
mos e shpojë, sepse kërci nuk ka enë gjaku dhe dëmtohet shumë kollaj nga infeksioni. Fotoja
e dytë është veshi lulelakër, një deformim i kërcit të infektuar. Deformimi mund të jetë dhe më
ekstrem.
Rasti i dytë është infeksion i llapës se veshit, celulit/erizipelë. Si në çdo pjesë tjetër të trupit
që mund të ketë celulit në lëkurë ka dhimbje të madhe, skuqje, nxehtësi lokale, ënjtje dhe
pacienti mund të zhvillojë temperaturë. Jepi sa më shpejt antibiotikë oralë që të mbulojë mirë
streptokokun dhe stafilokokun për të qenë të sigurt. Analgjezikët janë të nevojshëm, po ashtu
dhe kompresat e ftohta lokalisht për dhimbjen. Antibiotikët e rekomanduar janë:
•
•
•
•
•
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Cefalosporina
Dicloxacilina
Clindamicina
Baktrime plus amoxicilinë (në raste rezistente)
Doxyciclinë plus amoxicilinë (në raste rezistente)
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Oftalmoskopi

Oftalmoskopi përdoret në mënyrë rutinë në praktikën e përditshme. Nuk është i vështirë në
përdorim, por ka nevojë për praktikë dhe për përdorimin e teknikës së duhur. Le t’i hedhim një
sy të shpejtë pajisjes dhe teknikës së përdorimit të oftalmoskopit, në kushtet e një vizite rutinë.
Ne do të diskutojmë edhe gjetje të ndryshme normale ose anormale.
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Pjesët përbërëse dhe rregullimet e oftalmoskopit

Përshtatja dhe hapja e dritës ekzaminuese

Drita
e madhe

Drita
jeshile

Drita
e mesme

Drita
e prerë

Drita
e vogël

Drita
Blu

Gjysmë
drita

Grid

Drita e madhe/ e mesme/ e vogël: Drita e
lëshuar nga oftalmoskopi, zakonisht mund të
përshtatet në 2 ose 3 përmasa të ndryshme,
në varësi të dilatimit të pupilës. Drita e vogël
përdoret kur pupilat nuk janë shumë të dilatuara
(kur dhoma nuk mund të errësohet siç duam).
Në dhoma të errëta, zakonisht përdoret drita
e mesme.
Gjysmë-Drita: Nëse, p.sh pupila është e
obstruktuar nga një lente apo katarakt, gjysmë
drita mund të na ndihmojë për të ndriçuar
vetëm pjesën e paobstruktuar. Në këtë mënyrë
shmangim dritën e reflektuar.

Drita e prerë: Përdoret për ekzaminimin e anomalive të kontureve të kornesë, lensit dhe retinës.
Drita Blu: Drita blu përdoret për të observuar abrazionet apo ulcerat e kornesë. Ky ekzaminim
bëhet pas përdorimit të flurosceinës për njollosjen e lezioneve.
Grid: Përdoret për të përcaktuar me përafërsi, largësinë e lezioneve të retinës nga njëri-tjetri.
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Refleksi i kuq
Oftalmoskopi përdoret në këtë ekzaminim, për të parë refleksin e kuq në secilin sy, në një
distancë rreth 30 - 45 cm nga sytë e pacientit. Më pas, reflekset e kuqe kontrollohen në mënyrë
simultane, në një distancë prej 0.6 - 0.9 m.
Një ngjyrë kuq-portokalli duhet të reflektohet nga secili fundus, megjithëse ngjyra mund të
variojë pak në individë të ndryshëm. Çdo gjetje anormale (asimetri e ngjyrave apo ndryshime të
pigmentimit) është arsye për ta referuar pacientin te specialisti okulist.
Për arsye ilustrimi, syri i djathtë i pacientit do
të konsiderohet me refleks normal.
A. Normal, refleks i kuq simetrik.
B. Refleks i kuq, anormal në syrin e majtë,
i cili duket më i errët. Kjo gjetje mund të
shkaktohet nga ndryshime refraktare në
syrin e majtë ose nga një patologji më
serioze, si p.sh retinoblastoma.
C. Refleksi i kuq pothuaj mungon në syrin e
majtë. Kjo ndodh në rastet kur reflektimi
bllokohet nga një opacitet si p.sh: Një
katarakt.

Ekzaminimi i Fundus Okuli
Në mënyrë që të jemi të suksesshëm në ekzaminimin e fundusit, dhoma duhet të jetë gjysmë
ose plotësisht e errësuar. Hapat e mëposhtëm do të të ndihmojnë të arrish rezultate të mira.
1. Për të ekzaminuar syrin e djathtë të
pacientit, qëndro në krahun e djathtë të
tij.
2. Merre oftalmoskopin me dorën tënde të
djathtë, vendose në syrin tënd të djathtë,
mbaje
aparatin
drejt-vertikalisht.
Për lehtësi mund ta mbështetësh
oftalmoskopin lehtësisht në vetullën
tënde.
Mbaje gishtin tënd tregues mbi rrotën
rrotulluese në mënyrë që të mund të mund ta
lëvizësh nëse të duhet.
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Pra edhe njëherë këtu prezantohemi me rregullin:
•
•
•

Oftalmoskopi me dorën e djathtë të mjekut
Në syrin e djathtë të mjekut
Për të ekzaminuar syrin e djathtë të pacientit
3. Zgjidh “0” në diskun e ndriçuar të numrit
të lenteve, dhe fillo me diskun më të vogël
të dritës.
4. Pozicionohu në mënyrë që oftalmoskopi yt
ta hedhë dritën mbi syrin e pacientit, dhe
fillo ekzaminimin nga 45 gradë lateralisht.

Vini re që në dritaren
e lenteve është numri 0

5. Kërkoji pacientit të shikojë një objekt në
largësi dhe rreth 45 gradë lart në raport
me vështrimin normal.
Ndërkohë që pacienti fikson shikimin, fillojmë
t’i afrohemi atij duke mbajtur “reflektimin e
retinës” në fushën tonë vizive. Nëse fokusi nuk
të duket optimal, mund të lëvizësh lentet me
gishtin tënd tregues, për ta qartësuar objektin.
Përmes oftalmoskopit ju do të shikoni se
reflektimi i retinës do të duket me ngjyrën e
kuqe.

6. Gjej një enë gjaku dhe ndiqe. Ekzamino pjesët e retinës: Diskun optik, arteriet, venat,
makulën etj.

Si të identifikosh dhe të drejtohesh nga një enë gjaku
gjatë ekzaminimit
Fillimisht, në distancë nga pacienti identifikojmë
refleksin e kuq të syrit.
a) Më pas, duke u afruar, përpiqemi të
identifikojmë apo izolojmë një enë gjaku të
retinës.
b) Fillimisht përpiqemi të afrohemi te pacienti
duke mbajtur në fokus enën e gjakut. Më pas,
e ndjekim këtë enë, me qëllim identifikimin e
diskut optik nga ku ajo “buron” ose “derdhet”.
c) Nëse identifikojmë diskun optik, përpiqemi të
afrohemi për të vëzhguar lezione dhe për ta
përdorur diskun si pikënisje për ekzaminimin
e pjesëve të tjera të retinës.
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Ekzaminimi jep imazhe më të qarta nëse afrohemi rreth 2 cm nga pupila e pacientit.

Pamje e retinës përmes një pupile të dilatuar
Qëllimi i këtij imazhi është që të tregojë:
1. Imazhet e retinës shihen gjithnjë përmes
pupilës së syrit.
2. Imazhet e retinës janë gjithnjë pjesëza
të vogla të saj, nuk ndodh që retina të
shihet e plotë përmes oftalmoskopit.
3. Në figurë mund të identifikohen disa enë
gjaku.
4. Në figurë mund të identifikohet edhe
refleksi korneal, i cili shkaktohet nga
drita e oftalmoskopit.

Refleksi Korneal

Refleksi Korneal

Kujdes:
Gjatë këtij ekzaminimi refleksi korneal mund t’ju pengojë duke qëndruar në qendër të
fushës vizive.
Për të shmangur këtë artefakt, përpiqemi të ndryshojmë këndin e ekzaminimit
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Shënim 1: Kini parasysh që ekzaminimi i syrit ndjek parimin
“të parit përmes vrimës së çelësit”.
Për të ekzaminuar diskun optik (në figurën përbri është shënuar
me DO), i cili lokalizohet në anën nazale, syri i ekzaminuesit së
bashku me oftalmoskopin duhet të lëvizin në drejtim të anës
temporale (Në figurën përbri, ky pozicionin është shënuar me
shkronjën SE, syri i ekzaminuesit).
Vini re se si kalon përmes pupilës drejtëza që lidh Syrin e
Ekzaminuesit dhe Diskun Optik pra: SE - DO.
I njëjti parim, për të ekzaminuar pjesën e sipërme të retinës
duhet të lëvizim poshtë, pa hequr fokusin nga retina e pacientit.
Shënim 2: Imazhi i plotë i fundusit është vetëm një imazh
mendor, që e krijojmë duke vëzhguar sistematikisht pjesëza
të vogla të retinës dhe duke i bashkuar ato.

Imazhet e mëposhtme janë vendosur për të dhënë një ilustrim të ekzaminimit të fundusit të
retinës. Ndërkohë që pamjet e retinës që marrim nëpërmjet oftalmoskopit janë vetëm pjesëza të
saj, duke u përqasur sistematikisht, duke ndjekur enët e gjakut që identifikojmë, mund të arrijmë
ta ekzaminojmë plotësisht retinën.

Pra imazhi në të djathtë, imazhi klasik i një retine, me të cilën jemi më familjarë dhe më të njohur,
realisht, gjatë oftalmoskopisë është vetëm një imazh mendor, të cilin e krijojmë duke bashkuar
copëzat. Procesi është i ngjashëm në parim me lojërat me bashkim të figurave (puzzle). Imazhi
gri, nën imazhet rrethore me ngjyra është vendosur vetëm për arsye ilustrimi.
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Interpretimi i gjetjeve në retinë

Disku Optik
• Vendndodhja: Nasale
• Ngjyra: Rozë e zbehtë, e verdhë.
• Forma: Rrethore, Ovale
• Kufij qartësisht të demarkuar
• Kupa fiziologjike është qendra e diskut optik.
Makula
• Vendndodhja: Temporale
• Ngjyra: E kuqe e errët
• Fovea është e lokalizuar në qendër të makulës, aty është edhe përqendrimi më i lartë i
fotoreceptorëve në formë koni. Këtu bie imazhi dhe zona është zakonisht e bezdisshme
për t’u ekzaminuar. Kjo zonë vëzhgohet e fundit në ekzaminim
Vazat Retinale
• Venat duken më të mëdha dhe më të errëta në raport me arteriet.
• Arteriet kanë një shkëlqim në vetvete, i cili e bën enën e gjakut të duket sikur është bosh
në brendësi.

MANUAL - Përdorimi i Pajisjeve Mjekësore në Kuadër të Vizitës Mjekësore

27

Probleme të zakonshme të retinës
Retinopati Hipertensive
Retinopati e moderuar e cila është e
karakterizuar nga arterie të holla dhe të drejta,
hemorragji intraretinale dhe eksudate me
ngjyrë të verdhë.

Retinopati Hipertensive
Njollat si topa pambuku janë të bardha dhe
kanë kufij të paqartë. Ato janë gjetje shtesë e
retinopatisë hipertensive dhe shkaktohen nga
edema e aksoneve të shtresave të retinës, si
pasojë e okluzionit të enëve të vogla.

Retinopati Hipertensive
Gjetja kardinale e hipertensionit malinj është
edema e diskut optik.
Ndërkohë, imazhi na tregon edhe një lezion
karakteristik makular në formë ylli, i shkaktuar
nga rrjedhjet e enëve retinale.

Retinopati Diabetike Proliferative
Disku: Një rrjet neovazash të cilat po rriten në
sipërfaqen e diskut.
Retina: Hemorragji të shumta, vaza të reja në
kufirin e sipërm të diskut
Vazat: Vena të dilatuara
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Retinopati Diabetike e Rëndë
Ind fibrovaskular në lëngun vitreoz, i cili
obstrukton pothuaj të gjitha strukturat e tjera
të retinës.

Shkolitje e Retinës
Disku: Normal
Retina: Ngritje të relievit retinal në zonat
temporale, me rrudha/pala të seksionit të
shkolitur (kemi të bëjmë me syrin e majtë)
Enët e gjakut: Të dredhuara dhe të ngritura
mbi retinën e shkolitur.
PAPILEDEMA
Disku: I ngritur, edematoz.

Disku në formë kupe nga glaukoma
Disk: Zmadhuar, enët e gjakut të zhvendosura
në periferi; ngjyrë e bardhë e zbehtë. I rrethuar
nga pigment.
Retina: Normale
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Kupëzimi i nervit optik prej rritjes së presionit intraokular

Ekzaminimi i syrit - vazhdim
Pajisje të nevojshme
•
•

30

Karta Snellen
Letër me vrimë
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Procedura
•
•

•
•

Sigurohu që karta të jetë e ndriçuar mirë. Është me rëndësi që pacienti të ketë mundësinë
më të mirë për të parë dhe lexuar.
Poziciono pacientin, ulur ose në këmbë, në distancën e nevojshme (distanca e kërkuar
për kartën Snellen e bashkëngjitur me manualin është 2.8 m). Për shkak se kjo kartë
është përshtatur në raport me kartën standard, largësia duhet të jetë 6 m, matjet
interpretohen sikur pacienti të jetë në largësinë 6 metra (apo 20 feet).
Testo secilin sy më vete, njëherë të majtin, njëherë të djathtin. Në fund mund t’i testosh
të dy sytë njëkohësisht.
Kërkoji pacientit të mbulojë njërin sy. Ai mund ta bëjë këtë duke e bërë dorën si kupë dhe
duke e vendosur përpara syrit, ose duke përdorur një letër të cilën ia jepni ju.

Kujdes:
Pacienti nuk duhet të ushtrojë presion mbi syrin e mbuluar për shkak se ai sy mund të
lodhet dhe do të jetë e vështirë të marrësh një rezultat të besueshëm pas kësaj.

•

I kërkojmë pacientit të lexojë shkronjat duke filluar nga lart.

Shënim: pacienti fillon nga lart dhe lexon rreshtat nga e majta në të djathtë. I kërkon të lexojë
deri në shkronjën e fundit që ai mund të shohë.
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Shkronjat nga karta e mësipërme : E F P T O Z L P E D P E C F D E D F C Z P F E L O P Z D D E F P
O T E C. Shikimi 6/6 (ose 20/20) pra 100%.
Ju duhet të keni parasysh që shumica e Kartave Snellen tregojnë rezultatet në “feet”, ndaj
shprehen si thyesa me numërues 20. Por 20 feet = 6 metra
•

•
•

Vizusi i pacientit shprehet si një thyesë, p.sh. 6/18 (20/60). Numri i sipërm (numëruesi)
tregon distancën në të cilën pacienti është, numri i poshtëm i thyesës (emëruesi) tregon
distancën nga e cila ajo shkronjë duhet të shihet normalisht. Pra, në rastin tonë pacienti
arrin të shohë në 6 metra ato shkronja që një person me shikim optimal mund t’i shohë
në 18 metra.
Pacienti duhet të shohë më shumë se gjysmën e shkronjave të një rreshti për ta
klasifikuar në atë rresht.
Nëse pacienti nuk lexon dot asnjë shkronjë atëherë përpiqemi të shohim nëse ai dallon
lëvizjet e duarve apo të testojmë ndjeshmërinë ndaj dritës.

Letra me Vrimë
Në rastet kur shikimi i pacientit është më i vogël se 100 %, në
mund të investigojmë nëse ky shikim është i korrektueshtëm
me anë të syzeve apo jo.
Këtë mund ta bëjmë duke i kërkuar pacientit të përsërisë testin
e mësipërm, por kësaj radhe duke i parë shkronjat përmes një
vrime të vogël, të bërë me gjilpërë apo me majën e stilolapsit,
në një letër të fortë. Nëse shikimi i pacientit përmirësohet
përmes testit, atëherë ai mund të përmirësohet edhe përmes
lenteve korrektuese.
Në figurë shikojmë se si përmirësohet shikimi përmes testit

Vlerësimi i shikimit afër
Ka teste të ndryshme për të testuar shikimin nga afër të një pacienti, për fat të keq asnjëra prej
këtyre metodave nuk është e standardizuar.
Prandaj, i kërkojmë pacientit të lexojë pjesë nga një libër ose nga një dokument standard.
Distanca midis letrës dhe syrit duhet të jetë 30-35 cm.
Ju mund të vendosni pacientin të lexojë paragrafin e mëposhtëm:
Nuk kisha dëshirë të shkoja në asnjë zyrë. Isha lodhur duke ndenjur në kolltuk para shokut Zylo.
Veç kësaj, më pihej një kafe. Kështu që pas tij dola edhe unë. Hyra në kafe “Tirana” dhe u ula
në një tavolinë përballë dritares. Duke ndenjur i menduar, fillova të qeshja me vete: “Për mua
shoku Zylo është fenomenal. Me shumë njerëz kam punuar. Shumë njerëzve ua di psikologjinë,
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karakterin, tekat. Por njerëzit që kam njohur nuk mund të krahasohen me shokun Zylo. Si do të
më shkojë puna me të, vallë? Më duket se ky do t’i shkruajë vetë referatet dhe raportet.
Shënim: Nëse pacienti nuk arrin të lexojë në 30-35 cm atëherë kemi nevojë të bëjmë teste të
mëtejshme për të vlerësuar mprehtësinë e pamjes nga afër.
Për personat mbi 40 vjeç mund të provojmë syze për leximin nga afër.

Vlerësimi i dallimit të ngjyrave
Për të testuar dallimin e ngjyrave mund të
përdoren fushat Ishihara, siç është e ilustruar
në figurë. I kërkohet pacientit të na thotë se
cilin numër sheh në qendër të fushës.
OSE
Një mënyrë tjetër është që t’i kërkojmë
pacientit të identifikojë ngjyrat e tre objekteve
në dhomë. Është mirë të zgjedhësh tre objekte
me ngjyrë: të kuqe, blu dhe të verdhë.

Testimi i fushës vizive
Fushat Vizive Normale

Gjatë testimit, fusha vizive e pacientit
vlerësohet duke e krahasuar me fushën vizive
të ekzaminuesit.
Fushat vizive të të dy syve mbivendosen;
prandaj secili sy testohet në mënyrë të pavarur.
Pacienti mbulon syrin e majtë me dorën
e tij të majtë (dhe anasjelltas me syrin
tjetër). Ekzaminuesi mbulon syrin e tij/saj
kontralateral.
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•
•
•

Me ekzaminuesin e ulur përballë me
pacientin, ky i fundit duhet të shohë
drejtpërdrejtë syrin e mjekut.
Vini re në figurën ilustruese, po testohet
syri i djathtë i pacientit, ky i fundit sheh
drejtpërdrejtë në syrin e majtë të mjekut.
Një objekt lëvizës (këtu hyn edhe vetë
dora e ekzaminuesit), që duhet të jetë
gjithmonë i baraslarguar nga ekzaminuesi
dhe pacienti (brinja A= brinjën A1), fillon
të lëvizë në drejtimin nga jashtë-brenda
fushës vizive.

Pacienti duhet të thotë “PO” në momentin që
sheh objektin lëvizës (gishtin, një stilolaps etj.)
të hyjë në fushën vizive.
Nëse edhe ekzaminuesi e ka parë objektin lëvizës në të njëjtin moment, mund të themi që fusha
vizive e pacientit është e paprekur.
Ekzaminuesi

Pacienti

Përsërisim veprimin në të 4 fushat/drejtimet:
Superiore, Inferiore, Nazale, Temporale
Në këtë figurë po testohet syri i majtë i
pacientit.
Pacienti ka mbuluar syrin e tij të djathtë me
dorën e tij të djathtë.
Ekzaminuesi ka mbuluar syrin e tij të majtë.

Shënim: Në këtë moment ai po teston fushën pamore nazale të pacientit.

Testimi i lëvizjeve të syrit
Lëvizjet e Syrit komandohen nga 6 muskuj:
•

4 Rectus: Superior, Inferior, Medial dhe
Lateral
• 2 Muskuj Oblike:
-- Superior Oblik i cili bën lëvizjen e syrit
poshtë dhe medialisht.
-- Inferior Oblik i cili bën lëvizjen e syrit
lart dhe medialisht.
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Këta 6 muskuj, inervohen nga 3 nerva kraniale:
Nervi IV ose Troklear: Kontrollon Muskulin
Oblik superior
Nervi VI ose Abducens: Kontrollon Muskulin
Lateral Rectus
Nervi III ose Okulomotor: Kontrollon 4 muskujt
e mbetur
Për të testuar lëvizjet e syrit:
A. I kërkojmë pacientit:
2. Të mbajë kokën drejtë
3. Të ndjekë gishtin tonë, pa e lëvizur
kokën
B. Lëvizim gishtin tonë duke vizatuar në
hapësirë:
3. Formen e shkronjës H dhe
4. Formën e shkronjës X
Lëvizjet ekstraokulare në ndjekje të gishtit të ekzaminuesit

Ekzaminuesi po lëviz gishtin në formën e shkronjës H
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Refleksi korneal i dritës
Gjatë testit të refleksit korneal të dritës, tërheqim vëmendjen e pacientit drejt një objekti në
dhomën e vizitës, ndërkohë që hedhim një dritë në drejtim të syve të tij (mund të përdorim
stilolapsin me dritë ose otoskopin për këtë).
Refleksi korneal i dritës duhet të jetë simetrik në të dy sytë.
A. Në një pamje normale, refleksi korneal i
dritës do të jetë në qendër të secilës pupilë

B. Refleksi korneal në esotropi

C. Refleksi korneal i dritës në ekzotropi.

D. Refleksi Korneal i dritës në hipertropi.

Shembuj ilustrues
A. Refleks korneal normal te një pacient pa
probleme me drejtimin e syrit.

B. Pseudostrabismus. Fëmija duket sikur po
konvergjon syrin e tij të majtë në drejtim të
hundës, për shkak të plikes epikantale të
zmadhuar. Megjithatë, vini re që refleksi korneal
është simetrik në të dy sytë.

C. Strabismus i vërtetë. Vini re që refleksi korneal
është qendror në syrin fiksues (syri i djathtë i
pacientit). Refleksi korneal i dritës ndërkohë
është jo qendror në syrin jo-fiksues.
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Testet e mbulimit, mbulim-zbulimit dhe testi i mbulimit të
alternuar
Drejtimi/ Angazhimi i syve testohet më tej nëpërmjet disa testeve, gjatë të cilave duhet mbuluar
njëri sy ose tjetri. Gjatë testit të mbulimit, vëmendja e fëmijës tërhiqet drejt një objekti. Njëri
sy i mbulohet, ndërkohë që syri i testuar (ai i pambuluar) observohet për lëvizje nga pozicioni i
devijuar në një pozicion ku fikson objektin e zgjedhur.
Më pas, të njëjtat lëvizje bëhen edhe për syrin tjetër.

Teste depistuese
(A deri D) Testi i mbulimit
A. Në observim të thjeshtë, njëri sy (syri i
testuar, i cili është syri i majtë i pacientit
në ilustrim) duket sikur po devijon.
B. Syri i pambuluar (i testuar) observohet për
lëvizje angazhuese, ndërkohë që syri tjetër
është i mbuluar. Kjo lëvizje angazhuese
mund të ndodhë nga çdo drejtim dhe është
zakonisht e riprodhueshme në ekzaminim.
C. Kur syri i anës së kundërt zbulohet, syri i
testuar kthehet në pozicionin fillestar.
D. Kur testohet syri normal (në këtë rast
syri i djathtë), ai nuk ndryshon drejtim kur
mbulohet apo zbulohet.
(E-G) Testi i mbulim-zbulimit
E. Syri i testuar mbulohet (që në figurë është
syri i majtë i pacientit). Në observim të
thjeshtë, syri i majtë duket të këtë drejtim
normal.
F. Syri i testuar mbulohet për disa sekonda.
G. Kur mbulesa largohet, syri i testuar
observohet për lëvizje në angazhim. Në
ilustrim ekspozohet një ekzofori.
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Refleksi/përgjigjet pupilare
Përgjigja pupilare është përgjigje fiziologjike e cila ndryshon përmasën e pupilës përmes
stimulimit me anë të dritës. Ky stimulim do të nxisë një përgjigje që shkaktohet si pasojë e
ndërhyrjes së nervit optik dhe atij okulomotor.
Një përgjigje konstriktuese (myosis) është ngushtimi i pupilës. Kjo përgjigje komandohet nga
sistemi parasimpatik.
Një përgjigje dilatuese (mydriasis), është zgjerimi i përmasave të pupilës. Kjo përgjigje
kontrollohet nga sistemi simpatik.
Për të kontrolluar përgjigjen pupilare, nëse stimulojmë njërin sy me dritën e xhepit, do të
shikojmë një konstriktim të pupilës në atë sy.
Nëse e përsërisim stimulin në po të njëjtin sy, por këtë radhë vëzhgojmë syrin kontralateral, do
të shohim edhe aty një konstriktim, pavarësisht se në dukje syri është i pa stimuluar.
Që ky test të realizohet me sukses duhet që të
afrohemi me burimin e dritës nga ana laterale
e syrit, dhe duke pasur kujdes që të mos
stimulojmë të dy sytë me dritë në të njëjtën
kohë.
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Çekiçi Neurologjik

4

Ekzaminimi neurologjik
EKZAMINIMI NEUROLOGJIK
1. Nervat kraniale 2 -12
2. Cerebellum
3. Nervat periferike

Kur duhet të bësh ekzaminim neurologjik? Sa herë që pacienti paraqitet me këto ankesa:
•
•
•
•
•
•

Dhimbje koke
Traumë në kokë
Shenja neurologjike si mpirje, dobësi gjymtyrësh, probleme me gëlltitjen, të folurit, etj.
Gjendje të fikëti
Ekzaminim i përgjithshëm rutinë (mund të kërkohet në disa forma)
Nëse pacienti mund të këtë pësuar aksident cerebrovaskular

Çfarë të duhet për të bërë një ekzaminim neurologjik?
•
•

Njohuritë e duhura se Çfarë dhe Si të ekzaminosh
E vetmja pajisje mjekësore që mund të përdoret është çekiçi i reflekseve

Ekzaminimi neurologjik është i thjeshtë dhe nuk kërkon shumë pajisje, ndërkohë që nëse bëhet
siç duhet jep shumë informacion të rëndësishëm klinik dhe çdo mjek i përgjithshëm ose familjeje
duhet të zotërojë aftësitë e kryerjes së ekzaminit neurologjik.
Kujdes: NUK është ekzaminim që duhet bërë vetëm nga mjeku neurolog!!!
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Nervat kraniale me numrat dhe funksionet si dhe dalja e
tyre nga truri

Vini re:
•
•
•
•

Nervi kranial 1 (olfaktori) është i pari që del nga pjesa e përparme e trungut të trurit deri
tek nervi 12 (hypoglos) që del më poshtë nga gjithë të tjerët.
Nervi 1 nuk dëmtohet rutinë në lezione apo hemorragji kraniale dhe nuk testohet rutinë
në ekzaminimin e nervave kraniale
Nervi 8 (i dëgjimit) nuk testohet rutinë gjithashtu (vlerësimi i dëgjimit bëhet si pjesë e
ekzaminimit të veshit)
Kur bëjmë vlerësimin, ne themi nervat kraniale 2-12

Nervat kraniale dhe funksionet e tyre:
1. Nervi olfaktor (nuhatja)
2. Nervi oftalmik (fillon nga retina dhe merr shikimin)
3. Nervi okulomotor (nga vetë emri është përgjegjës për lëvizjet kryesore të syve, bën dhe
konstruksionin e pupilave dhe hapjen e palpebrës së sipërme)
4. Nervi troklear (lëvizjet e syrit kur lexojmë dhe zbresim shkallët)
5. Nervi trigeminal (emri tregon që ka 3 degë, një për çdo dermatomë të fytyrës, senson
fytyrën, ka dhe një degë motore për muskujt mastikatorë)
6. Nervi abducens (nga emri tregon që lëviz sytë nga jashtë, abduksion i syve)
7. Nervi facial (përgjegjës për motorikën e fytyrës)
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8. Nervi vestibulokoklear (për dëgjimin dhe orientimin në hapësirë kur jemi në lëvizje)
9. Nervi glosofaring (nga emri, për rrënjën e gjuhës dhe faringun, përgjegjës për gëlltitjen
dhe të folurit)
10. Nervi vagus (merr viscerat përgjithësisht, por ka degë në pjesën e poshtme të
glosofaringut)
11. Nervi aksesor (shkon në qafë tek m.sternokleidomastoid dhe trapezius- lëvizjet e qafës)
12. Nervi hipoglos (nga emri, merr pjesën e përparme të gjuhës, lëvizjet e gjuhës)

NERVAT KRANIALE - EKZAMINIMI PRAKTIK (4 HAPA)
VI. Së pari SYTË: 1. reflexi pupilar (n.II dhe III)
2. lëvizjet e syve “H” dhe “X”
(n.III. IV dhe VI)
3. vizusi dhe fusha pamore
(n.II)

II. Pastaj FYTI: 3. shihet me dritë sime-

III. FYTYRA: 4. ndjeshmëria (n.V) +
mastikatorët

5. motorika e fytyrës (n.VIII)
III. QAFA:

4. lëvizje koke anash
5. ngritje shpatullash

tri palatumi të butë
4. vlerësohet pika I dhe
kur pacienti thotë “aa”
5. vlerëso gëlltitjen dhe
të folurit
6. vlerëso
lëvizjet
e
gjuhës anësh (n.XII)

Punë individuale praktike
•
•

Ndal këtu dhe bëj ekzaminimin e nervave kraniale duke ndjekur 4 hapat si në figurën
me lart.
Pra: sy (n. 2,3,4,6), fyt dhe gojë (n. 9,10,12), fytyre (n. 5,7), qafe (n. 11)
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Gjetje të mundshme anormale:

•
•
•

Figura e parë është ekzaminimi normal i fytit.
Vini re uvulën asimetrike dhe harqet palatinë në figurën e dytë, sesi ka rënë harku palatin
i djathtë, është paralizë e n. glosofaring të djathtë (n.9)
Vini re devijimin e gjuhës majtas, kur pacientit i kërkohet thjesht që të nxjerrë gjuhën në
figurën e tretë, është paralizë e n.hipoglos të majtë (n.12)

PARALIZA FACIALE PERIFERIKE - BELL’S PALSY
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•

Çfarë shihni?

•

Nga cila anë është problemi?

•

Çfarë ndodh nëse i kërkon të:
7. rrudhë ballin
8. fryjë faqet
9. buzëqeshë
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Vini re që goja devijon djathtas (nga ana e shëndoshë) dhe syri i majtë është më i hapur se i
djathti, sepse ajo nuk e mbyll dot syrin e majtë, pra është paralizë faciale periferike (nga nervi
facial, n.7) dhe quhet gjithashtu Bell’s palsy.
Nëse paraliza është qendrore, pra vjen nga dëmtimi i qendrave përkatëse në koren e trurit, për
shkak se pjesa e sipërme e fytyrës projektohet në të dy hemisferat, dëmtimi i një hemisfere nuk
e prek ballin. Pra pacienti do të këtë vetëm devijim të buzës, por sytë i mbyll mirë të dy dhe ballin
e rrudh mirë në të dy anët. Krahasoni në figurë paralizën periferike me atë qendrore.

Sistemi nervor periferik - funksionet dhe ekzaminimi
SISTEMI NERVOR PERIFERIK - 4 FUNKSIONE
1. Ndjeshmëri - sipas dermatomave
2. Forca muskulare - sipas grupmuskujve të artikulacioneve
3. Reflexet
4. Tonusi
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Për funksionin sensor
Ne duhet të dimë dermatomat që të mund të vlerësojmë këtë funksion në gjymtyrët e sipërme
dhe të poshtme të pacientit

DERMATOMAT
Duket sikur Zoti i ka “derdhur” nervat mbi njeriun

•

Umbilikusi ësht ë T10

•

Pjesa e të mbathurave është L1

•

Pjesa e brendshme e kofshëve është
L2

•

Gjuri është L3

•

Pjesa mediale e pulpës është L4

•

Kurrizi i këmbës kryesisht L5

•

Thembra nga brenda është S1

•

Pjesa e pasme e pulpës S1 + S2

Në gjymtyrët e sipërme
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•

C4 supi

•

C5 krahu literalisht

•

C6 parakrahu literalisht dhe gishti i
madh literalisht

•

C7 gishti i tretë

•

C8 gishti i vogël

•

T1 parakrahu medialisht
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Punë individuale praktike
Ndal këtu!
Vendos duart në gjymtyrët e tua sipas dermatomave në figurën lart
Bëje këtë për gjithë dermatomat
Qëndro në këmbë kur e bën këtë praktike dhe fillo nga gjymtyrët e sipërme (supi) deri
tek gjymtyrët e poshtme (thembra)
Përsërite këtë 3-4 herë që ti mësosh mirë dermatomat.

•
•
•
•
•

Në ekzaminim praktik:
•
•
•
•
•
•

Prek me gishtin tënd tregues lehtësisht në një zonë të vogël të çdo dermatome në mënyrë
simetrike (majtas-djathtas) duke filluar nga supi me radhë deri te thembra
Kërkoji pacientit më parë që të mbyllë sytë dhe të thotë “po” sa herë që ti e prek
Sigurohu që pacienti e ka kuptuar se çfarë i kërkohet
Mos fol kur bën ekzaminimin, mos thuaj “po këtu” sepse e sugjestionon pacientin të
thotë “po”. Thjesht prek dhe prit të të thotë “po”
Mos nxito, jepi kohë pacientit të përgjigjet, ndrysho edhe ritmin që pacienti të mos
mësojë ritmin tënd dhe të thotë “po” për shkak të tij.
Dokumento zonat që pacienti ka ulje të ndjeshmërisë ose nuk ndjen (dermatomat)

Për funksionin motor
Për vlerësimin e forcës muskulare ne i kërkojmë pacientit të rezistojë, ndërsa ne vlerësojmë
forcën e lëvizjes në çdo artikulacion:
Supet: I kërkojmë pacientit të hapë të dy krahët anash dhe të rezistojë, ndërsa ne ushtrojmë
presion lart dhe poshtë në dy krahët njëkohësisht.
Bërryli: I kërkojmë pacientit të mbledhë krahët te bërrylat (sikur bën boks) dhe të rezistojë,
ndërsa ne provojmë të hapim krahët me forcë një nga një dhe pastaj t’i mbyllim një nga një.
Kyçi i dorës: I kërkohet pacientit të bëjë duart grusht drejtë dhe të rezistojë, ndërsa ne provojmë
t’i lëvizim grushtin lart dhe poshtë me forcë, fillimisht në një anë pastaj në tjetrën.
Gishtat: I kërkojmë pacientit të hapë gishtërinjtë dhe të rezistojë, ndërsa ne provojmë t’i mbyllim
ata me gishtat tanë
Grushti: I kërkohet pacientit të shtrëngojë fort me grusht njëkohësisht në dy anët gishtat tanë (i
përdredhim te njëri tjetri që të mos na vriten)
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FORCA MUSKULARE

•

Sipas kyçeve

•

Nga lart poshtë

•

Në të gjitha drejtimet e lëvizjes

•

Të dyja anët simetrikisht

Po kështu edhe me gjymtyrët e poshtme. Vlerësojmë forcën e muskujve të çapokut (këmba drejt),
në gju (mbledhje/shtrirje gjuri me rezistencë), kyç këmbe (mbledhje/shtrirje me rezistencë),
gishtërinjtë e këmbës (ngritje/ulje me rezistencë) në mënyrë simetrike në të dy anët.

Kujdes:
Duhet të ushtrosh shumë forcë që të sigurohesh se po bën e mirë ekzaminimin!!!
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Vlerësimi i reflekseve
REFLEKSET

•
•
•
•
•
•
•

Refleksi biceps

Refleksi radial

Refleksi patellar

Refleksi triceps

BABINSKI sign = patologjik

Refleksi tibial (tendini i Akilit)

Duhet që pacienti të jetë i shtendosur dhe gjymtyra që do të vlerësohet të jetë e lirë.
Nuk duhet ta mbajë në ajër krahun, duhet ta relaksojë mbi prehër ose tavolinë. Këmba
duhet të jetë e lirë, e varur dhe nëse arrin në tokë, kërkoji pacientit që ta vërë këmbën
mbi këmbë për refleksin patellar
Të ulet me gjunjët në karrige për refleksin tibial (është më e kollajtë)
Preke tendinin pastaj godit
Duhet të godasësh me krahë të lirë, çekiçi të bjerë si me forcë rëndese që të marrësh
refleks të mirë.
Shpërqendroje pacientin duke i bërë muhabet ose kërkoji që të llogarisë sa bëjnë 100
minus 7, pastaj minus 7 të tjera e me radhë, dhe godit ndërkohë që pacienti mendohet.
Pacientë të ndryshëm kanë reflekse në amplituda të ndryshme, por tek i njëjti pacient
duhet të jenë simetrike në dy anët. Pra dokumento nëse në mënyrë të përsëritur nuk
janë simetrike.

Tonusi muskular
Merr krahun e pacientit, kërkoji ta lërë të lirë dhe bëj lëvizje të çrregullta me të, pastaj hape dhe
mbylle. Vlerëso për rigiditet ose ndjesi si biçak ose rrota të dhëmbëzuara. Mos e lejo pacientin
të të ndihmojë, por kërkoji që të lëshojë krahun (është e vështirë që pacienti ta lëshojë krahun,
ndaj kujtoje herë pas here)
Pacienti me këmbët e varura, e lëviz këmbën në mënyrë rrethore dhe sheh për rezistencë.
Krahaso në mënyrë simetrike.
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Punë individuale praktike
Ndal këtu!!!
Praktiko vlerësimin e forcës muskulare, tonusit dhe reflekseve në të 4 gjymtyrët në
mënyrë simetrike. Fillo me tonusin, më pas me forcën muskulare dhe pastaj me reflekset.
Krahaso të dy anët!!!

•
•

Disa informacione më shumë për këto funksione periferike dhe rrugët përçuese:

RRUGËT PËRÇUESE NË PALCËN E KURRIZIT

Kollonat dorsale —> Vibrimi dhe Pozicioni
Trakti kortikospinal
zbritëse
Kornu Anterior
poshtëm

—>

—>

Motorika/

Motoneuroni

i

Trakti spinotalamik —> Prekja
		
dhe temperatura

Vini re:
•
•

•
•
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Ndjeshmëria përcillet nga gjymtyrët në talamus përmes traktit spinotalamik, që
kryqëzohet sapo hyn në palcë, ndaj dëmtimet e palcës sjellin ulje ndjeshmërie në anën
e kundërt.
Rrugët motore zbresin nga korteksi i trurit në palcë për në gjymtyrë përmes traktit
kortikospinal, i cili kryqëzohet në trungun e trurit (medulla oblongata). Ndaj dëmtimet në
tru japin paraliza të anës së kundërt (dëmtim para kryqëzimit) kurse dëmtimet në palcë
japin paralizë në anën e njëjtë të dëmtimit (dëmtim pas kryqëzimit)
Kolonat dorsale (që marrin propriocepsionin) nuk kryqëzohen fare, ndaj klinika është
gjithmonë në atë anë të dëmtimit
Brown Sequard është dëmtimi i një ane të palcës me pasojat e shpjeguara në figurë
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• Trakti kortikospinal (kryqëzim në
medule oblongata) dhe kolonat
dorsiale (nuk kryqëzohen fare) japin
efekt ipsilateral (motorika, pozicioni
dhe vibrimi).
T. Sp. Talamik

K. Dors

T.K.S

DËMTIM NË PALCË

• Trakti spinotalamik jep efekt
kontralateral se kryqëzohet sapo
hyn në palcë (dhimbja dhe prekja).
• Pra në Brown Sequard kemi humbje
të motorikës, vibrimit dhe ndjesisë
së pozicionit në atë anë dhe dhimbja
dhe temperatura në anën e kundërt.

•
•

Pra çfarë ndodh në paralizat qendrore (me shkak dëmtimin e kores së trurit)?
Po në paralizat periferike (me dëmtim në palcë ose në nervat periferike)?

Shihni figurën më poshtë për të kuptuar më shumë. Ndërkohë, kujtoni që korteksi cerebral në
reflekse ka vetëm rol frenues, ndërsa refleksi ndodh përmes palcës kurrizore.

PARALIZA QENDRORE
•

Kontralaterale

•

Spastike

•

Hiper-refleksi

•

Reflekse patologjike

•

Atrofia jo e theksuar
Diskutoni paralizat
periferike
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Pra, paralizat e gjymtyrëve me origjinë periferike (nga problemet në palcë ose rrugët periferike)
janë:
•
•
•
•
•

Në atë anë (ipsilaterale).
Flakside (truri arrin të frenojë ndërkohë që palca nuk realizon dot spazma).
Hiporefleksi (truri arrin të frenojë ndërkohë që palca nuk realizon dot refleksin).
Atrofia është e theksuar se nuk ka fare kontraksion, spazma apo reflekse.
Nuk ka reflekse patologjike (mbani mend Babinski është pozitiv në problemet e korteksit
cerebral si hemorragji, trauma, tumore, etj)

Figura më poshtë tregon zonat përgjegjëse në tru për funksionet e veçanta, motore dhe sensore:

TRURI
Funksionet sipas lobeve

Funksionet motore

Punë individuale praktike
•
•
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Ndal këtu!!!
Vlerëso të 4 funksionet e sistemit nervor periferik
-- Ndjeshmëri (sipas dermatomave)
-- Forcë muskulare (sipas artikulacioneve)
-- Reflekset
-- Tonusin

MANUAL - Përdorimi i Pajisjeve Mjekësore në Kuadër të Vizitës Mjekësore

Provat cerebelare dhe funksionet e lidhura me
cerebellumin
PROVAT CEREBELLARE - KOORDINIMI DHE TONUSI
1. Kërkoji pacientit të ecë:
• normalisht
• me thembra
• në majë të gishtave
• në një vijë të drejtë heel to toe (vlerëson
balancën)
• të kërcejë në vend

3.Lëvizjet pikë më pikë: prova gisht hundë
ose rrëshqitje e thembrës mbi shinë
4.Tonus i shtuar: si rrotë e dhëmbëzuar ose
si biçak.

Këto prova vlerësojnë mirë balancën dhe
vi rë nëse pacienti përdor krahët, lëkundet
ose kryqëzon këmbët, etj.
2.Lëvizjet alternuese të shpejta: gishti
i madh tek gishtat e tjerë të dorës ose
lëvizje alternuese të duarve tek nj-tj
(drosum/palmar)

Vini re 4 funksionet cerebellare:
•
•
•
•

Balanca (vlerësohet me ecjen e pacientit në një vijë të drejtë, në majë të gishtave ose
me thembër)
Lëvizje alternuese të shpejta (të duarve dhe rrathë në shesh me gishtin e këmbës)
Lëvizjet pikë me pikë (gisht - hundë)
Tonusi muskular (mund të ndikohet dhe nga probleme cerebellare)

MANUAL - Përdorimi i Pajisjeve Mjekësore në Kuadër të Vizitës Mjekësore

51

PROVAT CEREBELLARE - KOORDINIMI DHE TONUSI

•
•
•
•
•

Disdiadokinezi (lëvizje alteruese të shpejta)
Gisht-hundë test
Ecja me thembra dhe maja gishtash
Balanca
Rigiditet

Testi Romberg përjashton problemet me kolonat dorsale (propriocepsionin). Nëse pacienti
nuk ka probleme me balancën me sy hapur (domethënë cerebellumi funksionon, sepse kur ka
probleme me të ka probleme edhe me sy hapur). Kur i kërkojmë të mbyllë sytë, i vetmi burim
informacioni për pozicionin në hapësirë është propriocepsioni që, nëse është i prekur do të
shkaktojë humbje balance për pacientin kur mbyll sytë.
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BALANCA - FAKTORËT KONTRIBUES
•

Cerebellumi - probleme
me balancën në lëvizje dhe
në pushim si me sy hapur
dhe sy mbullur
Labirinti - problem me
balancën në lëvizje
Sytë - ndikon në balancën
në lëvizje dhe në pushim
Propriocepsioni = kyçet
- ndikon në balancën në
pushim

•
•
•

PROVAT CEREBELLARE - ROMBERG
•
•

Pacienti duhet fillimisht
të jetë me sy hapur dhe
këmbët e bashkuara
Nëse
mban
mirë
balancën i kërkohet të
mbyllë sytë

•

Nëse
pacienti
ka
probleme me balancën
me sy hapur problemi
është në cerebellum

•

Nëse është OK me sy
hapur, por ka problem
kur mbyll sytë atëherë
quhet Romberg pozitiv
dhe tregon që ka humbur
propriocepsoini ose si
rrjedhojë e receptorëve
ose nga dëmtim kolonës
dorsale.

Kujdes:
1. lëvizje të vogla janë OK,
problem është nëse
pacienti bie
2. ji gjithmonë gati ta
mbash pacientin që nëse
rrëzohet ta presësh që
të mos vritet

Merrni fletët e punës në grup (apendiks) dhe praktikoni
Ekzaminimin neurologjik të plotë:
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Punë individuale praktike
•

4 hapat për ekzaminim n. 2-12
-- sytë (refleks drite, vizus, lëvizje sysh)
-- fyti (palatum dhe gjuha)
-- fytyra (ndjeshmëri dhe motorike)
-- qafa (kthim koke anësh dhe ngritje shpatulle)

•

4 hapat për ekzaminim n. periferik
-- ndjeshmëri (sipas dermatomave)
-- motorike (sipas artikulacioneve)
-- reflexet tendinoze dhe ato patologjike
-- tonusi

•

4 hapat për ekzaminim cerebelar
-- balanca në ecje, kërcim, ecje me thembër, ecje në majë gishtash, ecje heel to toe
në vijë të drejtë
-- koordinimi - gisht hundë, rrëshqitje thembre mbi shinë, rrathë me gisht këmbe
-- tonusi
-- Romberg
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Stetoskopi

Marrja e historisë së pacientit, bërja e një ekzaminimi fizik të detajuar duke përfshirë edhe
sekuencën inspektim, palpim, perkutim dhe auskultim, duhet të konsiderohen një pjesë
thelbësore e vizitës mjekësore edhe në shekullin e 21-të, pavarësisht avancimeve teknologjike
të cilat po ndryshojnë edhe botën mjekësore.
Ishte Hipokrati i pari ai që prezantoi konceptin e auskultimit duke vendosur veshin mbi kraharorin
e pacientit për të dëgjuar tingujt e transmetuar, në një teknikë të cilën ai e quajti “auskultimi i
drejtpërdrejtë”. E që prej shpikjes së stetoskopit, auskultimi është kthyer padyshim në aftësinë
më të shquar në praktikën diagnostike të çdo mjeku. Përveç kësaj, auskultimi është një metodë
e sigurt, e thjeshtë për t’u praktikuar, jo invasive dhe nuk i kushton pacientit.

Binauralet
Janë të pozicionuara në këndin e përshtatshëm anatomik për t’u adaptuar me drejtimin e kanalit
të jashtëm të veshit.
Nëse ndjeni se stetoskopi ju ushtron shumë presion te veshët,
kapni binauralet në vendin ku ato përthyhen dhe tërhiqini në
drejtim të kundërt me njëra-tjetrën.
Nëse ndjeni se presioni apo puthitja në vesh nuk janë optimale,
mund t’i afroni binauralet duke ushtruar presion në zonën ku
bashkohen me tubin elastik.
Kufjet
Është e rëndësishme që kufjet të puthiten mirë në vesh. Kjo do të mundësojë
eliminimin e zhurmave nga jashtë. Për këtë është e rëndësishme të zgjidhen
kufje të madhësisë së përshtatshme dhe të përdoret teknika e duhur.
Duke qenë se kanali i veshit është i drejtuar medialisht dhe përpara, edhe
stetoskopët janë të përshtatur në mënyrë që tingujt e auskultuar t’i drejtohen
membranës timpanike pa u bllokuar nga muret e kanalit të veshit.
Është e këshilluar që kufjet të jenë të drejtuara anteriorisht, kur t’i vendosni
në vesh.
Tubi elastik
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Tubi elastik i stetoskopit është i përbërë nga 2 tuba të veçantë në brendësi,
të cilët të rrisin cilësinë e zërit duke eliminuar zhurmat nga fërkimet.

Kambana dhe Diafragma
Pajisja dëgjuese në kraharor e quajtur ndryshe edhe “koka e stetoskopit” është e pajisur me
një diafragmë në njërën anë dhe një kambanë në anën tjetër. Ju mund të dëgjoni me njërën prej
tyre në një moment të caktuar, prandaj koka është e rrotullueshme dhe ju mund të zgjidhni mes
diafragmës dhe kambanës.
•

•

Diafragma është më e përshtatshme për të dëgjuar tinguj apo
zhurma me tonalitet relativisht të lartë, si p.sh: Toni i parë dhe
toni i dytë (S1 dhe S2), rergurgitacionet mitrale dhe aortale apo
zhurmat e fërkimit perikardial.
Ajo përdoret gjithashtu për auskultimin e mushkërive.
Kambana është më e ndjeshme për të dëgjuar tinguj apo zhurma
me tonalitet më të ulët si p.sh: Toni i tretë dhe i katërt (S3 dhe S4)
dhe zhurmën e stenozës mitrale.
Kur auskultojmë përmes membranës, ajo duhet vendosur
lehtësisht mbi kraharor, pa ushtuar shumë presion.

Stetoskopi Pediatrik
Është më i përshtatshëm për fëmijët pasi na lejon të dëgjojmë më mirë mes zonave më të vogla
të auskultimit, por ai mund të këtë vlerë edhe në ekzaminimin e karotideve apo në përgjithësi,
kur aksesi i një diafragme të madhe është i pamundur, p.sh: kur pacienti është i fashuar në
kraharor.
Zonat e auskultimit të zemrës
Në një dhomë të qetë, auskultoni zemrën ndërkohë që pacienti qëndron i shtrirë në pozicion
afërsisht 30°.
Filloni ose në bazë ose në apeks, duke dëgjuar
fillimisht me diafragmën e më pas edhe me
kambanë.
Gjatë auskultimit të zemrës, merrni kohë
mjaftueshëm në secilën prej zonave auskultatore.

•
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Përqendrohuni në çdo fazë të ciklik kardiak, duke
dëgjuar me radhë Tonin e parë (S1), Tonin e dytë
(S2) e më vonë tonet e tjera apo zhurmat nëse
janë të pranishme.
Mund të filloni në apeks, e më pas të lëvizni stetoskopin në kufirin e poshtëm të majtë të
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•

sternumit, për të auskultuar valvulën trikuspidale.
Më pas, mund të lëvizni në hapësirën e dytë interkostale majtas për të auskultuar
valvulën pulmonare, për të përfunduar auskultimin në hapësirën e dytë interkostale
djathtas mbi valvulën aortale.
Në mënyrë alternative, mund të filloni auskultimin në bazë dhe të lëvizni në drejtim të
apeksit. Nisemi nga hapësira e dytë interkostale e djathtë. Lëvizim në anën e kundërt të
sternumit dhe zbresim duke dëgjuar në secilën prej hapësirave interkostale nga e 2-ta
në të 5-tën. Në fund auskultojmë edhe apeksin.

Zhurma Kardiake
Këshilla për identifikimin e zhurmave kardiake

Zona e përhapjes së zhurmave kardiake

• Përcaktoni nëse zhurma është sistolike apo
diastolike. Vini re edhe kohëzgjatjen e saj në
raport me sistolën apo diastolën.
• Përcaktoni se në cilin pozicion të dëgjimit
zhurma është më e lartë: në bazë, përgjatë
kufirit të sternumit apo në apeks. A përhapet
zhurma?
• Kryeni manovrat e nevojshme, si p.sh:
kërkojini pacientit të përkulet përpara apo
të shtrihet në dekubitus lateral.
• Përcaktoni “formën” e zhurmës p.sh:
kreshendo, dekreshendo apo holosistolike
• Zhurmat kardiake klasifikohen në gradë me
anë të numrave 1-6. Përpiquni të identifikoni
edhe kualitetin e zhurmës.
• Identifikoni prezencën e toneve shtesë si S3
apo S4.
• Sigurohuni që po auskultoni në një dhomë
të qetë.

Manovra ndihmëse
Kërkojini pacientit të shtrihet në dekubitusin
lateral të majtë.
Vendosni kambanën lehtësisht mbi apeks.
Ky pozicion i ri do të sjellë ventrikulin e majtë
më afër murit të kraharorit.
Ky pozicion do të potencojë S3, S4 si dhe
zhurmat mitrale, sidomos atë të stenozës
mitrale.
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Kërkojini pacientit të qëndrojë ulur, të përkulet
përpara dhe të bëjë një ekspirim të plotë.
Mbështeteni diafragmën e stetoskopit tuaj
përgjatë kufirit të majtë të sternumit dhe në
apeks, duke u ndalur në mënyrë periodike, në
mënyrë që pacienti të mbushet me frymë.
Ju mund të humbisni lehtësisht zhurmën
dekreshendo të regurgitimit aortal, nëse nuk
e dëgjoni në këtë pozicion.

Auskultimi i mushkërive
Auskultimi është ekzaminimi më i rëndësishëm për të vlerësuar lëvizjen e ajrit në pemën
trakeobronkiale. Gjatë tij, ne dëgjojmë tingujt e gjeneruar prej frymëmarrjes, kontrollojmë
për tinguj të shtuar jo të zakonshëm dhe vlerësojmë transmetimin e zërit apo pëshpërimës së
pacientit ndërkohë që transmetohet nga muri i kraharorit.
Përpara se të filloni auskultimin, kërkojini pacientit që të kollitet një ose dy herë për të pastruar
rrugët ajrore nga sekrecionet.
Dëgjojini rrugët ajrore me anë të diafragmës së stetoskopit tuaj, pasi ta keni udhëzuar pacientin
të marrë frymë thellë duke e mbajtur gojën hapur.
Gjithmonë vendoseni stetoskopin direkt mbi lëkurë. Rrobat ndryshojnë karakteristikat e tingullit
dhe mund të shkaktojnë tinguj fërkimi.
Përdorni metodën “e shkallës”, duke krahasuar simetrikisht nga njëra anë në tjetrën, nga lart
poshtë. Dëgjoni të paktën një frymëmarrje të plotë në secilën pikë. Vini re që për shkak të
anatomisë së mushkërive, të cilat janë të përbëra nga disa lobe është e rëndësishme që të
dëgjojmë edhe pjesën e përparme dhe laterale të kraharorit.

Metoda e shkallëve për auskultimin e mushkërive

58

MANUAL - Përdorimi i Pajisjeve Mjekësore në Kuadër të Vizitës Mjekësore

Nëse dëgjoni tinguj jo të zakonshëm, mund të lëvizni stetoskopin në zonat përreth për të
përcaktuar shtrirjen e anomalisë.
Vini re që intensiteti i tingujve të frymëmarrjes, i cili përfaqëson lëvizjen e ajrit te buzët e
pacientit mund të ndryshojë nga njëri pacient te tjetri. Gjithashtu, tingujt e frymëmarrjes janë
më të lartë në zonat e poshtme inferiore të mushkërive.
Nëse tingujt e frymëmarrjes ju duken të dobët atëherë kërkojini pacientit të marrë frymë akoma
më thellë. Ndodh që për shkak të hiperventilimit pacientit t’i merren mendtë, ndaj lejojeni atë të
pushojë dhe të mbushet me frymë normalisht.
Karakteristikat e tingujve te frymëmarrjes
Kohëzgjatja

Intensiteti

Tonaliteti

Lokalizimi ku dëgjohen
normalisht

Vezikulare

Tingujt zgjasin
më shumë në
inspirim.

I butë

Relativisht i ulët

Në të dyja anët
e mushkërive

Bronko vezikular

Kohëzgjatja
pothuaj e
barabartë në
inspirim dhe
ekspirim

I mesëm

I mesëm

Më shpesh në hapësirën
e parë dhe të dytë
interkostale
mes shpatullave

Bronkial

Tingujt zgjasin
më shumë në
ekspirim

I lartë

Relativisht i lartë

Mbi manumbrium
(Rrugët proksimale të
frymëmarrjes)

Trakeal

Kohëzgjatja
e tingujve
inspiratorë dhe
ekspiratorë
pothuaj e njëjtë

Shumë i
lartë

Relativisht i lartë

Mbi trakenë në qafë

* Trashësia e vijave përfaqëson intensitetin, kurse pjerrësia tonalitetin
Tingujt Adventiciozë (të shtuar, jo normalë)
Dëgjoni për tinguj të shtuar apo adventiciozë të cilët mund t’i mbivendosen tingujve normalë të
frymëmarrjes. Të tillë janë krepitacionet (të quajtura edhe rale), fishkëllimat dhe ronket. Këta
tinguj janë fokusi i ekzaminimit dhe shpesh na ndihmojnë të vendosim diagnoza pulmonare apo
kardiake.
Nëse auskultoni, veçanërisht krepitacione, vini re
•
•
•
•
•
•

Fortësinë, tonalitetin dhe kohëzgjatjen e krepitacioneve
Numrin, shumë apo pak
Kohëzgjatjen e ekspirimit dhe inspirimit
Vendndodhjen në murin e kraharorit
Persistencën dhe ndryshimet nga njëra frymëmarrje në tjetrën
Çdo ndryshim pas kollës apo pas ndryshimeve të pozicionit të pacientit
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Tingujt e transmetuar të zërit
Nëse dëgjoni tinguj bronkovezikularë apo bronkialë anormalë, vlerësoni transmetimin e zërit
duke përdorur teknikat e mëposhtme. Me diafragmën e stetoskopit do të dëgjoni simetrikisht
duke kërkuar për rezonanca të cilat mund të mbështesin dyshimet tuaja për pneumoni apo
efuzione.
•
•

Egofonia. Kërkojini pacientit të thotë “iii”. Normalisht ju duhet të dëgjoni tingullin po “i”,
si e mbytur. Nëse p.sh dëgjoni “e” atëherë kjo është shenjë e një anomalie.
Bronkofonia. I kërkojmë pacientit të thotë “tridhjetë-e-tre”. Normalisht tingujt duhet të
transmetohen të mbytur, por të pandryshuar. Nëse ndodh të dëgjoni që zëri përforcohet,
kjo quhet bronkofoni.

Auskultimi i Arteries Karotide
Auskultoni të dyja arteriet karotide për të dëgjuar
zhurma të ndryshme të cilat shkaktohen nga
lëvizja turbulente e gjakut brenda enës së gjakut.
Kërkojini pacientit të mbajë frymën për rreth
15 sekonda, pastaj auskultoni me diafragmën e
stetoskopit, e cila përgjithësisht dallon zhurmat
me tonalitet të lartë.
Vini re! Zhurmat e shkaktuara nga stenozat e
rënda mund të dëgjohen më mirë me anë të
kambanës.
Vendosni stetoskopin në afërsi të kufirit të sipërm
të tiroides, nën këndin e mandibulës, ku është
edhe bifurkacioni i arteries karotide komune, për
të auskultuar zhurma që janë të
shkaktuara nga stenoza e karotideve.
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Auskultimi Abdominal
Auskultimi siguron informacion mbi lëvizjet e
sistemit gastrointestinal.
Në fakt, auskultimi i abdomenit kryhet përpara
perkutimit apo palpimit të tij, pasi këto të
fundit mund të alterojnë lëvizjet e traktit
gastrointestinal.
Vendosni diafragmën e stetoskopit tuaj
lehtësisht mbi abdomen.
Dëgjoni për tingujt e traktit gastrointestinal,
vëreni frekuencën dhe karakterin e tyre.
Normalisht, lëvizjet kanë një intensitet nga 335 për minutë.

Aorta
Arteria
Renale

Arteria
Iliake
Arteria
Femorale

Arteriet e abdomenit
Nëse pacienti vuan nga hipertensioni, auskultoni epigastriumin në secilin nga kuadratet e
sipërme për zhurma të stenozave arteriale.
Auskulto për zhurma mbi aortën abdominale, arteriet iliake dhe ato femorale.
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Sfigmomanometri

6

Mjetet matëse
Sfigmomanometrat me mërkur janë mjetet më
të sakta për matjen e TA-së. Mjetet e tjera si,
sfigmomanometri aneroid ose automatik mund
të përdoren përkohësisht si zëvendësues, por
nuk ka një mjet të pranuar që e zëvendëson
sfigmomanometrin me mërkur.
Sfigmomanometrat me mërkur janë të nevojshëm
për të vlerësuar saktësinë e mjeteve të tjerë dhe
kalibrimin e tyre.
Mjetet automatike mund të jenë të përdorshme për rastet kur duhen shumë matje të TA-së dhe
për të shmangur nevojën e një personi të dytë të trajnuar në matjen e TA-së. Mjetet automatike
me shfryrje lineare mund të jenë më të sakta se ato me shfryrje të përshkallëzuar. Për të
porsalindurit dhe infantët matësit automatikë janë të pranuar dhe në njësinë e kujdesit intensiv,
megjithëse besueshmëria e tyre është ende e paqartë.
Pozicionimi i pacientit
Për matje të saktë duhet që pacienti të jetë i
shtendosur dhe i ulur për të paktën 5 minuta.
1.
2.
3.
4.

me shpinën të mbështetur në karrige,
këmbët e pa kryqëzuara dhe të mbështetura,
krahun ku do bëhet matja të mbështetur.
Pacienti dhe mjeku nuk duhet të flasin gjatë
procedurës, sepse kjo mund të shkaktojë
alterime të TA-së.

Faktorë të tjerë të cilët mund të ndikojnë në
matje janë aktiviteti fizik, duhanpirja, konsumi i
alkoolit dhe kafesë, tensioni muskular, fshikëza
e mbushur e urinës, temperatura e dhomës
dhe zhurma në sfond, prandaj rekomandohet
shmangia e tyre të paktën 30 minuta para matjes.
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Të gjitha veshjet që mbulojnë vendin e vendosjes së manshetës duhet të hiqen (mëngët e
rrotulluara nëse janë të ngushta mund të krijojnë efektin e lakut).
Te pacientët më të moshuar, TA-ja duhet të matet rutinë në pozicionin ulur dhe në këmbë për të
depistuar për hipotension postural.
Përzgjedhja e manshetës
Ekzistojnë mansheta me disa përmasa, por
në kujdesin parësor më shpesh përdoren
manshetat për fëmijë dhe për të rritur
(përmasat Mesatare dhe të Mëdha).
Për të përzgjedhur manshetën mund të
bazohemi në pamjet e krahut të pacientit.
Në shumicën e pacientëve mund të përdorim
manshetën standarde, ndërsa te pacientët
obezë dhe te fëmijët manshetat përkatëse.

Mund të sigurohemi për manshetën e duhur duke parë simbolet në sipërfaqen e brendshme të
saj (sipërfaqja që do të jetë në kontakt me lëkurën).
Në sipërfaqen e brendshme gjendet e shënuar
shenja e arteries brakiale. Ky shënim që është
në të dy anët e manshetës duhet mbivendosur
mbi arterien brakiale.

Gjithashtu, gjenden simbolet e perimetrit
minimal dhe maksimal që kjo manshetë mund
të masë.

Shtrirja e perimetrit optimal

Nëse perimetri i krahut është më i vogël ose
më i madh se shënimi i bërë, pra nëse vija e
bardhë vertikale në kufirin e manshetës nuk
bie brenda segmentit horizontal të shënuar
me simbolin | |, atëherë mansheta nuk
është e përshtatshme për këtë matje dhe
duhet gjetur një manshetë më e vogël ose më
e madhe.
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Vendosja e përshtatshme e manshetës
Mansheta në sipërfaqen e jashtme (sipërfaqja
që nuk është në kontakt me lëkurën) ka një
shënjues në buzën e poshtme të saj, shenja
e diametrit të arteries brakiale që përkon me
mesin e xhepit që fryhet me ajër.
Ajo duhet të pozicionohet mbi pulsimin e
arteries brakialë, në krahun e pacientit pas
palpimit; 2-3 cm mbi fosën antekubitale për të
lenë hapësirë të mjaftueshme për vendosjen e
stetoskopit.

Stetoskopi vendoset mbi arterien brakiale, pa ushtruar presion (nëse vendoset nën manshetë
mund të rrisë artificialisht TA-në).
Shpejtësia e fryrjes/shfryrjes së ajrit në
manshetë ka rëndësi. AHA rekomandon që
mansheta të fryhet deri 30 mmHg mbi nivelin
e zhdukjes se pulsit radial.
Mansheta duhet shfryrë me shpejtësi 2-3
mmHg për sekondë (ose për rrahje zemre, kur
pulsi është i ngadaltë).
Shfryrja e manshetës mbi 2 mmHg/sek mund
të bëjë që artificialisht TAS-i të jetë më i ulët
dhe TAD-i më i lartë. Për një fëmijë, mbifryrja
e manshetës mund të shkaktojë parehati. Për
të shmangur këtë, është më mirë të fryhet
mansheta 30 mmHg mbi pulsin radial.
Te pacientët me perimetër krahu mbi 50 cm, mansheta duhet të vendoset në parakrah, të
mbështetur në nivelin e zemrës dhe pulsi radial palpohet në kyçin e dorës.
Shënimi i matjeve
Lidhur me frekuencën e matjeve, numrin e matjeve në një vizitë dhe shënimin e matjes me
përfaqësuese, rekomandimet ndryshojnë. AHA rekomandon që të bëhen të paktën 2 matje me
një hapësirë 1 minutë ndërmjet tyre. Dhe mesatarja e matjeve të shënohet. Matja e parë në një
seri matjesh është zakonisht më e larta. Nëse diferenca ndërmjet tyre është më shumë se 5
mmHg, duhen bërë matje të tjera.
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Në vizitën e parë, TA-ja duhet të matet në të dy krahët. Kjo mund të jetë e përdorshme për
identifikimin e koarktacionit të aortës dhe obstruksioneve të arterieve të ekstremiteteve të
sipërme. Nëse ka një diferencë konstante ndërmjet krahëve, matjet do të bëhen në krahun me
vlera më të mëdha. Te fëmijët, krahu i djathtë është gjithmonë i preferuar për qëndrueshmërinë
dhe krahasimin me tabelat e referencës.
Hipertensioni te fëmijët
Fëmijët nuk duhet të diagnostikohen me hipertension pa u konfirmuar kjo gjetje në disa vizita
të përsëritura, me përjashtim të rasteve kur ata janë simptomatikë ose kanë nivele shumë të
larta të TA-së. Matja më precize është mesatarja e disa matjeve të marra në harkun kohor të
disa javëve apo muajve, sepse kjo minimizon ankthin. Fëmijët me vlera të larta të TA-së në disa
matje, duhet që ta matin tensionin në këmbë, për të depistuar për koarktacion aortal. Kjo gjë
mund të bëhet duke auskultuar në fosën popliteale, duke përdorur një manshetë për kofshën
ose manshetë për krahun, por të përmasës së madhe. TA më i ulët se të paktën 10 mm se TA i
matur në krahë duhet të shoqërohet me referim dhe hapa të tjerë diagnostikues për koarktacion.
Tabela e vlerave të tensionit arterial sipas “Europian Hypertension Society”
Tabela 4: Përkufizime dhe klasifikime për TA (mmHg)
Kategori

Sistolik

Diastolik

Optimal

<120

dhe

<80

Normal

120–129

dhe/ose

80–84

I lartë normal

130–139

dhe/ose

85–89

Hipertension Grade 1

140–159

dhe/ose

90–99

Hipertension Gradë 2

160–179

dhe/ose

100–109

Hipertension Gradë 3

≥180

dhe/ose

≥110

Hipertensioni i izoluar sistolik

≥140

dhe

<90

Stadifikimi i TA përcaktohet nga niveli më i lartë I TA sistolik ose diastolik. HTA i izoluar sistolik
duhet të stadifikohet 1,2, 3 sipas vlerave të indikuara në tabelë.
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7

Glukometri
Glukometri

Glukometrat janë të ndryshëm, por
pavarësisht ndryshimeve të cilat janë të vogla
dhe konsistojnë në vendin e vendosjes së
fishës, përdorimi i tyre është i njëjtë. Sipër, ata
kanë ekranin që tregon kur glukometri ndizet,
shenjën e gjakut kur glukometri është gati për
të matur, vlerën e glicemisë, dhe kur ka gabim
në procedurën e vendosjes së fishës, tregon
“Error”. Glukometri ka 2 butona; on/off dhe
memory.

Fishat
Fishat duhen ruajtur në një kontenitor dhe të mos jenë të ekspozuara në dritë, në lagështirë ose
të dëmtuara nga kontakti me gjëra të tjera. Të shmanget prekja e tyre te skajet (zona ku do të
bëhet marrja e gjakut dhe çipi që do të vendoset në glukometër). Fishat të preken në buzët e tyre
laterale. Nëse fisha bie në tokë, mos e përdorni më. Sigurohuni për datën e tyre të skadencës,
e cila është deri 2 vjet.
Mjetet për matjen e sheqerit në gjak
Parapërgatitja është fazë e rëndësishme, sepse është procedurë që siguron kontakt me gjakun
dhe mundësitë e kontaminimit janë të mëdha. Për një procedurë të sigurt duhen bërë gati mjetet
që do të përdoren dhe vendi ku do të hidhen ato.
Merrni pranë materialet e nevojshme:
•
•
•
•
•
•
•
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Glukometrin
Fishat
Pambuk i thatë
Pambukun me alkool
Gjilpërën (e setit të glukometrit apo një age të thjeshtë)
Dorezat
Leukoplast
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•
•

Koshin ku hidhen mbeturinat e kontaminuara
Koshin për mjetet e mprehta

Matja e sheqerit në gjak
1. Nxirrini mjetet e mëposhtme dhe organizojini që të jenë lehtësisht të aksesueshme.
2. Vendosni dorezat dhe pyetni pacientin
për gishtin në të cilin preferon të bëhet
shpimi.
3. Fshijeni gishtin me pambuk me alkool.
4. Lëreni alkoolin të thahet, mos lejoni që
pacienti të fryjë mbi të.
5. Nxirrni fishën, ndizni glukometrin, ai
do të nxjerrë shënimin në ekran për të
vendosur fishën, vendosni fishën.
6. Shponi gishtin me një lëvizje të
shpejtë. Shmangni pjesën mishtore të gishtit, sepse ka më shumë mbaresa nervore dhe
zgjidhni një pikë më në periferi.
7. Fshijeni me pambuk pikën e parë të
gjakut.
8. Pritni për pikën e dytë të gjakut dhe
vendoseni në kontakt me fundin e
fishës. Mbani fishën të mbështetur
mirë në gisht, mos e shkëputni dhe
mos e prekni gjakun për herë të dytë
me të, sepse mund të hyjë ajër në
fishë. Prisni derisa të mbushet e gjithë
shtylla e fishës me gjak.
9. Shihni që glukometri po e lexon fishën
dhe nxjerr një vlerë
10. Thojini pacientit vlerën e glicemisë
11. Pastroni gjakun në gisht me pambuk
12. Vendosni leukoplast te gishti i pacientit
13. Hidheni gjilpërën në koshin për mjetet e mprehta.
14. Hiqni fishën nga glukometri, hiqni dorezat dhe hidhini të gjitha mbeturinat e tjera në kosh
15. Vishni dorezat, dezinfektoni glukometrin me pambuk me alkool dhe lëreni të thahet.
Hiqni dorezat dhe lani duart.
16. Shënoni vlerën e matur të glicemisë në kartelë
Indikacionet për monitorimin e glicemisë në kapilar
Pacientët të cilët marrin disa injeksione insulinë në ditë, duhet të monitorojnë gliceminë para
vakteve, zemrave dhe para gjumit.
Raste të tjera:
•
•

Pas çdo ngrënieje
Në mes të gjumit, te pacientët me diabet të tipit 1
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•
•
•

Para aktiviteteve me rrezikshmëri si p.sh. drejtimi i makinës
Para, gjatë dhe pas aktivitetit fizik
Nëse glicemia është e ulët, dhe pas trajtimit, mat derisa të bëhet normoglicemik

Vlerat e glicemisë në kapilar
Diagnoza e diabetit vendoset te pacientët asimptomatikë, nëse ndonjëri prej të mëposhtëmve
është pozitiv në dy matje të ndryshme:
•
•
•

Glicemia esëll ≥ 126 mg/dL (≥ 7 mmol/L)
Glicemia ≥ 200 mg/dL (≥ 11.1 mmol/L) 2 orë pas testit të tolerancës me 75-g glukozë
HbA1c ≥ 6.5%

Diagnoza e prediabetit, nëse është pozitive ndonjë nga të mëposhtmet:
•
•
•
•

Glicemia esëll 110-125 mg/dL (6.1-6.9 mmol/L) sipas WHO ose 100-125 mg/dL (5.66.9 mmol/L) sipas ADA
Glicemia 140-199 mg/dL (7.8-11 mmol/L) 2 orë pas testit me 75-g glukozë sipas ADA
HbA1c 5.7%-6.4% sipas ADA

Targeti në diabetin e tipit 1
•
•

Para ushqimit 80-130mg/dl (4.4-7.2 mmol/L)
Pas ushqimit < 180 mg/dL (< 10 mmol/L)

Vlerat target te diabeti i tipit 2 për shumicën e pacientëve, por këto vlera duhen individualizuar:
•
•

Para ushqimit 80-130mg/dl (4.4-7.2 mmol/L)
Pas ushqimit < 180 mg/dL (< 10 mmol/L)

Vlerat target te gratë me diabet para shtatzënisë ose me diabet gestacional:
Para ushqimit < 95 mg/dL (5.3 mmol/L) dhe njëra nga të mëposhtmet
•
•
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1 orë pas ushqimit < 140 mg/dL (7.8 mmol/L)
2 orë pas ushqimit < 120 mg/dL (6.7 mmol/L)
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Shiriti Matës
•

KOKA E FIKSUESHME E SHIRITIT MATËS.

•

SHIRITI MATËS, I NGJYROSUR NË TË
DYJA ANËT

•

DOREZA ERGONOMIKE FLEKSIBËL

•

BUTONI KOMANDUES

Gjatësia: 8-150 cm
Falë formës së harkuar dhe dorezës fleksibël, shiriti matës mund të përdoret jo vetëm për të
matur cirkumferencën abdominale, por edhe atë të qafës, krahut dhe atë të kofshës. Po ashtu,
ai mund të përdoret për të matur perimetrin e kokës te fëmijët.
Shiriti matës është i ngjyrosur në të dyja anët për të ndihmuar në identifikimin e riskut metabolik
në varësi të vlerave dhe të gjinisë së pacientit.
Niveli i riskut

Meshkuj

Femra

Zona e Alertit

> 94 cm

> 80 cm

Obezitet Abd.

> 102 cm

> 88 cm

Shiriti matës mund të mirëmbahet duke u përdorur me kujdes. Është me rëndësi shtypja e
butonit komandues kur ju dëshironi ta zgjasni apo ta mblidhni metrin.
Ai duhet pastruar pas çdo pacienti. Shiriti mund të pastrohet duke përdorur ujin ose një pecetë
të lagur. Nuk këshillohet pastrimi me alkool i shiritit pasi rrezikon të fshihen numrat dhe ngjyrat
e tij.
Cirkumferenca abdominale
Indi dhjamor abdominal është një faktor risku i pavarur për sëmundjet kardiovaskulare, diabetin
e tipit II, dislipidemisë dhe hipertensionit.
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Përcaktohet si obezitet abdominal:
•
•

Cirkumferenca abdominale më e madhe se 102 cm për burrat
Cirkumferenca abdominale më e madhe se 88 cm për gratë

Individët me cirkumferencë abdominale më të madhe, kanë një rrezik gati të 5-fish më të madh
për faktorë risku kardiometabolikë, krahasuar me personat që kanë cirkumferencë abdominale
në kufijtë e normës. Këto të dhëna ngelen të vërteta në mënyrë të pavarur nga IMT-ja.
Obeziteti Abdominal është një prej 5 kritereve diagnostike të Sindromit Metabolik. Afërsisht
34% e të rriturve plotësojnë kriteret për sindromin metabolik, dhe rreziku rritet me moshën.
P.sh: Personat e moshës 60-vjeçare kanë rrezik disa herë më të lartë për t’u diagnostikuar me
Sindromin Metabolik sesa personat e së njëjtës gjini mes moshës 20-39 vjeç.
Edhe Cirkumferenca Abdominale duhet të matet në mënyrë të rregullt. Ndërkohë që mjekët
mund të hezitojnë, për shkak të perceptimit se matja e cirkumferencës abdominale i vendos
pacientët në siklet, ky nuk është një shqetësim i cili raportohet nga këta të fundit. Pacientët në
fakt, duan shpjegime në lidhje me matjen dhe domosdoshmërinë e saj.
Megjithëse nuk ka një metodë universale të pranuar për matjen e cirkumferencës abdominale,
rekomandimet bien dakord në matjen e saj mbi kufirin e sipërm të kristës iliake.
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Cirkumferenca
Abdominale
në cm

Vlerat e dëshiruara

Zona e Alertit

Në Rrezik

Meshkuj

< 94

94 - 101

> 102

Femra

< 80

80 - 87

> 88
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Shiriti matës që gjendet në çantën e siguruar
nga HAP-i është i ngjyrosur në të dyja anët
për të ndihmuar në interpretimin e vlerave të
marra
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Mbipesha, obeziteti dhe problemet e lidhura me to.
Disa prej shkaqeve kryesore të vdekjeve të parandalueshme te të rriturit janë gjendje të lidhura
me obezitetin si p.sh: sëmundjet kardiovaskulare, Diabeti i Tipit II dhe disa lloje të kancerit
(endometrial, gjirit, kolonit).
Pesha e shtuar rrit gjithashtu rrezikun për sëmundje të mëlçisë dhe të kolecistës, apnenë e
gjumit, osteoartritin dhe probleme gjinekologjike si p.sh infertiliteti.
Mbipesha, obeziteti dhe problemet e lidhura me to, përbëjnë një pjesë të madhe të shpenzimeve
të lidhura me shëndetin, në mënyrë direkte: parandalimi, diagnostikimi dhe trajtimi i obezitetit;
apo në mënyrë indirekte: ulja e produktivitetit, aktiviteti i kufizuar etj. Komplikacionet psikologjike
të obezitetit janë më pak të studiuara, por jo më pak serioze.
Personat mbipeshë janë më të predispozuar për t’u përballur me diskriminimin në punë apo
në situata të tjera. Ata përjetojnë gjithashtu më tepër depresion dhe ankth, por nuk është e
qartë nëse obeziteti i shkakton ose i agravon këto sëmundje, apo sëmundjet mendore dhe
medikamentet e tyre e bëjnë më të prirur pacientin për të shtuar në peshë dhe për çrregullime
të të ngrënit.
Diagnoza dhe Menaxhimi i Obezitetit.
Rekomandohet që të gjithë të rriturit të depistohen në lidhje me mbipeshën. Për këtë arsye,
IMT-ja (Indeksi i Masës Trupore, i njëjtë me BMI-në), duhet të matet në çdo vizitë, së bashku me
shenjat e tjera vitale.
Megjithëse IMT-ja korrespondon me sasinë e indit dhjamor, duhet të njihet që IMT-ja nuk e
mat atë drejtpërdrejt dhe gjithashtu nuk diferencon indin dhjamor nga ai muskular. Ky fakt e
limiton saktësinë e IMT-së në diagnostikimin e obezitetit, sidomos në vlerat e ndërmjetme, e
veçanërisht te meshkujt dhe te personat e moshuar.
Një vlerë limit e IMT-së prej 30kg/m2 apo më e madhe, ka specificitet të mirë, por nuk vlerëson
një numër të madh individësh me ind dhjamor të shtuar.
Me gjithë pasaktësitë, IMT-ja rekomandohet për përdorim klinik si një mënyrë praktike për të
identifikuar individët që janë mbipeshë apo obezë. Përllogaritja e IMT-së është gjithashtu një
mënyrë e mirë për të vlerësuar ndryshimet në kohë, pasi rritja e vazhdueshme, me shumë gjasa
do të përfaqësojë shtim të indit dhjamor.
Duke ditur që IMT-ja është vetëm një tregues i rreziqeve potenciale të shëndetit të lidhura me
të qenit mbipeshë apo obezë, rekomandohet që mjekët të kontrollojnë gjithashtu edhe faktorët
e mëposhtëm;
•
•
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Faktorët e riskut për sëmundje të lidhura me obezitetin, si p.sh. hipertensioni dhe
mungesa e aktivitetit fizik.
Cirkumferenca e belit (abdominale) si matja e indit dhjamor abdominal.
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Vlerësimi
Shumica e rasteve të obezitetit nuk janë të shkaktuara nga një çrregullim mjekësor i vetëm, por
më së shumti nga një kombinim i predispozicionit hereditar dhe faktorëve të stilit të jetesës.
Megjithatë, një vlerësim fillestar duhet të përfshijë
•
•
•
•
•
•

Listën e medikamenteve
Sëmundjet bashkëshoqëruese
Moshën e fillimit të shtimit në peshë
Përpjekjet e mëparshme për të humbur në peshë
Zakonet e të ushqyerit dhe të aktivitetit fizik
Historitë e duhanpirjes

Për pacientët me një BMI të barabartë ose më të madhe se 25 kg/m2 , apo me një cirkumferencë
abdominale më të madhe se 88 cm te gratë dhe 102 cm te burrat, këshillohen gjithmonë vlerësime
shtesë të faktorëve të rrezikut. Tensioni arterial duhet të matet dhe nivelet e lipideve dhe vlerat
e glicemisë esëll duhet të testohen.
Klasifikimi i mbipeshës dhe obezitetit. Rreziku relativ për sëmundje
Rreziku Relativ
Klasifikimi

IMT (kg/m2) Stadi i obezitetit Cirkumferenca
Abdominale
<102 cm Meshkuj
< 88 cm Femra

Cirkumferenca
Abdominale
>102 cm Meshkuj
> 88 cm Femra

Nënpeshë

<18.5

-

-

-

Normal

18.5 - 24.9

-

-

-

Mbipeshë

25.0 - 29.9

-

I rritur

I rritur

Obezitet

30.0 - 34.9

I

I lartë

I lartë

35.0 - 39.9

II

Shumë i lartë

Shumë i lartë

>40.0

III

Ekstremisht i
lartë

Ekstremisht i
lartë

Obezitet ekstrem

Kur bëhet fjalë për rrezik relativ për sëmundje flasim për Diabetin e tipit II, Hipertensionin dhe Sëmundjet
Kardiovaskulare.
Një cirkumferencë abdominale në vlera të larta është e lidhur me rritjen e rrezikut për sëmundje edhe te
personat me peshë normale.

Prezenca e sëmundjeve koronare, sëmundjeve të tjera arterosklerotike, rreziqeve
kardiovaskulare, diabetit të tipit II apo apnesë së gjumit, e rrit rrezikun për komplikacione dhe
për vdekshmëri të parakohshme.
Prezenca e tre apo më shumë faktorëve të rrezikut përbën një rrezik absolut
•
•

Mosha, mbi 45 vjeç për Meshkujt dhe mbi 55 vjeç për Femrat
Duhanpirja
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•
•
•
•
•

Histori Familjare për Sëmundje Koronare të parakohshme
HDL më e vogël se 35mg/dl
Glicemia esëll (110 deri në 125mg/dL)
Hipertension (Tensioni Sistolik > 140 mm Hg ose ai diastolik > 90 mm Hg)
Vlera e LDL më e madhe se 160 mg/d

Hiperkolesterolemia
Hiperkolesterolemia është gjendje që karakterizohet nga rritja e kolesterolit total në gjak.
Protokollet e momentit e largojnë theksin nga numrat target të kolesterolit LDL dhe fokusohen
në trajtimin e pacientëve me risk të rritur kardiovaskular të cilët kanë benefit nga trajtimi.
Klasifikimi sipas ATP III:
Kolesteroli total
•
•
•

< 200 mg/dl konsiderohet i dëshirueshëm
200-239 mg/dl konsiderohet në limitin e sipërm të normës
>=240 mg/dl konsiderohet i lartë

Kolesteroli LDL
•
•
•
•
•

< 100 mg/dl konsiderohet optimal
100-129 mg/dl konsiderohet mbi nivelin optimal
130-159 konsiderohet në kufi
160-189 mg/dl konsiderohet i lartë
>=190 mg/dl konsiderohet shumë i lartë

Përmbledhje e analizave:
Lipidograma përfshin
•
•
•
•

Kolesterolin total
Kolesterolin HDL
Trigliceridet (niveli i tyre rritet pas ngrënies)
Kolesterolin LDL

Kolesteroli LDL.
Kjo analizë mund të bëhet esëll ose edhe pas buke, por nëse trigliceridet janë të larta, atëherë
ajo duhet përsëritur esëll. Kolesteroli LDL mund të matet direkt ose llogaritet me formulën e
mëposhtme:
Kolesteroli LDL (i llogaritur) =kolesteroli total- (HDL kolesteroli+trigliceride/5)
LDL i llogaritur nuk është i saktë nëse trigliceridet janë >400 mg/dl (pra, LDL duhet të matet
direkt)
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Nëse është bërë lipidogramë jo esëll dhe trigliceridet >500 mg/dl atëherë duhet përsëritur
lipidograma esëll.
Trajtimi i hiperkolesterolemisë
Risku kardiovaskular është element thelbësor për të konsideruar nëse një nivel i caktuar
kolesteroli ka nevojë për trajtim apo jo.
Së pari,
1. Ndryshimet në stilin e jetës
• Ndryshimet dietike që reduktojnë marrjen e yndyrave të ngopura, kolesterolin dhe
yndyrat në total
• Rritja e aktivitetit fizik p.sh. 40 min 3-4 herë në javë me intensitet të moderuar
2. Trajtimi medikamentoz për uljen e kolesterolit varet nga vlera e riskut kardiovaskular.
3. Pacientët me sëmundje ekzistuese kardiovaskulare (parandalim sekondar) konsiderohen
me risk të lartë dhe nuk është nevoja që të llogaritet risku kardiovaskular
ACC/AHA , ESC/EAS, dhe NICE kanë rekomandime të ndryshme për fillimin e terapisë me statina
dhe vlera të ndryshme kufi për riskun kardiovaskular (përdorin ekuacione të ndryshme).
Rekomandimet për fillimin e terapisë me statina sipas ACC/AHA:

Kategoria e Riskut

Terapia me Statina
rekomandohet nëse

E arsyeshme të
konsiderohet terapia me
statina

Sëmundje klinike
kardiovaskulare nga
arteroskleroza

Mosha 20-75 vjeç

Mosha > 75 vjeç

LDL-C ≥ 190 mg/dL (4.91
mmol/L)

Mosha ≥ 21 vjeç)

Diabet + LDL-C 70-189 mg/dL
(1.81-4.9mmol/L)

Mosha 40-75 vjeç

Mosha 21-40 vjeç ose > 75
vjeç

Mosha 40-75 vjeç + LDLC 70-189 mg/dL (1.81-4.9
mmol/L)

Risku 10 vjeçar
kardiovaskular ≥ 7.5% duke
përdorur ekuacionin Pooled
Cohort

Risku kardiovaskular 5%
deri < 7.5% duke përdorur
ekuacionin Pooled Cohort

Shkurtime: ACC/AHA, American College of Cardiology/American Heart Association; LDL-C,
lipoproteina me densitet të ulët

MANUAL - Përdorimi i Pajisjeve Mjekësore në Kuadër të Vizitës Mjekësore

75

Rekomandimet për fillimin e terapisë me statina sipas ESC/EAS
Kategoria e riskut

LDL-C target me terapinë
me statina

Sëmundje kardiovaskulare e vendosur; risku kardiovaskular
10 vjeçar ≥ 10% duke përdorur llogaritësen SCORE; diabet
tip 2; diabet tip 1 me dëmtime të organeve target; ose
sëmundje e moderuar/severe kronike e veshkës

LDL-C target< 70 mg/dL (< 1.8
mmol/L) dhe/ose reduktim ≥ 50%
LDL-C kur nuk mund të arrihet
niveli target

Një faktor i madh risku (psh, dislipidemi familjare ose Konsidero LDL-C target < 100
hipertension i rëndë) ose risku kardiovaskular 10-vjeçar mg/dL (< 2.5 mmol/L)
5% deri 10% duke përdorur llogaritësen SCORE
Risku kardiovaskular 10-vjeçar 1-5% duke përdorur Konsidero LDL-C target < 115
llogaritësen SCORE
mg/dL (< 3 mmol/L
Shkurtime: ESC/EAS, European Society of Cardiology/European Atherosclerosis Society;
LDL-C, lipoproteina me densitet të ulët
* terapia me statina nënkupton statinat në dozën më të lartë të rekomanduar ose dozën më të
lartë të tolerueshme për të arritur nivelin target; mjekime të tjera mund të përdoren në vend
të statinave ose të shoqëruara me statinat nëse ka intolerancë ndaj statinave ose nëse niveli
target nuk është arritur (p.sh. sekuestruesit e acideve biliare ose acid nikotinik)

Rekomandimet për fillimin e terapisë me statina sipas NICE
Kategoria e riskut
Sëmundje
kardiovaskulare
(parandalim sekondar)

Rekomandimet e mjekimeve
ekzistuese Atorvastatin 80 mg/ditë për gjithë adultët me
sëmundje kardiovaskulare
Mos vono trajtimin në pacientë me Sindrom
Koronar Akut

Risku kardiovaskular 10-vjeçar > 10% duke
përdorur llogaritësen QRISK2
Atorvastatin 20 mg/ditë
Risku kardiovaskular 10 vjeçar < 10% duke Optimizo të gjithë faktorët e modifikueshëm
përdorur llogaritësen QRISK2
kardiovaskulare
Statinat nuk janë të rekomanduara
Shkurtime: NICE - National Institute for Health and Clinical Excellence; LDL-C, lipoproteina
me densitet të ulët
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Rekomandime
•

•

Statinat janë zgjedhja e parë për mjekimin e hiperkolesterolemisë
oo Matni enzimat e mëlçisë para fillimit të terapisë me statina
oo Statinat reduktojnë mortalitetin dhe infarktin e miokardit tek të rriturit me sëmundje të
arterieve koronare
Rekomandimet e përshkruara për ndjekjen e terapisë me statina variojnë
oo ACC/AHA rekomandon:
• Monitorimin e lipideve esëll 4-12 javë pas ndryshimit të dozave dhe më pas çdo 3-12
muaj
• Matni funksionin hepatik nëse zhvillohen simptoma që sugjerojnë hepatotoksicitet
oo ESC/EAS rekomandon:
• Monitoroni lipidogramën para trajtimit, 4-12 javë pas fillimit të trajtimit dhe pas
rregullimit të terapisë dhe çdo vit pas arritjes së vlerave target.
• Matni ALT para trajtimit, 8 javë pas fillimit të terapisë me mjekime (ose pas ndonjë
rritje të dozës) dhe më pas, çdo vit.
• Matni kreatinë kinazen para trajtimit për të parë nëse zhvillohet mialgjia
oo NICE
• Monitorimi i lipideve rutinë nuk rekomandohet pas vendimit për të filluar statinat për
parandalim primar
• Matni emzimat hepatike brenda 3 muajve të fillimit të trajtimit, pas 12 muajsh dhe më
pas, nëse janë klinikisht të indikuara

Protokolli i “National Institute for Care Excellence” (NICE) 2014 (Mbretëri e Bashkuar)
•
•

Parandalim primar për sëmundjen kardiovaskulare
Para se të ofrohet terapia për ndryshimin e lipideve për parandalim parësor, duhet të
konsiderohen të gjithë faktorët e riskut të modifikueshëm dhe të bëhet menaxhimi optimal
nëse është e mundur
• Të performohen analiza bazike dhe vlerësim klinik
• Të trajtohen komorbiditete dhe shkaqet sekondare të dislipidemisë
oo Terapia me statina është e rekomanduar si pjesë e strategjisë menaxhuese për
parandalimin primar të sëmundjes kardiovaskulare tek adultët që e kanë ≥ 10% riskun
10-vjeçar për të zhvilluar sëmundje kardiovaskulare me një nga llogaritëset
• QRISK2
• Vlerësim klinik për njerëzit për të cilët nuk ka një mënyrë llogaritjeje të përshtatshme
për vlerësimin e riskut (p.sh. Të moshuarit, njerëzit me diabet, ose njerëzit që i
përkasin racave me risk të lartë)
oo Dozat e terapisë me statina dhe monitorimi
• Përdorni një statinë me veprim të fuqishëm dhe me kosto të ulët blerjeje
• Përdorni atorvastatin 20 mg për parandalimin primar të sëmundjeve kardiovaskulare
te personat që kanë risk për të zhvilluar sëmundje kardiovaskulare≥ 10%
• për njerëzit mbi 85 vjeç konsideroni atorvastatin 20 mg
oo monitorimi i terapisë me statina duhet të përfshijë funksionin hepatik (transaminaza) në
fillim të terapisë, pas 3 muajsh dhe pas 12 muajsh
oo konsideroni ezetimibe për pacientët me hiperkolesterolemi primare (LDL të rritur
ndjeshëm dhe format e tjera të kolesterolit normale) nëse
• kundëriindikim për statina
• intolerancë ndaj statinave
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oo ndërhyrje që nuk janë të rekomanduara për parandalim primar
• fibratet
• rezinat me shkëmbim anionik (sekuestrantët e acideve biliare)
• target për kolesterolin LDL
• suplementet omega-3
• acid nikotinik
• kombinime të statinave me fibrate, rezina të shkëmbimeve anionike, acid nikotinik
ose supelmentet e vajit të peshkut
•

•

•
•
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Parandalimi sekondar i sëmundjeve kardiovaskulare
oo Terapia për modifikimin e lipideve duhet të ofrohet dhe nuk duhet të vonohet nga
menaxhimi i faktorëve të riskut të modifikueshëm.
• Duhet të bëhen analiza gjaku dhe vlerësim klinik
• Komorbiditetet dhe shkaqet sekondare të dislipidemisë duhet të trajtohen
oo Terapia me statina është e rekomanduar tek adultët me evidencë klinike për sëmundje
kardiovaskulare
• Filloni trajtimin me atorvastatinë atorvastatin 80 mg
• Doza më të ulëta mund të zgjidhen nëse
• Ka ndërveprime të mundshme të medikamenteve
• Mundësi të lartë për të zhvilluar efekte anësore
• Preferencë nga ana e pacientëve
• Mos vononi trajtimin te pacientët me Sindromin Akut Koronar
• Çdo vendim për të ofruar një statinë më të fuqishme duhet të ketë parasysh:
informimin e pacientit, komorbiditetet, terapinë me shumë medikamente, si dhe
benefitet dhe rreziqet e trajtimit
• Monitorimi i terapisë me statina duhet të përfshijë funksionin hepatik në fillim të
terapisë, pas 3 muajsh dhe pas 12 muajsh
Mos ofroni rutinë fibrate, acid nikotinik, rezina që shkëmbejnë anione (sekuestrues të
acideve biliare ose përbërje të acideve yndyrore omega-3 për parandalimin e sëmundjeve
kardiovaskulare tek ndonjë nga personat e mëposhtëm:
oo Persona që po trajtohen për parandalim parësor
oo Persona që po trajtohen për parandalim sekondar
oo Persona me sëmundje kardiovaskulare
oo Persona me diabet tip 1
oo Persona me diabet tip 2
Informoni pacientin se nuk ka evidencë që përbërjet me omega 3 ndihmojnë në parandalimin
e sëmundjeve kardiovaskulare
Mos jepni kombinime të sekuestrantëve të acideve biliare (rezina që shkëmbejnë anionë),
fibrate, acid nikotinik, ose përbërje të omega 3 me një statinë për parandalim primar ose
sekondar të sëmundjeve kardiovaskulare
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Sindromi Metabolik
Sindromi Metabolik është një konstelacion gjetjesh, ku përfshihen Obeziteti Abdominal,
Dislipidemia Aterogjenike, Presioni Arterial i rritur, vlerat e rritura të Glicemisë Plazmatike, të
cilat rrisin rrezikun kardiovaskular.
Faktorët kryesorë të rrezikut për Sindromin Metabolik janë Obeziteti Abdominal dhe Rezistenca
ndaj insulinës. Megjithëse shumë pacientë mund të jenë të predispozuar, rrallë shfaqet në
mungesë të obezitetit apo pamjaftueshmërisë së aktivitetit fizik.
Informimi i pacientëve mbi Sindromin Metabolik, një gjendje fizike jo aq e njohur, por shumë
e përhapur, përbën një mundësi të shkëlqyer këshillimi. Të ndihmosh pacientët të kuptojnë
lidhjen progresive mes Sindromit Metabolik dhe Diabetit të Tipit II, mund t’i motivojë ata që të
ndërmarrin hapa për të humbur peshë apo për të shtuar aktivitetin fizik.
Kriteret Diagnostike për Sindromin Metabolik
Rritja e cirkumferencës abdominale

> 102 cm te meshkujt
> 88 cm te femrat

Rritja e Triglicerideve

> 150 mg/dL

Ulja e kolesterolit HDL

< 40 mg/dL te meshkujt
< 50 mg/dL te femrat

Rritja e vlerave të Presionit Arterial

> 130 mm Hg Sistolik
> 85 mm Hg Diastolik

Rritja e glicemisë esëll

> 100 mg/dL

* 3 nga kriteret janë të mjaftueshme për vendosjen e diagnozës

Risku kardiovaskular 10-vjeçar
Sëmundjet kardiovaskulare mbeten shkaku nr. 1 i vdekjeve në botë. Ato prekin si femrat dhe
meshkujt, dhe vdekjet ndodhin para moshës 75-vjeçare. Te femrat, 42% e vdekjeve ndodhin
për shkak të sëmundjeve kardiovaskulare ndërsa te meshkujt 38%. Sëmundjet kardiovaskulare
arterosklerotike janë sëmundje kronike që zhvillohen gradualisht dhe zakonisht progresojnë
në një fazë të avancuar kur fillojnë simptomat. Sëmundjet kardiovaskulare janë të lidhura
ngushtësisht me stilin e jetesës, veçanërisht përdorimin e duhanit, dietën e pashëndetshme,
mungesën e aktivitetit fizik dhe stresin psikosocial. OBSH deklaron se ¾ e vdekjeve nga SKV
mund të parandalohen nga ndryshimi i përshtatshëm i stilit të jetesës.
Sipas shumë organizatave shëndetësore një njëri është i shëndetshëm nëse:
•
•
•

Nuk pi duhan
Bën aktivitet fizik 30 min pesë herë në javë
Ushqehet me dietë e shëndetshme
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•
•
•
•
•

Nuk është mbipeshë
Ka tensionin arterial nën 140/90
Ka kolesterolin më pak se 190 mg/dl
Ka metabolizëm normal të glukozës
Shmang stresin e tepërt

Vlerësimi i riskut kardiovaskular
Risku kardiovaskular është një koncept që shërben për të kuptuar se sa i rriskuar është një
person për të pasur një event kardiovaskular (si anginë kardiake, infarkt) në 10 vitet e fundit. E
thënë më thjeshtë, me kalimin e moshës, me shfaqjen e sëmundjeve që kanë lidhje me sistemin
kardiovaskular rritet edhe mundësia që të ndodhin evente kardiovaskulare me përfundim fatal
ose jo. Këtë gjë synon të bëjë matja e riskut kardiovaskular, të përcaktojë nëse një person ka
risk të ulët, të mesëm apo të lartë për të pasur një event të tillë; dhe si hap të dytë, marrjen e
masave për parandalimin e një eventi të tillë.
•

Prandaj është i nevojshëm një sistem vlerësimi i riskut kardiovaskular, për të marrë
vendime logjike për pacientin, për të shmangur mbi dhe nëntrajtimin e faktorëve të
riskut (TA, hiperlipidemia, diabeti, duhanpirja). Risku total është fleksibël, sepse nëse
nuk mund të punohet me një faktor të caktuar atëherë fokusi ndryshohet te faktorët e
tjerë të modifikueshëm. Pacientët me sëmundje ekzistuese kardiovaskulare (parandalim
sekondar) konsiderohen me risk të lartë dhe nuk është nevoja që të llogaritet risku
kardiovaskular.

Rekomandohet të bëhet llogaritja e riskut kardiovaskular tek të gjithë burrat mbi 40 vjeç dhe
gratë mbi 50 vjeç, çdo 5 vjet.
Ofroni një vlerësim të riskut kardiovaskular:
•
•
•
•

Te personat që e kërkojnë vetë këtë gjë
Kanë një ose më shumë faktorë risku të njohur si p.sh: duhanpirja, mbipesha ose
hyperlipidemia.
Kanë histori familjare për sëmundje kardiovaskulare të hershme, ose faktorë risku
madhorë si hiperlipidemia
Kanë simptoma që sugjerojnë sëmundje kardiovaskulare

Si bëhet vlerësimi i riskut kardiovaskular?
Ka disa formula për vlerësimin e riskut kardiovaskular, p.sh. Formula e Framinghamit (2 versionet
e saj, të vitit 1998 dhe 2008), QRISK, Europian SCORE etj.
Më poshtë janë modelet e Framinghamit 1998 për femra dhe meshkuj të cilët vlerësojnë riskun
e zhvillimit të sëmundjes koronare të zemrës (jo sëmundjeve kardiovaskulare në tërësi që
përfshijnë eventet cerebrovaskulare, vaskulare periferike ose insuficiencën kardiake). Ato kanë
shqyrtuar këta faktorë risku: Moshën, TA, kolesterolin HDL dhe LDL, duhanpirjen dhe diabetin.
Përdorimi: Fillimisht zgjidhni formularin bazuar në gjininë e pacientit; më pas, shkoni hap pas
hapi në secilën tabelë (të moshës, LDL-K, HDL-K, TA, pranisë së diabetit dhe duhanpirjes) shikoni
pikëzimin që merr për çdo faktor risku. Mblidhni pikët dhe nxirrni totalin. Shihni sa është risku
kardiovaskular për aq pikë të mbledhura. Nëse pacienti ka risk më të vogël se 10%, ky është risk
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i ulët; 10-20% është risk mesatar dhe mbi 20% është risk i lartë. Te tabela tjetër do të shihni të
dhëna krahasuese për grupmoshat (risk i ulët, mesatar për grupmoshën e caktuar).
Si i prezantohet pacientit risku kardiovaskular?
P.sh. Një burrë 53-vjeçar duhanpirës dhe hipertensiv e ka riskun 10-vjeçar 20%. Kjo përqindje
sugjeron që nga 10 persona të grupmoshës së tij, duhanpirës dhe hipertensivë pritet që në 10
vitet e ardhshme 2 prej tyre të zhvillojnë një event kardiovaskular që mund të çojë në vdekje ose
jo. Por nëse ai e lë duhanin, risku i tij përgjysmohet, shkon në 10%, nëse trajton mirë dhe tensionin
dhe merr një aspirinë, risku i tij shkon në 5%, pra hyn menjëherë në kategorinë e personave me
risk të ulët. Kjo është arsyeja se pse pacientit i duhet shpjeguar risku i tij kardiovaskular, që ai
të kuptojë se bashkëpunimi në uljen e faktorëve të riskut, ul objektivisht shanset që ai të pësojë
një event fatal.
Mjekët mund të shtrojnë çështjen se në cilat vlera do të trajtohet p.sh. hiperkolesterolemia ose
hipertensioni. A është i njëjtë ky vendim për çdo moshë dhe për çdo lloj risku kardiovaskular?
Kjo është një pyetje që nuk ka një përgjigje të prerë, sepse nuk ka një vlerë specifike për të
cilën mjekimi është i indikuar dhe ndryshimet në stilin e jetesës nuk janë më efektive. Llogaritja
e riskut kardiovaskular ndihmon për të selektuar personat që përfitojnë nga modifikimi i riskut
kardiovaskular me ndryshimin e stilit të jetesës apo mjekime.
Tabela e mëposhtme tregon se kur rekomandohet të bëhet ndërhyrje vetëm në stilin e jetesës
apo medikamentoze në varësi të riskut kardiovaskular.

RISKU KARDIOVASKULAR 10-VJEÇAR
Ndërhyrja

≤ 5%

6-10%

>10%

≥20%

Ndryshime në stilin e jetesës

Po

Po

Po

Po

Trajtim i hipertensionit

Po

Po

Po

Po

Parandailim me aspirinë

Jo

Konsidero

Po

Po

Terapia me statina

Jo

Konsidero Konsidero

Lënia e duhanit dhe çdo mjekim për lënien e tij

Po

Çdo pacient duhanpirës.
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Llogaritja e riskut të sëmundjeve koronare te meshkujt
Hapi 1: Mosha
Mosha Pikët
Nëse përdoret
30 - 34

Mosha Pikët

-1

55 - 59

4

35 - 39

0

60 - 64

5

40 - 44

1

65 - 69

6

45 - 49

2

70 - 74

7

50 - 54

3

Hapi 2: LDL ose Kolesteroli Total
LDL
mg për dL
< 100
100 - 129
130 - 159
160 - 190
> 190

mmol për L
< 2.59
2.59 - 3.35
3.36 - 4.13
4.14 - 4.92
> 4.92

Pikët
-3
0
0
1
2

Kolesteroli Total
mg për dL
< 160
160 - 199
200 - 239
240 - 279
≥ 280

mmol për L
< 4.14
4.14 - 5.16
5.17 - 6.20
6.21 - 7.23
≥ 7.24

Pikët
-3
0
1
2
3

Hapi 5: Diabet Mellitus
I pranishëm?
Pikët
Jo
0

Hapi 8: Risku
Risku 10-vjeçar i SKZ
Pikët

Po

2

Hapi 6 Duhanpirja
Duhanpirës?
Jo
Po

Pikët
0
2

Hapi 7 Pikët Totale
Hapi 1: Mosha
Hapi 2: LDL ose Kol total
Hapi 3: Niveli i HDL
Hapi 4: Presioni Atërial
Hapi 5: Diabet mellitus
Hapi 6: Duhanpirja
Pikët Totale

Totale

≤ -3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
≥ 14

mg për dL

50 - 59
≥ 60

mmol
për L

1.29 - 1.54
≥ 1.55

Pikët
(inëse
në hapin
2 është
përdorur
TK)

0
-1

2
1
0
0
-2

Mosha
(vite)

Diastolik (mm Hg)
Sistolik
(mm Hg)
< 120
120 - 129
130 - 139
140 - 159
≥ 160

< 80

80 - 84

85 - 89

1
2
2
3
4
4
6
7
9
11
14
18
22
27
33
40
47
≥ 56

90 - 99

≥ 100

0 pikë
0 pikë
1 pikë
2 pikë
3 pikë

Shënim: Kur tensioni sistolik dhe diastolik japin pikë të ndryshme,
llogarit pikët me të larta

2
3
3
4
5
7
8
10
13
16
20
25
31
37
45
≥ 53

Risku
mesatar
10 vjeçar
i SAK (%)

Risku
mesatar
10 vjeçar
leventëve
serioze
(%)*

Risk i ulët
10 vjeçar
i SAK
(%)†

3

1

2

30 - 34

Hapi 4: Tensioni Arterial

Nëse përdoret
Kolesteroli
Total %

Hapi 9: Krahasimi i Riskut

Hapi 3: Niveli i HDL
Pikët
(nëse në
hapin 2
është
përdorut
LDL)

LDL në hapin
2%

35 - 39

5

4

3

40 - 44

7

4

4

45 - 49

11

8

4

50 - 54

14

10

6

55 - 59

16

13

7

60 - 64

21

20

9

65 - 69

25

22

11

70 - 74

30

25

14

* - Eventët serioze përjashtojnë anginën
pectoris.
† - Risk i ulët sipas llogaritjes për një person
i të njëjtës moshë që nuk pi duhan, nuk ka
diabet, dhe ka TA optimal, nivel LDL 100-129
mg\dL ose KT 160-199 mg\dL, dhe HDL 45
mg\ dL.

Legjenda
Ngjyra

Risku
relativ

Ngjyra

Risku
relativ

Jeshil

Shumë i
ulët

Portokalli

Lartë

Bardhë

I ulët

Kuqe

Shunë i
Lartë

Verdhë

Moderuar

Figura 1. Grafike për vlerësimin e sëmundjes koronare të zemrës tek meshkujt(HDL =lipoprotëina me densitët të
lartë; LDL = lipoprotëina me densitët të ulet; Kol Tot = Kolesterol total; SAK= sëmundje të arterieve koronare.)
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Llogaritja e riskut të sëmundjeve koronare te meshkujt
Hapi 1: Mosha
Mosha Pikët

Mosha Pikët

Nëse përdoret
30 - 34

-9

55 - 59

35 - 39

-4

60 - 64

8

40 - 44

0

65 - 69

8

45 - 49

3

70 - 74

8

50 - 54

6

7

Hapi 2: LDL ose Kolesteroli Total
LDL
mg për dL
< 100
100 - 129
130 - 159
160 - 190
> 190

mmol për L
< 2.59
2.59 - 3.35
3.36 - 4.13
4.14 - 4.92
> 4.92

Pikët
-2
0
0
2
2

Kolesteroli Total
mg për dL
< 160
160 - 199
200 - 239
240 - 279
≥ 280

mmol për L
< 4.14
4.14 - 5.16
5.17 - 6.20
6.21 - 7.23
≥ 7.24

Pikët
-2
0
1
1
3

Hapi 5: Diabet Mellitus
I pranishëm?
Pikët
Jo
0

Hapi 8: Risku
Risku 10-vjeçar i SKZ
Pikët

Po

4

Hapi 6 Duhanpirja
Duhanpirës?
Jo
Po

Pikët
0
2

Hapi 7 Pikët Totale
Hapi 1: Mosha
Hapi 2: LDL ose Kol total
Hapi 3: Niveli i HDL
Hapi 4: Presioni Atërial
Hapi 5: Diabet mellitus
Hapi 6: Duhanpirja
Pikët Totale

Totale

LDL në hapin
2%

Nëse përdoret
Kolesteroli
Total %

≤ -2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
≥ 17

1
2
2
2
3
3
4
5
6
7
8
9
11
13
15
17
20
24
27
≥ 32

1
2
2
2
3
3
4
4
5
6
7
8
10
11
13
15
18
20
24
≥ 27

Hapi 9: Krahasimi i Riskut
Mosha
(vite)

Hapi 3: Niveli i HDL
mg për dL

50 - 59
≥ 60

mmol
për L

1.29 - 1.54
≥ 1.55

Pikët
(nëse në
hapin 2
është
përdorut
LDL)

Pikët
(inëse
në hapin
2 është
përdorur
TK)

0
-2

5
2
0
0
-3

Hapi 4: Tensioni Arterial
Diastolik (mm Hg)
Sistolik
(mm Hg)
< 120
120 - 129
130 - 139
140 - 159
≥ 160

< 80

80 - 84

85 - 89

90 - 99

Risku
mesatar
10 vjeçar
i SAK (%)

Risku
mesatar
10 vjeçar
leventëve
serioze
(%)*

Risk i ulët
10 vjeçar
i SAK
(%)†

30 - 34

<1

<1

<1

35 - 39

<1

<1

1

40 - 44

2

1

2

45 - 49

5

2

3

50 - 54

8

3

5

55 - 59

12

7

7

60 - 64

12

8

8

65 - 69

13

8

8

70 - 74

14

11

8

≥ 100

† - Risk i ulët sipas llogaritjes për një person
i të njëjtës moshë që nuk pi duhan, nuk ka
diabet, dhe ka TA optimal, nivel LDL 100-129
mg\dL ose KT 160-199 mg\dL, dhe HDL 45
mg\ dL.

3 pikë

Legjenda

-3 pikë
0 pikë
0 pikë
2 pikë

Shënim: Kur tensioni sistolik dhe diastolik japin pikë të ndryshme,
llogarit pikët me të larta

Ngjyra Risku Ngjyra Risku
relativ
relativ

* - Eventet serioze përjashtojnë anginen pectoris.

Jeshil

Shumë i
ulët

Portokalli

Lartë

Bardhë

I ulët

Kuqe

Shunë i
Lartë

Verdhë

Moderuar
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Matësi i Volumit
Ekspirator Maksimal

9

Menaxhimi dhe ndjekja e pacientëve me astmë varet nga shenjat objektive, subjektive dhe ato
vitale të pacientit. Sa më shumë informacion të marrim, aq më të thjeshtë e kemi të bëjmë
kategorizimin e astmës apo përshtatjen e trajtimit mbajtës të pacientit.
Një nga mjetet me vlerë në ndjekjen e pacientëve me astmë është edhe matësi i rrjedhës së
volumit ekspirator maksimal.

Marrja e vlerave të sakta nga pacienti - Disa hapa janë të rëndësishëm, për t’u siguruar që
vlerat e marra nga Matësi i Volumit Maksimal Ekspirator të jenë të sakta.
• Shënjuesi i matësit duhet të tregojë “0”, ose vlerën minimale të tij përpara përdorimit.
Këshilloni pacientin
•
•
•
•
•
•

Të qëndrojë në këmbë ndërkohë që përdor pajisjen
Të marrë frymë sa më thellësisht të jetë e mundur.
Të vendosë pajisjen në gojë, me spekulumin paralelisht të mbështetur mbi gjuhë
Të puthitë buzët përreth spekulumit.
Të fryjë sa më fort të jetë e mundur, sa më shpejt të jetë e mundur, pa e përkulur kokën.
Të përsërisë gjithsej 3 herë procedurën, pasi të jetë mbushur me frymë.

Regjistroni vlerën më të lartë
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Interpretimi i vlerave
Për interpretimin e vlerave përdoret grafiku
në krah, i cili na jep vlerat e pritshme në varësi
të 4 variablave të ndryshme:
1. Mosha e pacientit: Për mosha të
ndryshme, vlerat e pritura sigurisht që
janë të ndryshme. Testi është zakonisht i
përshtatshëm për persona mbi moshën 7
vjeç. Për pacientë 7-15 vjeç duhen përdorur
grafikë të tjerë.
2. Gjinia e pacientit: Vlerat e pritura për
pacientë të gjinisë mashkullore janë
të ndryshme nga vlerat e pritshme për
pacientë të gjinisë femerore.

3. Gjatësia e pacientit: Për pacientë me gjatësi më të madhe, presim vlera më të larta.
4. Raporti i : Vlerës së marrë nga pacienti/ Vlerës së pritshme për pacientin
Rast për ilustrim: Në klinikë paraqitet një pacient mashkull 30-vjeçar, 190 cm i gjatë, i cili ka
vështirësi në frymëmarrje. Pasi e ekzaminojmë, i kërkojmë të kryejë edhe matjen e volumit
maksimal ekspirator. Pas përsëritjes së procedurës 3 herë, vlera më e lartë që marrim është
440 L/min.
Vlera që ne presim për një pacient mashkull të moshës 30 vjeç, të gjatësisë 190 cm është: 660
L/min.
Raporti i vlerës së marrë të matësit të volumit ekspirator maksimal me vlerën e pritur është:
440/660= 66%
*Këtë raport në përqindje e përdorim për të vlerësuar gjendjen e pacientit vetëm duke e
shoqëruar me një numër shenjash të tjera objektive
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10

Puls Oksimetri

Puls oksimetria është një metodë jo-invazive e matjes së nivelit të oksigjenimit në gjakun
periferik.
Saturimi i Oksigjenit përfaqëson përqindjen e
hemoglobinës që është e lidhur me oksigjenin.
Kjo vlerë arrihet duke ndërtuar raportin e
hemoglobinës së oksigjenuar/saturuar/ngopur
me hemoglobinën totale.
Vlerat normale të saturimit të oksigjenit
konsiderohen 95-100%
Të dhënat e marra nga puls oksimetri janë
ndihmëse kur përdoren së bashku me të dhëna
të tjera objektive.
Disa rregulla për përdorim:
•
•
•
•
•

Pacienti duhet të jetë në qetësi, lëvizjet e shumta e bëjnë të vështirë marrjen e vlerave
Gishtat nuk duhet të jenë të lagur apo të ftohtë
Manikyrët, sidomos ata me ngjyrë të kuqe mund të ndërhyjnë në rezultatin e marrë nga
pajisja
Ambientet e ndriçuara fort mund të ndikojnë në rezultatin e marrë nga pajisja, nëse kjo
ndodh, ju mund të vendosni duart tuaja mbi pajisjen për ta mbrojtur nga ekspozimi
Disa sëmundje kronike si anemitë dhe hipotiroidizmi mund të vështirësojnë marrjen e
rezultateve

Indikacionet përfshijnë:
•
•
•
•
•
•
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Arrestin Kardiak
Astmën/ SPOK-un
Ankesat Respiratore
Sindromin e distresit respirator akut (ARDS)
Çrregullimet e gjumit/ apnenë e gjumit
Sëmundjet të sistemit kardiovaskular
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Skematika e një puls-oksimetri gishti

Forma e valës SpO2

Saturimi i oksigjenit

Pulsi

Butoni ndezës

Si funksionon një puls oksimetër?
•

Kjo pajisje përdor dritën për të llogaritur saturimin e Oksigjenit

Burimi i dritës

Detektori i dritës
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•

Nëse një gisht vendoset mes burimit të dritës dhe detektorit të saj, drita duhet tashmë
të kalojë përmes gishtit për të arritur detektorin. Një pjesë e dritës do të përthithet nga
gishti, ndërsa pjesa tjetër do të arrijë detektorin.

1. Oksihemoglobina përthith më shumë dritën infra të kuqe sesa dritën e kuqe
2. Deoksihemoglobina përthith më shumë ngjyrën e kuqe sesa atë infra të kuqe.

Nivelet e
dritës
në detektor

Pajisja bën raportin midis
dritës së kuqe dhe asaj infra të
kuqe që kalon në detektor dhe
e përkthen atë në përqindje
të saturimit të oksigjenit,
duke na dhënë të dhëna të
vlefshme klinike.

Astma akute
Mat 5 shenjat objektive para dhe pas trajtimit
Fjali të plota?

Frekuenca
Respiratore

Saturimi i
Oksigjenit

Piku i Rrjedhës
Respiratore PEF

Pulsi

VLERËSO
Sa i rëndë është ataku i astmës?
•
•
•
•
•
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Fjali të plota
FR < 25/min
Saturimi i O2 > 92 % (ajër
dhome)
PEF > 50%
Pulsi < 110/min

•
•
•
•
•

Fjali jo të përfunduara
FR < 25/min
Saturimi i O2 > 92 % (ajër
dhome)
PEF 33-50 %
Pulsi > 110/min

* Një prej të gjetjeve
• Ndërgjegje e alteruar
• Heshtje Respiratore?
• Saturimi i O2 < 92 % (ajër
dhome)
• PEF < 33 %
• Aritmi/ tension i ulët
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E MODERUAR

E RËNDË

JETË-KËRCËNUESE

TRAJTO
•
•
•
•

Salbutamol 5 mg neb
Prednisolon 40 mg PO
Rrit shkallën e trajtimit të
astmës
(shiko protokollin )

•

O2 nëse është e
nevojshme
Salbutamol 5 mg neb
Prednisolon 40 mg PO

•
•

•
•
•
•

Fillo trajtimin me O2
Salbutamol 5 mg neb
Ipratropium 500 mcg neb
Metil Prednisolone
40 mg IM ose
Dexametasone 2 mg
Konsidero Adrenalinën

•
RIVLERËSO
Fjali të plota?

Frekuenca
Respiratore

Saturimi i
Oksigjenit

Piku i Rrjedhës
Respiratore

Pulsi

VENDOS
Ndjekje në 2 ditë

KONSIDERO REFERIMIN NË SPITAL

•

•

•
•
•
•

Simptomat
përmirësohen në 2
orë.
PEF > 50%
Rrit shkallën e trajtimit
Kontrollo përdorimin e
pompës
Rikontroll pas 2 ditësh

•
•
•
•

Shtrim i mëparshëm në
kujdes intensiv për shkak
të astmës.
Çdo simptomë jetëkërcënuese në prezantim.
Vizita është në orët e
pasdites
Simptoma gjatë natës
Mungesë e
bashkëpunimit/
kuptueshmërise së
pacientit
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NDËRKOHË
•

Përsërit trajtimin siç
duhet
• Shoqëro pacientin në
ambulancë
• Sigurohu që në
ambulancë ka
Salbutamol 5 mg neb
Pajis pacientin me
formularin e referimit,
mbaj një kopje në klinikë
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Kalendari i Shtatzënisë

11

Mosha e shtatzënisë dhe data e pritshme e
lindjes janë përcaktuar tradicionalisht përmes
historisë menstruale.
Ky vlerësim bazohet në supozimin se konceptimi
ndodh në ditën e 14 të ciklit menstrual.
Vështirësitë në përllogaritjet matematikore,
variacionet e kohëzgjatjes së ciklit menstrual
në individë të ndryshëm dhe domosdoshmëria
për datimin e shtatzënisë në mënyrë që të
përmirësohet kujdesi për nënën dhe fëmijën
kanë bërë të nevojshëm krijimin e kalendarit
rrethor të shtatzënisë.

Ai përbëhet nga 2 rrotulla bashkëqendrore, të cilat janë të lëvizshme përkundrejt njëra-tjetrës.

Rrotullat përbërëse të kalendarit të shtatzënisë, të paraqitura veçmas për arsye ilustrimi
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Rrotulla e jashtme
Rrotulla më e madhe përmban të gjithë muajt
e vitit.
Poshtë emrit të secilit muaj janë shënuar edhe
ditët përkatëse nga data 1 e deri në datën 28,
30 apo 31 në varësi të secilit muaj.
Në këtë rrotull do të gjejmë datën e
menstruacioneve të fundit, datën e pritshme
të lindjes si edhe të gjitha datat e tjera me
rëndësi gjatë shtatzënisë.

Rrotulla e brendshme
Rrotulla më e vogël mban numrat nga 1-42, të cilët përfaqësojnë javët e shtatzënisë.
Në të kemi gjithashtu të shënuar:
1. Ditën e parë të menstruacioneve të fundit.
2. Ditën e pritshme të lindjes, e cila përkon
edhe me numrin 40 që përfaqëson javën e
40-të gestacionale.
3. Të dhëna të tjera që e bëjnë më të thjeshtë
këshillimin e nënës si: Koha kur duhet
bërë ekoja morfologjike, testimi i diabetit
gestacional, testimi për Streptokokun e
Grupit B, etj.

Si llogaritet mosha e shtatzënisë përmes kalendarit?
Për këtë, më së pari na duhen:
1. Dita e parë e menstruacioneve të fundit të pacientes.
2. Kohëzgjatja normale e ciklit menstrual (nëse pacientja e ka ciklin të rregullt)
Shënim: Nëse pacientja nuk ka pasur një cikël të rregullt, kalendari i shtatzënisë mund të
përdoret vetëm me ndihmën e datimit që është bërë nga ekoja më e hershme e pacientes.
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Le të mësojmë përllogaritjen e moshës së shtatzënisë përmes praktikës. Ju mund të merrni në
dorë kalendarin tuaj të shtatzënisë, të ndiqni secilin nga hapat dhe të kontrolloni teknikën tuaj.
Shembull 1:
Zonja Prifti paraqitet pranë mjekut të saj të familjes në datën 21 tetor, duke referuar që periodat
e saj janë vonuar me 3 javë. Ju bëni një test shtatzënie, i cili del pozitiv.
Zonja Prifti do të dijë moshën e shtatzënisë së saj dhe datën e pritshme të lindjes së fëmijës.
Nëse do të pyesnit zonjën për ditën e pare të menstruacioneve të fundit, ajo do t’ju thoshte: “E
mbaj mend mirë që ishte në 2 shtator, sepse ishte dita kur u ktheva nga pushimet”
Nëse ju do të pyesnit për kohëzgjatjen normale të ciklit ajo do t’ju përgjigjej:
“Cikli im zgjat zakonisht 28 ditë”
Nëse e vini re me kujdes rrotullën e vogël (atë
që tregon javët e shtatzënisë), ajo nuk ka një
javë 0.
Në vend të numrit 0 kemi shtatë numra më të
vegjël në përmasa: 22, 24, 26, 28, 30, 32 dhe
34. Këta numra përfaqësojnë kohëzgjatjen
normale të ciklit menstrual për individë të
ndryshëm.
Në rastin tonë, Zonja Prifti ka një cikël të rregullt
28 ditor dhe dita e parë e menstruacioneve të
fundit ka qenë në datën 2 shtator.
Duke i lëvizur të dyja rrotullat në raport me njëra tjetrën, sigurohemi që të vendosim ditën e parë
të menstruacioneve të fundit (që përfaqësohet me numrin e vogël 28 në rrotullën e brendshme,
ku shënohet në anglisht: “1st day of last period”) në vijë të drejtë me datën 2 shtator.
Pa i lëvizur rrotullat në raport me njëra tjetrën, kontrollojmë se cili numër në rrotullën e
brendshme është në vijë të drejtë me datën 21 tetor.
Nëse e keni bërë siç duhet (si edhe në figurën më lart), do të shihni që përgjigja është numri 7.
Pra mund të themi: Zonja Prifti, në datën 21 tetor është në javën e 7-të të shtatzënisë.
Kur është data e pritshme e lindjes për fëmijën e Zonjës Prifti?
Duke ndjekur të njëjtin parim, pa i lëvizur rrotullat në raport me njëra tjetrën do të kërkojmë se
me cilën datë, ndodhet në vijë të drejtë numri 40 në rrotullën e vogël (që përfaqëson edhe javën
e 40 gestacionale).
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Data e pritshme e lindjes për
fëmijën e zonjës Prifti është
data 9 Qershor.

Shembull 2
Zonja Prifti rikthehet tek ju në datën 25 Shkurt (ajo është shtatzënë me të njëjtin fëmijë). Ajo ju
pyet nëse mund të llogarisni moshën e saj të shtatzënisë dhe do të dijë se çfarë analizash duhet
të bëje tani së afërmi.
Duke iu referuar kalendarit
të shtatzënisë, ju i tregoni
zonjës Prifti se shtatzënia e
saj është:
25 javë dhe 1 ditë
Ndërkohë ju e informoni që
testi me i afërt të cilin ajo
duhet të kryejë është:
Despistimi për
Gestacional

Diabetin

Shembull 3:
Një grua paraqitet tek ju në datën 13 Mars, ajo ju referon se prej disa javësh periodat e saj janë
vonuar. Pacientja është në ankth, pasi ajo dhe bashkëshorti i saj kanë disa kohë që po përpiqen
për një shtatzëni.
Pasi ju e pyesni, ajo ju tregon se periodat e saj janë rreth dy javë me vonesë. Dita e parë e
menstruacioneve të fundit ka qenë më 25 janar. Cikli i saj normalisht zgjat rreth 5 javë.
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Atëherë ju gjeni datën 25 janar në rrotullën e
madhe.
Rrotulloni rrotullën e vogël dhe vendosni në
një vijë të drejtë numrin e vogël 34 me datën
25 janar.
Në këtë rast, ju zgjodhët numrin e vogël 34
dhe jo 28 (numra të cilat i gjeni përpara javës
1 gestacionale), për shkak se kohëzgjatja
normale e ciklit të saj është rreth 5 javë (35
ditë).
Data e vizitës ishte 13 Mars:
Mosha Gestacionale është afërsisht 6 javë.
Shembull 4:
Një paciente tjetër ju tregon se herën e fundit që ajo bëri një eko, në datën 25 Mars, doktori i
tha se ishte 11 javëshe shtatzënë. Ajo ka harruar kur e ka datën e pritshme të lindjes. A mund
ta ndihmoni ju?
Sigurisht
Ju duhet të lëvizni rrotullat në mënyrë që
numri 11 i javëve të jetë në një vijë të drejtë me
datën 25 Mars.
Prej këtej do të zbuloni se:
Data e pritshme e lindjes është 12 Tetori
Shënim:
Gjithmonë e më shumë, për përcaktimin e moshës se shtatzënisë preferohet një kombinim i
ditës së parë të menstruacioneve të fundit dhe të dhënave ekografike të 12 javëve të para.
Megjithatë, nëse datat kanë një mospërshtatje më të madhe se 10 ditë, merret për bazë datimi
përmes ekografive deri në javën e 12-të.

94

MANUAL - Përdorimi i Pajisjeve Mjekësore në Kuadër të Vizitës Mjekësore

12

Stetoskopi Fetal

Vendoset në abdomenin e pacientes

Vendos veshin ekzaminuesit
Si në rastin e çdo pacienti tjetër, është me rëndësi të arrijmë të dëgjojmë rrahjet e zemrës fetale
edhe te pacientet që ende nuk kanë lindur.
Për të realizuar këtë, përdoret një pajisje e cila njihet si: Stetoskopi Pinard apo Stetoskopi Fetal.
Kjo pajisje lejon dëgjimin e rrahjeve fetale, zakonisht vetëm në tremestrin e tretë. Prandaj është
mirë të bëhet rutinë e vizitave prenatale pas kësaj moshe gestacionale. Të dijë se rrahjet e
zemrës së bebit janë të dëgjueshme është një prej informacioneve më të lumtura për nënën.
Stetoskopi Fetal është ndërtuar me një pjesë që duket si një kambanë, kjo pjesë vendoset
drejtpërdrejtë mbi barkun e nënës. Përkundrejt kambanës, është një anë tjetër e stetoskopit e
cila është e sheshtë. Ky është vendi ku ekzaminuesi duhet të vendosë veshin e tij/saj.
Normalisht, frekuenca kardiake e një fetusi është midis 120-160/min.
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Ju mund të provoni të numëroni rrahjet për
një minutë të plotë, por kjo është nganjëherë
e vështirë për shkak të lëvizjeve të fetusit. Në
këto raste, ju mund të numëroni për 30, 20, 15
ose 10 sekonda. Më pas, vlerën e marrë mund
ta shumëzoni për të plotësuar një minutë.
Në figurë shohim një mami që po dëgjon dhe
mat rrahjet e zemrës fetale te një paciente.
Nganjëherë, prania e njerëzve të tjerë në dhomë mund ta bëjë të vështirë identifikimin e rrahjeve
fetale. Pra, sigurohuni që në dhomë të ketë qetësi.

Manovrat Leopold
Manovrat Leopold zakonisht kryhen për të përcaktuar pozicionin fetal, duke filluar që nga
tremestri i dytë. Ato janë shumë ndihmëse edhe për të përcaktuar vendin më të përshtatshëm
ku mund të dëgjohen rrahjet fetale. Vendi më i përshtatshëm është ajo pjesë e abdomenit të
nënës ku projektohet toraksi i fëmijës.
Këto manovra na ndihmojnë të përcaktojmë:
•
•
•
•
•

Polin e sipërm dhe të poshtëm fetal, pra pjesët proksimale dhe distale të fetusit.
Në cilën anë të nënës është i kthyer kurrizi i fetusit.
Pjesën prezantuese në pelvisin e nënës
Fleksionin fetal
Vendin optimal për dëgjimin e rrahjeve fetale

Manovra e parë Leopold
Duke qëndruar anash dhe drejtuar përballë nënës,
palpojmë lehtë barkun e saj duke filluar nga pjesa më
e sipërme e tij. Me anë të kësaj metode përcaktojmë
se cila pjesë e fetusit është e lokalizuar në fundus,
në këtë mënyrë përcaktojmë edhe “polin e sipërm”
të tij.
Të pasmet e bebit janë zakonisht poli i sipërm. Ato
palpohen si të forta, por me formë të çrregullt.
Koka ndërkohë, është gjithashtu e fortë, por ajo
palpohet e fortë, e rrubullakët dhe e lëmuar.
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Manovra e dytë Leopold
Vendosni njërën dorë në secilën anë të
abdomenit të nënës, duke “e kapur” trupin e
bebit mes duarve tuaja.
Ndërkohë që stabilizoni uterusin me njërën
dorë, palponi me tjetrën, duke kërkuar për
kurrizin në njërën anë dhe ekstremitetet në
tjetrën.
Rreth javës së 32-të gestacionale, kurrizi
i fëmijës është i lëmuar, i fortë dhe ka një
sipërfaqe me të madhe se dora e ekzaminuesit.
Duart dhe këmbët duken si gunga të
parregullta. Fëmija mund të lëvizë apo edhe
godasë nëse është zgjuar.

Manovra e tretë Leopold
Palpimi i polit të poshtëm
Ndërkohë që ju jeni me fytyrën të drejtuar nga
këmbët e nënës, vendosni palmat e duarve,
pak mbi simfizën pubike.
Palponi pjesën prezantuese të fetusit
dhe përpiquni të ndjeni cilësitë e pjesës
prezantuese, veçanërisht fortësinë e saj.
Në këtë kohë, mund të përpiqeni të vlerësoni
edhe angazhimin duke kontrolluar nëse mund
të lëvizet pjesa prezantuese nga pelvisi i
nënës. Përgjithësisht kjo është një manovër e
sikletshme për nënën.
Përsërisim që koka fetale do të ndihet e fortë
dhe sferike ndërkohë që të pasmet janë të
forta, por me formë të parregullt. Nëse pjesa
më distale e polit të poshtëm nuk palpohet,
kjo ndodh pasi është angazhuar në pelvis.
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Manovra e katërt Leopold
Kjo manovër vlerëson fleksionin apo
ekstensionin e kokës fetale, duke supozuar
që koka është pjesa prezantuese në pelvis.
Ndërkohë që jeni përballë pacientes, me
duart e vendosura në të dyja anët e uterusit,
identifikoni kurrizin dhe pjesën e përparme të
fetusit.
Duke i lëvizur duart me radhë, rrëshqitini
gishtat poshtë, derisa arrini prominencën
cefalike, dmth aty ku balli ose oskiputi i fetusit
është i dalë.
Nëse e dala (prominenca cefalike) ndihet në
anën ku palpohet kurrizi, koka e fetusit është
e ekstenduar. Nëse e dala ndihet në anën e
përparme, koka është e flektuar.
Këto metoda na ndihmojnë të përcaktojmë anën e përparme të fetusit, si edhe drejtimin e kokës
së tij. Pas kësaj, është më e thjeshtë të imagjinohet pozicioni i kraharorit dhe vendi ku ai mund
të projektohet më mirë në abdomenin fetal.
Pasi kemi identifikuar vendin e projektimit të kraharorit, ne mund të vendosim mbi të stetoskopin
fetal me siguri të lartë që të mund të dëgjojmë rrahjet fetale.
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Maska e Ventilimit

Përdorimi i maskës së ventilimit është një aftësi thelbësore e ndërhyrjeve emergjente, e cila na
lejon oksigjenimin dhe ventilimin e pacientit derisa të kemi një zgjidhje më të qëndrueshme apo
një ndihmë më të specializuar. Shpesh, sidomos në kushtet e kujdesit shëndetësor primar është
e vetmja mundësi për suportimin e rrugëve ajrore të një pacienti në rrezik.

Rezervuari
i oksigjenit

Çanta
elastike

Sipërfaqja e çantës
është e ashpër për të
përmirësuar kapjen
Maska
e reanimimit

Lidhja me bombulën
e oksigjenit

Valvulat lejojnë kalimin
e ajrit vetëm në njërin
drejtim

Sipërfaqja e butë
e maskës

Ventilimi kërkon një puthitje të mirë dhe rrugë ajrore të lira.
Praktikimi i kësaj teknike e rrit shumë aftësinë për të ofruar një ndihmë efektive në rastet e
nevojshme. Pajisjet ndihmëse mund të ndihmojnë me pengesat fiziologjike, duke bërë të mundur
hapjen e hipofarinksit.
Teknika
Sigurohuni që rrugët ajrore të jenë të lira. Kryeni manovrën e tërheqjes së kokës, ngritjes së
mjekrës ose tërheqjes lart të mandibulës. Te pacientët ku dyshoni për dëmtime të shtyllës
kurrizore kryeni vetëm ngritjen e mjekrës.
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Gjuha

Gjuha

Rrugë ajrore të bllokuara

Rrugë ajrore të lira

Pozicionimi i maskës
Vendosni maskën mbi fytyrën e pacientit përpara se ta lidhni atë me çantën e ajrit. Mbuloni
hundën dhe gojën me anë të maskës, duke u siguruar që ajo nuk shtrihet përtej mjekrës.
Nëse perimetri i maskës siguron një puthitje të mirë, mbajeni maskën në vend pa e lëvizur.
Teknika E-C me një dorë tregohet në fotografitë më poshtë.

Përdorni dorën tuaj jo-dominante.
Krijoni formën e shkronjës C me anë të gishtit të madh dhe gishtit tregues të asaj dore.
Mbërtheni mandibulën me tre gishtat e mbetur, duke e ngritur atë lart. Vini re që 3 (tre) gishtat
formojnë shkronjën E.
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Nëse një person i dytë është i gatshëm të
ndihmojë me ventilimin, duke shtypur çantën
elastike të ajrit, maska mund të mbahet e
puthitur duke përdorur të dyja duart.
Krijoni dy gjysma-rrathësh simetrikë me
gishtin e madh dhe gishtin tregues të secilës
dorë. Kështu do të krijoni një “unazë” rreth
maskës, e cila do ta mbajë këtë të fundit të
puthitur me fytyrën e pacientit.
Ngrini lart mandibulën me gishtat e mbetur, siç
tregohet në fotografinë më poshtë.
Sigurohuni që nuk po ushtroni presion mbi indet e buta rreth qafës apo syve.
Teknika me dy duar është më e preferuar dhe duhet përdorur sa herë që është e mundur.
Ventilimi i pacientit
Për një pacient me një ritëm perfuzimi, ventiloni me një ritëm për 10-12 frymëmarrje për minutë.
Sigurohuni që pacienti merr rreth 500 ml ajër për çdo frymëmarrje.
Gjatë Ringjalljes Zemër-Mushkëri, jepni 2 “frymëmarrje” pas çdo seti prej 30 shtypjesh në
kraharor.
Çdo “frymëmarrje” duhet të zgjasë rreth 1 sekondë. Nëse ju shikoni që pacienti ka efort respirator,
asistoni frymëmarrjet e tij. Te një pacient me takipne, asistoni një në disa frymëmarrje të tij.
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Ventiloni me presion dhe vëllim të ulët në mënyrë që të zvogëloni distensionin gastrik. Vlerësoni
nëse ventilimi është i përshtatshëm. Vini re:
• Observoni ngritjet dhe uljet e kraharorit,
• Vëreni ndryshimet në ngjyrë të pacientit
• Monitoroni vlerat e Saturimit të Oksigjenit.
Vini re, perla klinike
•
•
•
•
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Kujdesuni për rrjedhjen e ajrit.
Është më mirë të ngrini mandibulën në drejtim të maskës, sesa të shtyni maskën poshtë
në drejtim të fytyrës së pacientit.
Nëse pacienti ka proteza dentare është më mirë të mos i hiqni, kjo do të përmirësojë
puthitjen e maskës.
Mënyra më e mirë për të parandaluar aspirimin përfshin presionin e ulët, volumin e ulët
të ventilimit dhe shfryrjen e ngadaltë të çantës elastike të ajrit.
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Laku Hemostatik

Një lak hemostatik mund të përshkruhet si një
pajisje konstriktuese ose komprimuese, e cila
përdoret për të kontrolluar rrjedhën e gjakut
arterial dhe venoz për një periudhë kohore.
Ai përdoret zakonisht në ekstremitetet e
sipërme apo ato të poshtme. Laku funksionon
duke ushtruar presion mbi të gjithë perimetrin
rrethor në nivelin e dëshiruar të gjymtyrës.
Ky presion i transferohet mureve të enëve të
gjakut duke bërë që ato të restriktohen ose të
mbyllen.
Në kirurgji, laku përdoret për të minimizuar humbjet e gjakut gjatë ndërhyrjes.
Në raste të aksidenteve, laku hemostatik përdoret për të ndaluar gjakrrjedhjen dhe për të
siguruar stabilitet kardiovaskular për pacientin.
Ndërkohë, përdorimi më i gjerë i lakut hemostatik është si një mjet ndihmës për marrjen venoze
të gjakut.
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Përdorimi i lakut në marrjen e gjakut
Hapi i parë: Sigurohuni që gjymtyra e pacientit të jetë e zhveshur dhe pa rroba apo pengesa të
tjera

Hapi i dytë: Vendosim lakun hemostatik rreth 4 gishta mbi fosën antekubitale.
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Hapi i tretë: Vendosim lakun nën gjymtyrën duke e tërhequr nga të dy skajet.

Hapi i katërt: Shkëmbejmë anët e të dy skajeve të lakut, duke kryqëzuar duart tona. Laku do të
formojë formën e shkronjës X.
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Hapi i pestë: Palosim njërin nga skajet në dysh dhe e fusim palosjen nën pjesën e lidhur të lakut.
Vetë skaji duhet të jetë i lirë dhe i drejtuar lart

Hapi i gjashtë: I kërkojmë pacientit të bëjë dorën grusht përpara se të kryejmë marrjen e gjakut.
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Hapi i shtatë: Palpojmë me gisht për të ndjerë venën ku do të kryejmë marrjen e gjakut. Pastrojmë
me alkool mbi vendin ku e kemi ndjerë, duke bërë lëvizje rrethore dhe duke ju larguar qendrës.

Hapi i tetë: Pasi kemi kryer marrjen e gjakut, mjafton të tërheqim skajin e lirë të lakut hemostatik
dhe ai do të lirohet vetë.

MANUAL - Përdorimi i Pajisjeve Mjekësore në Kuadër të Vizitës Mjekësore

107

Termometri

15

Temperatura bazale e trupit është rreth 370C, megjithëse ajo luhatet me rreth 10C (36.5 0C- 37.5 0C)
gjatë kursit të një dite.
Temperatura bazale është më e ulët në mëngjes herët dhe më e lartë pas mesditës apo në
darkë. Variacioni është më i madh te femrat se sa te meshkujt.
Megjithëse standardi i artë i temperaturës bazale krahasohet me temperaturën e gjakut në
arterien pulmonare, praktika klinike bazohet në matjet jo invasive aksilare, orale dhe rektale.
Matja orale e temperaturës mbetet e zakonshme. Është përgjithësisht më e ulët sesa
temperatura bazale me rreth 0.4 - 0.5 0C.
Matja aksilare e temperaturës është metoda më praktike dhe për rrjedhojë më e zakonshme.
Matja zgjat më shumë dhe vlerat mund të variojnë me rreth 10C me temperaturën bazale.
Përpara përdorimit pastrohet termometri digjital i përthyeshëm me alkool ose mbështillet me
një mbulesë të përshtatshme (nëse duam të matim temperaturën orale).
Sigurohemi që të kemi ndezur termometrin, ai duhet të lëshojë një tingull dhe ekrani elektronik
duhet të ndizet.
Vendosim majën metalike të termometrit në aksilën e pacientit dhe presim për tingullin akustik,
i cili na tregon që matja është kryer.
Termat “me temperaturë” apo “pireksi” i referohen një rritjeje të temperaturës bazale trupore.
Hiperpireksia është rritja ekstreme e temperaturës, mbi 41.1°C.
Shkaqet e temperaturës së rritur përfshijnë infeksionet, traumat, ndërhyrjet kirurgjikale,
reaksionet medikamentoze dhe sëmundjet autoimune.
Hipotermia është ulja e temperaturës bazale nën 35°C.
Shkaktari kryesor i hipotermisë është ekspozimi në temperatura të ftohta. Shkaqe të tjera
përfshijnë hipotiroidizmin, hipogliceminë, përdorimin e alkoolit etj.
Pacientët e moshuar janë më të predispozuar të zhvillojnë hipotermi. Ata gjithashtu vuajnë më
rrallë nga rritja e temperaturës.
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Mirëmbajtja
e Pajisjeve Mjekësore

16

Stetoskopi
Mirëmbajtja e rregullt dhe e përshtatshme e stetoskopit do t’ju ndihmojë të rrisni jetëgjatësinë
e pajisjeve që zotëroni.
Zëvendësimi i diafragmës
Edhe pse kjo është një ndodhi e rrallë, mund të
ndodhë që membrana e diafragmës të dëmtohet
dhe të këtë nevojë për t’u zëvendësuar.
Nëse dyshoni që membrana është e dëmtuar,
mënyra për ta kontrolluar është:
1. Sigurohuni që stetoskopi juaj është
rrotulluar për të dëgjuar me anë të
diafragmës.
2. Hiqni kufjet duke i zhvidhosur ato.
3. Bllokoni njërën nga binauralet me njërin
gisht
4. Vendosni binauralin tjetër në gojë dhe
fryni fort.
5. Mbani diafragmën të drejtuar nga dora apo
faqja juaj, nëse prej saj ndjeni të dalë ajër,
membrana është e dëmtuar dhe ka nevojë
të zëvendësohet.
Për të zëvendësuar membranën:
•
•

Hiqni unazën mbajtëse, duke u kujdesur të mos e dëmtoni atë (mund të provoni ta
rrotulloni në sensin antiorar). Vetëm pasi të keni bërë këtë, mund të provoni të hiqni
edhe membranën.
Poziciononi në vendin e duhur diafragmën e re (ju duhet të keni një rezervë në kutinë e
stetoskopit), vendosni mbi të unazën mbajtëse.
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Këshilla për mirëmbajtjen e stetoskopit
•
•
•
•
•

Shmangni kontaktin me nxehtësinë, temperaturat shumë të ftohta dhe substancat
tretëse.
Shmangni ekspozimin e drejtpërdrejtë ndaj dritës se diellit. Gjithashtu, stetoskopi nuk
mund të sterilizohet në autoklavë.
Mos e zhytni stetoskopin në likuide, ai mund të pastrohet me alkool ose me një rrobë dhe
me një detergjent të përshtatshëm.
Mos përdorni objekte të mprehta për të manipuluar stetoskopin.
Në mënyrë periodike zhvidhosni kufjet për t’i pastruar ato. Gjithmonë kontrolloni nëse
janë të vendosura mirë në vend.

Sfigmomanometri
Si të kujdesesh për sfigmomanometrin
1. Mirëmbajtja e manometrit dhe bulbit
Pastroni me një rrobë dhe me detergjent
(ky i fundit nëse është e nevojshme).
Nuk ka nevojë për sterilizim, duke qenë
se këto dy pjesë nuk janë në kontakt të
drejtpërdrejtë me trupin e pacientit
2. Pastrimi i manshetës
Pasi të lëvizni fshikëzën elastike në
brendësi, pastroni manshetën me një
rrobë të lagur. Sigurisht, ju mund ta lani
edhe me ujë dhe një detergjent dhe pastaj
ta vini të thahet.
Pastroni fshikëzën dhe tubat me një rrobë të lagur
Dezinfektimi: Pasi të keni hequr fshikëzën elastike në brendësi, pastrojeni me ujë në të cilin
është hedhur dezinfektues. Më pas, vendoseni të thahet në ajër të pastër. Fshikëza dhe tubat
mund të pastrohen me një rrobë të lagur me alkool. Kujdes: Mos ekspozoni këto pajisje direkt
në dritën e diellit.
Kalibrimi i pajisjes
1. Matni tensionin e njërit person nga stafi mjekësor që është në qendrën shëndetësore.
Ndani tubat nga sfigmomanometri dhe lidhini ato me një sfigmomanometër me mërkur i
cili mbetet standardi i artë. Ju mund të provoni të matni tensionin e personave të stafit
mjekësor me pajisjen e kombinuar që sapo krijuat. Nëse vlerat janë të njëjta ose shumë
të përafërta, pajisja është në rregull.
2. Ju mund të lidhni pajisjen tuaj drejtpërdrejtë me një sfigmomanometër prej mërkuri dhe
të matni presionin arterial tek i njëjti person me të dyja pajisjet njëkohësisht për të parë
nëse ka ndryshime midis pajisjeve.
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3. Një mënyrë tjetër për të kalibruar sfigmomanometrin është që pasi të keni lidhur pajisjen
tuaj me një sfigmomanometër me mërkur, të mbani fort me njërën dorë manshetën,
ndërkohë që me dorën tjetër e fryni atë. Vlerat në pajisjen tuaj të dorës dhe shtyllën e
zhivës duhet të jenë të njëjta.
Nëse vlerat nuk korrespondojnë, kontrolloni tubat, fshikëzën, bulbin apo manshetën. Nëse njëra
prej tyre ka rrjedhje apo është e dëmtuar, atëherë duhet zëvendësuar. Nëse vetë manometri
është i dëmtuar, mund të provoni të rrotulloni pjesën metalike përmes së cilës ai lidhet me
bulbin. Kjo mund të ndihmojë të rikthejë shigjetën në vlerën 0 kur manometri nuk është duke u
përdorur.
Otoskopi
Nëse drita e prodhuar nga otoskopi nuk është
e qëndrueshme apo nëse otoskopi nuk ndizet,
kontrolloni dritën (elektrodën), baterinë
ose kontaktin midis dorezës dhe kokës së
otoskopit.
Në mënyrë periodike kontrolloni bateritë,
sigurohuni që nuk ka oksidime apo korrozion
të tyre. Nëse është e nevojshme, ndërroni
bateritë. Çdo otoskop ka nevojë për 2 bateri
AA. Nëse otoskopi nuk do të përdoret për
një kohë të gjatë është ide e mirë të mos i lini
bateritë brenda në dorezë.
Kontrolloni që kontakti midis kokës së
otoskopit dhe dorezës së tij të jetë perfekte,
kjo do të ndihmojë në zgjidhjen e problemit dhe
në rritjen e jetëgjatësisë së pajisjes.
Në rast se drita nuk punon, pra bulbi i dritës është djegur, mund të jetë e
nevojshme dhe është e mundshme që ajo të ndërrohet.
Për të zëvendësuar bulbin është e nevojshme që pasi të keni ndarë kokën e
otoskopit nga doreza e tij, të rrotulloni bulbin në drejtimin antiorar.
Përpara se të ndryshoni bulbin, sigurohuni që otoskopi ka qenë i fikur për disa
minuta. Në këtë mënyrë ju nuk do të rrezikoni të digjeni.
Përpara çdo përdorimi, kontrolloni nëse xhami zmadhues është i pastër.
Është e këshillueshme që nëse xhami është i pastër, të pastrohet me një rrobë të butë. Nuk
rekomandohet përdorimi i alkoolit, pasi ai mund të dëmtojë xhamin zmadhues.
Për të pastruar kokën dhe dorezën e otoskopit mund të përdorim një rrobë të lagur me një
solucion dezinfektues.

MANUAL - Përdorimi i Pajisjeve Mjekësore në Kuadër të Vizitës Mjekësore

111

Po ashtu edhe spekulumet e ripërdorshëm duhet të pastrohen përpara ripërdorimit. Ata janë
mjaft rezistentë dhe mund të pastrohen me ujë me detergjente apo dezinfektues, por mund të
pastrohen edhe me alkool.
Oftalmoskopi
Nëse drita e prodhuar nga oftalmoskopi nuk
është e qëndrueshme apo nëse oftalmoskopi
nuk ndizet, kontrolloni dritën (elektrodën),
baterinë ose kontaktin midis dorezës dhe
kokës së oftalmoskopit.
Në mënyrë periodike kontrolloni bateritë,
sigurohuni që nuk ka oksidime apo korrozion
të tyre. Nëse është e nevojshme, ndërroni
bateritë. Çdo oftalmoskop ka nevojë për
2 bateri AA. Nëse oftalmoskopi nuk do të
përdoret për një kohë të gjatë është ide e mirë
të mos i lini bateritë brenda në dorezë.
Kontrolloni që kontakti midis kokës së oftalmoskopit dhe dorezës së tij të jetë perfekte, kjo do të
ndihmojë në zgjidhjen e problemit dhe në rritjen e jetëgjatësisë së pajisjes.
Në rast se drita nuk punon, pra bulbi i dritës
është djegur, mund të jetë e nevojshme dhe
është e mundshme që ajo të ndërrohet.
Për të zëvendësuar bulbin është e nevojshme
që pasi të keni ndarë kokën e oftalmoskopit
nga doreza e tij, të rrotulloni bulbin në drejtimin
antiorar.
Përpara se të ndryshoni bulbin, sigurohuni që
oftalmoskopi ka qenë i fikur për disa minuta.
Në këtë mënyrë ju nuk do të rrezikoni të digjeni.
Për të pastruar kokën dhe dorezën e
oftalmoskopit mund të përdorim një rrobë të
lagur me një solucion dezinfektues.
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Matësi i rrjedhës së volumit respirator maksimal
Për arsye higjienike dhe për të siguruar një
funksionim optimal, është e nevojshme që
pajisja të pastrohet rregullisht.
Spekulumi duhet pastruar pas çdo përdorimi
me ujë dhe sapun, detergjentë të ndryshëm
dezinfektues ose me alkool. Pas larjes,
spekulumi duhet të fshihet me një rrobë të
thatë dhe të lihet të thahet në ajër të pastër.
Vetë matësi duhet gjithashtu të pastrohet
sipas nevojës. Ju mund të përdorni një nga
metodat e mëposhtme:
1. Spekulumi ndahet nga metri. Të dyja pajisjet mund të lihen në ujë të nxehtë me sapun
(uji nuk duhet të jetë më i nxehtë se 74° C. Ju mund të përdorni detergjentin e enëve ose
një solucion tjetër dezinfektues me klor. Pas larjes, thajini të dyja pjesët me një rrobë të
thatë. Shkundni metrin për të eliminuar pikat e ujit që mund të kenë ngelur në brendësi
të tij. Vendosini në një vend ku mund të thahen nga ajri i pastër.
2. Nëse pacienti zotëron një matës për përdorim personal, ju mund ta këshilloni atë që
të dyja pjesët mund të pastrohen në lavastovilje. Duhet pasur kujdes, temperatura nuk
duhet të jetë më e nxehtë se 74° C.
Puls oksimetri
Puls oksimetri është një pajisje e thjeshtë,
kompakte dhe shumë e durueshme.
Mirëmbajtja, do të na sigurojë besueshmëri
në vlerat e marra, por gjithashtu do të zgjasë
edhe ciklin e pajisjes. Disa rregulla bazë të
mirëmbajtjes:
1. Zëvendësoni bateritë nëse ndizet
shenja e voltazhit
2. Pastroni sipërfaqen në të cilën
vendoset gishti, pas çdo përdorimi, me
alkool.
3. Hiqini bateritë nga pajisja nëse ajo do të jetë për një kohë të gjatë e papërdorur
4. Është e mira që pajisja të mos ekspozohet në temperatura ekstreme.
5. Është gjithashtu e rekomanduar që pajisja të mos ekspozohet ndaj lagështisë apo të
qëndrojë në ambiente të lagura.
6. Mos pastroni ekranin me alkool pasi ai mund ta dëmtojë.
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Glukometri
Glukometri duhet pastruar pas çdo përdorimi.
1. Pasi të keni hequr fishën me kujdes,
vendoseni atë bashkë me dorezat në një
kontejner të përshtatshëm.
2. Pastroni pajisjen me një pecetë të lagur
me solucion pastrues ose me alkool.
3. Pastroni ekranin e pajisjes me një rrobë të
thatë.
Bateritë e glukometrit janë të ndryshueshme.
Zakonisht, pajisja të lajmëron nëse bateria ka
mbaruar.
Ju mund ta dyshoni këtë nëse rezultatet e marra nga glukometri nuk ju duken të besueshme.
Zhvendosni kapakun e baterive dhe zëvendësojini ato me bateri të njëjta.
Maska e ventilimit

Rezervuari
i oksigjenit

Çanta
elastike

Sipërfaqja e çantës
është e ashpër për të
përmirësuar kapjen
Maska
e reanimimit

Lidhja me bombulën
e oksigjenit

Valvulat lejojnë kalimin
e ajrit vetëm në njërin
drejtim

Sipërfaqja e butë
e maskës

Pas çdo përdorimi, produkti duhet të çmontohet plotësisht, të lahet me ujë me detergjent. Të
gjitha pajisjet duhet të thahen plotësisht.
Pasi pajisjet të jenë tharë, ato duhet të sterilizohen në autoklavë në temperaturën 121ºC.
Pas sterilizimit, duhet që pajisjet të qëndrojnë në një hapësirë të mbyllur në mënyrë që të
shmangen pluhurat dhe papastërtitë.
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Termometri digjital i përthyeshëm
Pastrimi dhe dezinfektimi
Mënyra më e mirë për të pastruar termometrin
është duke aplikuar dezinfektues me një rrobë
të lagur. Duhet të pastrohet përpara çdo
përdorimi.
Duke qenë se është i izoluar nga uji, ju mund ta
zhysni termometrin në ujë të ngrohtë

Kujdes:
•
•
•
•

Mos lejoni që pajisja juaj të këtë kontakt me ujë shumë të nxehtë.
Mos lejoni që ajo të ekspozohet ndaj temperaturave shumë të nxehta apo
drejtpërdrejt në dritën e diellit.
Termometri digjital nuk iu reziston goditjeve.
Mos e përthyeni majën e termometrit më shumë se 45°. Zëvendësimi i baterisë

Bateria është e mbuluar nga pjesëza me ngjyrë të kuqe në fund të termometrit. Nëse bateria
është konsumuar, ju do të lajmëroheni nga ekrani i termometrit. Kur kjo të ndodhë, tërhiqni
mbulesën e baterisë, nën të do të gjeni një bateri, zëvendësojeni me një të ngjashme. Nëse
termometri nuk do të përdoret për një kohë të gjatë, ju mund ta hiqni baterinë për atë kohë.
Çekiçi neurologjik
Çekiçi neurologjik duhet pastruar pas çdo
përdorimi. Ju mund të përdorni një rrobë të
thatë ose mund të pastroni çekiçin neurologjik
me alkool.
Duhet pasur kujdes të mos dëmtohen kokat
prej gome.
Mos e mbani çekiçin neurologjik në vende me
shumë lagështirë dhe mos e pastroni duke e
zhytur në ujë.
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Shiriti Matës
Gjatësia: 8-150 cm
Shiriti matës mund të mirëmbahet duke u
përdorur me kujdes. Është me rëndësi shtypja
e butonit komandues kur ju dëshironi ta zgjasni
apo ta mblidhni metrin.
Ai duhet pastruar pas çdo pacienti. Shiriti
mund të pastrohet duke përdorur ujin ose një
pecetë të lagur. Nuk këshillohet pastrimi me
alkool i shiritit pasi rrezikon të fshihen numrat
dhe ngjyrat e tij.
Stetoskopi Fetal
Stetoskopi fetal është i lehtë për t’u
mirëmbajtur.
Zakonisht ai pastrohet me një rrobë të thatë.
Nëse është e nevojshme, mund ta pastroni me
alkool.
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Parime të Anamnezës dhe
Vizita me në Qendër Pacientin
PARIME TË ANAMNESËS
Mjeku në qendër
1. Përshëndete pacientin, prezantohu, foli
në emër
2. Bëj pyetje të hapura (që nuk marrin
përgjigje po ose jo)
3. Dëgjoje pa e ndërprerë për pak kohë (2
minutat e para kur pac flet janë crucial)
4. Mos krijo barrier (tavolina në mes), bëj
kontakt me sy, kujdes gjuhën e trupit
5. Shpjego çdo gjë që bën dhe merr leje kur
prek pacientin
6. Sigurohu që pacienti ka kuptuar, gjuhë
profesionale, përdor skica nëse duhet

Pacienti në qendër
7. Informoje dhe bëje pacientin pjesë të
vendimit
8. Më vonë bëj pyetje më të fokusuara (të
mbyllura)
9. Mos fajëso pacientin, mos gënje
pacientin
10. Mos fol keq për kolegët lokalë
specialistë - thuaji pacientit të vërtetën
gjithsesi, por me kujdes
11. Referoju literaturës
12. Informacioni i pacientit është
konfidencal-shembuj.

Bazuar në mënyrën si e realizojmë konsultën mjekësore, sa informacion i jepet pacientit, sa
bëhet pacienti pjesë e vendimeve dhe shumë parimeve të tjera, konsultat ndahen në konsulta
mjekësore me në qendër pacientin ose konsulta mjekësore me në qendër mjekun.
Konsultat mjekësore me në qendër mjekun janë konsultat tradicionale, ku mjeku dhe pacienti
kanë një distancë të madhe mes tyre, barriera fizike (tavolina) ose në komunikim (kontakti në
sy, dëgjimi dhe informimi i pacientit, etj.). Kur mjeku nuk komunikon mjaftueshëm me pacientin
automatikisht kjo distancë rritet dhe mjeku është ai që vendos gjithçka dhe pacienti nuk ka
shumë informacion për çfarë po ndodh.
Në kohët e mjekësisë moderne konsultat po zhvendosen gjithmonë e më shumë me në qendër
pacientin, ku pacienti dhe mjeku janë të dy në një “nivel” komunikimi dhe mjeku është aty për të
ndihmuar pacientin të kuptojë dhe të marrë hapat e duhur për trajtimin dhe ndjekjen në vazhdim.
Është parë që kjo rrit mundësinë një diagnoze të saktë, kënaqësinë e pacientit, bashkëpunimin
e tij, efektshmërinë e trajtimit, sigurinë e pacientit dhe përmirëson marrëdhënien mjek-pacient.
Në figurën më lart janë vendosur disa parime të konsultës me në qendër pacientin.
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Marrja e informacionit mjekësor
Janë 3 burime kryesore të informacionit mjekësor: anamneza, ekzaminimi fizik dhe ekzaminimet
laboratorike ose imazherike.
Këtu do të fokusohemi te 2 të parat, që nëse zotërohen mirë nga mjeku i familjes mund të çojnë
në diagnoza në 90-95% të pacientëve që një mjek familjeje sheh.
Pra, mjetet më efikase për diagnostikim ne i kemi gjithmonë me vete dhe mund t’i ushtrojmë
nëse kemi trajnimin e duhur. Kjo është edhe arsyeja që në këtë libër jemi fokusuar te rastet
klinike me të cilat mjekët praktikojnë marrjen e anamnezës dhe ekzaminimet fizike.

PJESËT E ANAMNESËS
• Ankesat kryesore
• Ankesat shoqëruese
• Rishikimi i sistemeve (shih dhe për
depistime)
• Anamneza e shkuar
-- Sem në të kaluarën
-- Shtrime në spital
-- Operacione
• Anamneza familjare
• Anamneza sociale
-- Duahn, alkol, droga, udhëtime
-- Tek fëmijët vajtje në kopësht/çerdhe

• Anamnzeza seksuale
-- Çfarë partnerësh dhe numri në 6
muajt e fundit
• Medikamentet
-- Që përdor rregullisht/çdo ditë
• Alergjitë
-- Kur ka qenë dhe çfarë lloji alegjie, sa
shpejt

Tabela e mësipërme është një listë e thjeshtëzuar e pjesëve të anamnezës dhe çfarë nënkuptojnë
ato. Ndoshta, parim i ri për ju është ankesa shoqëruese dhe rishikimi i sistemeve. Ankesat
shoqëruese janë gjithë ankesat e lidhura me ankesën kryesore.
Një pacient me dhimbje barku (ankesa kryesore) ne e pyesim nëse ka ankesa të tjera si, diarre,
kapsllëk, gjak në jashtëqitje, (ankesa shoqëruese).
Në rishikimin e sistemeve përfshihen gjithë ankesat e mundshme që nuk kanë lidhje me
ankesën kryesore. Si mjek familjeje, ne duhet t’i shohim pacientin në tërësi dhe jo të dëgjojmë
vetëm ankesën kryesore me të cilën erdhi ai. P.sh te një paciente 35 vjeçe me kollë, pasi kemi
mbaruar së pyeturi për kollën (ankesa kryesore) dhe për temperaturë, dhimbje kraharori (ankesa
shoqëruese) mund të vazhdojmë të pyesim drejt fundit të konsultës kur i ka pasur periodat
e fundit, kur ishte pap testi i fundit dhe rezultatet, a ka shqetësime urinare ose ndryshime
sekrecionesh vaginale, etj.
Anamneza seksuale është shpesh e lënë pas dore, por është e rëndësishme të konsiderohet tek
adultët dhe kërkon privatësi dhe siguri të konfidencialitetit kur merret.
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Ekzaminimi fizik

EKZAMINIMI I PLOTË FIZIK “HEAD TO TOE”
1. Gjendja e përgjithshme
2. Vitalet: Pesha, gjatësi, TA, Puls, FR,
SPo2, temperaturë
3. Ekzaminimi i gjerë
• Sytë
• ORL
• Qafa
• Zemër
• Pulmone

•
•
•
•

Abdomen
Këmbët
Lëkura
Neurologjik

•
•
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Tek adultët, fillojmë me inspektimin e gjendjes së përgjithshme sapo hyn në dhomë dhe
ekzaminimi vazhdon pas anamnezës me matjen e shenjave vitale dhe ekzaminimin e fokusuar.
Në trajnim, ne kemi praktikuar ekzaminimin e plotë “Head to Toe”/nga “Koka te Këmbët” si
model si mund të kryhet një ekzaminim i tillë. Gjithsesi, rrallë do të kemi nevojë ta bëjmë te
pacientët tanë këtë ekzaminim të plotë. Më shumë takon të zbatojmë pjesë të veçanta të tij
sipas nevojës, bazuar në anamnezën dhe diagnozat që mendojmë. Ky është ekzaminimi fizik i
fokusuar.
Shenjat vitalet që vlerësojmë varen nga mosha e pacientit dhe ankesa kryesore e tij. SpO2 e
matim nëse pacienti ka dispne, ndryshe nuk është e nevojshme, nën 2 vjeç matim rregullisht
peshën, gjatësinë, perimetrin e kokës në çdo vizitë, tek adultët matim TA-në në çdo vizitë, etj.
Te fëmijët, nuk nisim direkt nga koka dhe të zbresim te këmbët si tek adultët. Fillojmë me
zemrën dhe pulmonet, pastaj vazhdojmë, duke lenë në fund fare veshët dhe fytin. Këtu të duhet
bashkëpunimi i mirë i prindit që të mbajë mirë fëmijën, që të mos lëndohet gjatë ekzaminimit dhe
që ekzaminimi të kryhet mirë.
Tabela më poshtë jep më me detaje ekzaminimin kardiak, pulmonar dhe atë abdominal.
Vini re: ekzaminimi pulmonar është e nevojshme që të bëhet i plotë nëse vini re zhurma në
pulmone ose dyshoni për probleme pulmonare, përfshirë dhe palpimin (lëvizjen e kraharorit
kur merr dhe nxjerr frymë), perkutimin simetrik dhe krahasues, egofoninë (pacienti thotë 33
ose Eeeeee - ndërsa ju auskultoni të gjitha fushat) dhe fremitus vocalis (ju ndjeni vibrimin në
pëllëmbe simetrikisht në dy anët, ndërsa pacienti thotë 33).
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Punë individuale praktike
•
•
•
•
•
•
•

Merrni formën tek apendiksi i rastit me dhimbje mesi
Jepjani dikujt të lexojë pyetjet dhe përgjigjet dhe të luajë pacientin
Përpiquni t’i bëni pyetjet që të merrni përgjigjet
Përpiquni që të fokusoheni te të gjitha pjesët e anamnezës dhe ekzaminimit
“Pacienti” shënon me + pyetjet që ju bëni dhe jep vetëm përgjigjet për ato pyetje
Pasi mbaroni me anamnezën, pyeteni pacientin specifikisht për informacionin që
kërkoni për ekzaminim dhe i thoni që t’ju përgjigjet vetëm për gjërat që i kërkoni
Pasi të keni mbaruar, merreni formën dhe shihni cilat ishin gjërat që kërkuat dhe cilat jo,
për të bërë një vlerësim nëse është harruar diçka

E dhënë e rëndësishme për pyetjet kur pacienti ka një dhimbje:
L - Lokalizim
M - Intensitet i dhimbjes (1-10 dhe si ndikon në aktivitetet e përditshme ose punën, çfarë bën
pacienti kur ka dhimbje).
N - Kualiteti i dhimbjes
O - Other (dhimbje në vende të tjera) dhe Onset (si filloi dhimbja dhe ecuria)
P - Radiation (përhapja)
A - Ameliorating factor (faktorë përmirësues)
B - Agravating factor (faktorë përkeqësues)
C - Associated symptoms (simptoma shoqëruese)
Te rasti klinik i mësipërm këto janë vendosur në mënyrë të dukshme si shkronja që ju të praktikoni
këto pyetje.
Derisa t’ju bëhet praktikë që t’i bëni këto pyetje, mund t’i shkruani ato me shkronja (LIQOR
AAA) sa herë që pacienti vjen me dhimbje, dhe bën një shenjë kur ajo pyetje ka marrë përgjigje.
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Punë praktike me rastet klinike
Punë individuale praktike
•
•
•

Grua 20-vjeçe me dhimbje në veshin e djathtë dhe ulje dëgjimi prej 3-4 ditësh
Fëmijë 6 vjeç sillet sepse i merret fryma kur vrapon, më keq këtë javë
Burrë 60 vjeç i merren mendtë dhe ka pamje dyshe herë pas here këto 2 javë
4 pjesët e përshkrimit të ankesës kryesore
-- Gjini
-- Moshë
-- Ankesa kryesore
-- Sa kohë ka
Vlera e saj? Diagnoza diferenciale

Punë individuale praktike
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Merrni një nga rastet klinike në apendiks
Gjeni dikë që mund të jetë pacient që të mbajë listën me pyetje dhe përgjigje
“pacienti” përgjigjet vetëm për pyetjet që i bëni dhe vendosni një shenjë
+ në krah të saj
Kjo vlen për anamnezën dhe gjërat që “mjeku” do të kërkojë në ekzaminim fizik
Përpiquni të ndiqni strukturën e anamnezës me pjesët e saj po ashtu dhe për ekzaminimin
fizik
Pasi të keni mbaruar, përpiquni të shkruani një numër diagnozash diferenciale
Pastaj konsultoni rastin me “pacientin” duke lexuar formën me pyetje dhe përgjigje dhe
shihni se çfarë mund të ishte bërë ndryshe
Bëj të njëjtën gjë dhe me rastet e tjera (3 në total), por në ditë të ndryshme

Diagnoza diferenciale (Ddx) është listë diagnozash të mundshme nisur nga 4 elementë: 1.
mosha, 2. gjinia, 3. ankesa e pacientit dhe 4. koha sa ka me këtë ankesë.
Bëj një listë Ddx që në fillim me secilin rast dhe një në fund- Ddx ndryshon me mbledhjen e më
shumë informacioneve. Diagnoza e mundshme është pjesë e Ddx (duhet të jetë aty). Ddx nuk do
të thotë që pacienti i ka të gjitha këto diagnoza, por ka shanse (dhe pse jo 100%) t’i ketë ato. Një
Ddx e gjerë dhe e plotë rrit mundësinë që diagnoza e mundshme të jetë në këtë listë.
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Punë praktike ekzaminimi fizik: sy, vesh, neurologjik

Punë praktike - në grupe treshe (pacient/mjek/observues)
1. Ekzaminimi i veshit (20 minuta)
2. Ekzaminimi i syve (20 minuta)
3. Ekzaminimi neurologjik (20 minuta)

Përdorni checklist për t’u orinetuar

Punë praktike - në grupe treshe (pacient/mjek/observues)
•
•

•
•
•
•
•
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Ndalo këtu!
Merrni çeklistën (checklist) në apendiks dhe bëni ekzaminimet fizike të:
-- Veshit (dëgjim, otoskopi)
-- Syrit (gjithë pjesët e ekzaminimit të syrit)
-- Neurologjik (CN 2-12, periferik dhe cerebellar)
Ndahuni në grupe 3-she, mjek/pacient/observues. Obeservuesi është ai që mban
çeklistën dhe në fund ia tregon mjekut se çfarë ka bërë dhe çfarë mund të kishte bërë
Përsëritni secilin nga këto ekzaminime derisa të arrini të bëni mirë të gjitha pjesët e tij
Përpiquni të fitoni përvojën e ekzaminimit dhe gjetjes së pjesëve dhe pamjeve që duhet
të gjeni
Mos u dekurajoni, ka pacientë që është e vështirë t’i shohësh mirë, vazhdoni që të
mësoni si duket norma që të kuptoni se kur hasni një rast patologjik
Mund ta bëni këtë praktikë herë pas here
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Shtojca

18

Zgjidhje rasti klinik me otit media
1. Doza totale ditore
Fëmija ynë është 20 kg. Doza ditore e amoxicilinës për otitin media është 80-90 mg/kg në ditë.
Pra doza totale ditore për këtë fëmijë është 20kg x80 mg/kg = 1600 mg në ditë.
2. Dozat individuale
Kjo dozë ditore ndahet në dy doza në ditë (tani literatura thotë që doza ditore e amoxicilinës
mund të ndahet në 2 ose 3 doza ditore, pra mund të jepet 2 herë në ditë për sa kohë që doza
totale ditore është e duhura). Pra fëmija ynë mund të marrë 800 mg amoxicilinë në mëngjes dhe
800 mg në darkë.
3. Sa ml të 250 mg/5ml?
E konvertuar në ml të solucionit 250 mg/5 ml me rregull treshi del 16 ml në mëngjes dhe 16 ml
në darkë për të paktën një javë.

Parime të anamnezës - vizita me në qendër pacientin
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jepini dorën dhe përshëndeteni pacientin
Prezantohuni me emër dhe pozicion/rolin tuaj
Bëni pyetje të hapura (që nuk marrin dot përgjigje “po” ose “jo”). Si mund të të ndihmoj
sot Çfarë shqetësimi ke etj.
Drejt fundit të vizitës mund të bëni pyetje të mbyllura për ta orientuar më specifikisht.
Sigurohuni që nuk i sugjeroni përgjigjet pacientit
Mos e ndërpritni pacientin - rregulli i 2 minutëshit: nëse nuk e ndërprisni, pacienti merr
mesatarisht 2 minuta dhe informacioni që të jep është më me vlerë se anamneza që do
të bëninë 20-30 minuta.
Mos vendosni barriera mes jush dhe pacientit (tavolina të jetë anash dhe jo midis jush
dhe pacientit)
Vendosni kontakt me sy me pacientin
Konfirmoni që po e dëgjoni pacientin (gjuha e trupit)
Dëgjoni me respekt dhe reflektoni respekt dhe përkujdesje ndaj pacientit
Shpjegoni dhe merrini leje pacientit për çdo prekje ose ekzaminim fizik. Mbani
shoqërues nëse nevojitet (në rast se pacienti ka gjini të kundërt dhe duhet të ekzaminoni
zona intime)
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•
•

•
•

•
•
•
•

•

Mos ia hidhni fajin pacientit (mos thoni “a më kuptove?”, por “a u shpreha qartë? . Në
vend të thoni “që të sigurohem që më ke kuptuar” thoni: “që të sigurohem që e kam
shpjeguar qartë”
Sigurohuni që pacienti ju ka kuptuar, sidomos nëse është një pacient i vjetër në moshë,
janë adresuar disa probleme, ka mundësi për komplikacione serioze ose pacienti i përket
një komuniteti të paprivilegjuar ose personi nuk tregon aftësi të larta të kuptuari dhe
komunikimi.
Përdorni gjuhë profesionale, por të kuptueshme me pacientin
Informojeni pacientin për sëmundjen, ekzaminimet e nevojshme dhe vlerën e tyre dhe
përfshijeni në vendimmarrjen mbi terapinë. Lejojeni të zgjedhë dhe në terapi: nuk ka
pacientë “budallenj”, por pacientë të painformuar dhe, një pacient i informuar mirë bën
zgjedhje shumë të mira për shëndetin e tij.
Mund të përdorni skica dhe vizatime për t’i shpjeguar nëse mendon që mund t’ju
ndihmojnë
Mbani sekret informacionin mjekësor
Referojuni literaturës dhe jo thjesht “kështu them unë”- mendimi i ekspertit është niveli
më i ulët i evidencave mjekësore.
Flisni me respekt për kolegët në sytë e pacientit edhe nëse mendoni që dikush nuk
ka bërë një punë jo të kujdesshme apo të mirë. Mos bëni komente personale ose ndaj
personit të kolegut. Nëse diçka është bërë gabim, mos e gënjeni pacientin, por adresoni
çështjen dhe mos bëni komente ndaj personit.
Edhe një herë: MOS e Gënjeni Pacientin!!!- edhe nëse familjari jua kërkon këtë, ose
lajmi nuk është i mirë

Ekzaminimi i veshit - formë për punë në grupe 3-she
Emër:

Mjeku 1

Mjeku 2

Mjeku 3

1. Fillimi i vizitës
• Prezantoi veten
• I shpjegoi pacientit çfarë do të bëjë
• Mori miratimin e pacientit për
ekzaminimin

Hera 1 Hera 2

Hera 1 Hera 2

Hera 1 Hera 2

2. Ekzaminimi i veshit
• Ndezi aparatin
• Mban otoskopin si stilolaps
• Mbështet gishtat te faqja e
pacientit
• Tërheq veshin lart/prapa
• “Pacienti” nuk ankohet për dhimbje
kur tërhiqet veshi

Hera 1 Hera 2

Hera 1 Hera 2

Hera 1 Hera 2
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3. Përshkrimi i gjetjeve të
ekzaminimit (pyete çfarë sheh
dhe të vizatojë pjesët e MT që
sheh)
• Inspeksion i llapës se veshit
• Inspeksion i kanalit
• Vizualizim i gjithë pjesëve të TM
-- Doreza e çekiçit
-- Koni i dritës
-- Pars tensa
-- Pars flaxida
-- Vizualizim i limbusit të daulles

Hera 1 Hera 2

Hera 1 Hera 2

Hera 1 Hera 2

4. Vlerësimi i dëgjimit
• Qëndron anash pas pacientit
• Shpërqendron veshin e anës së
kundërt
• Pëshpërit emra objektesh dhe
numra
• Vlerësim i të dy anëve
Hera 1
5. Weber dhe Rine me diapazon
• Fillon me “Weber” në qendër të
ballit
• Vazhdon me “Rine” në çdo vesh,
fillimisht në mastoid pastaj në ajër
para veshit

Hera 2

Hera 1

Hera 2 Hera 1 Hera 2

Ekzaminimi i syve - Punë në grupe
Ekzaminimi 1

Ekzaminimi 2

Ekzaminimi 3

Ekzaminimi me dritë:
- Refleksi i dritës simetrik ose jo
- Pupilat (n.2 dhe n.3)
- Strukturat e syve
Ekzaminimi i mprehtësisë së pamjes
- Karta Snellen
- Shikimi afër
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Ekzaminimi i fushës vizive
Dallimi i ngjyrave (jeshile dhe e kuqe)
Ekzaminimi i lëvizjeve të syve dhe
nervat përkatës (n. 3,4,6)
- Drejtimi H
- Drejtimi X
Ekzaminimi me oftalmoskop
- Refleksi i kuq i syve
- Fundus okuli
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Ekzaminimi neurologjik - formë për punë në grupe 3-she
Ekzam 1

Ekzam 2

Ekzam 3

Nervat Kraniale (koka)
1. Sytë (NK 2,3,4,6)
Reflekset pupilare, direktë dhe indirektë
Lëvizjet e syve H dhe X
Fushat Vizive

+
+
+

Goja/Fyti (NK 9,10,12)
Thuaj “aaaa”, gëlltitu,
Lëviz gjuhën në krah të majtë dhe në krah të djathtë
Fytyra (NK 5,7)
Sensitiviteti në 3 dermatoma,
Muskujt mastikatorë
Lëvizjet motore (rrudhja e ballit, mbyllja e syve,
fryrja e faqeve)
Qafa (NK 11)
Lëvizjet e kokës në kundërshtim të forcës
Ngri shpatullat me rezistencë
Nervat periferike (ekstremitetet)
Funksionet Motor
Simetrike (rezistencë e lidhur me artikulacionet)
Ekstremitetet e sipërme dhe të poshtme
Sensacioni
Simetrike sipas dermatomave
Ekstremitetet e sipërme dhe të poshtme
Reflekset
Biceps. Triceps, Brakioradial në ekstremitetet e
sipërme
Patellar, Tibial, Babinski në të poshtmet
Tonusi Muskular
Simetrik ne ekstremitetet e sipërme dhe të poshtme
Ekzaminimi Cerebellar(balanca/koordinimi)
1. Ecja: normale, majë - thembër në vijë të drejtë, në
majë të gishtave, me thembra
2. Testi Romberg
3. Koordinimi: Lëvizje repetitive të ekstremiteteve
4. Testi Gisht-Hundë
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Ekzaminimi i plotë: Head to Toe - formë për punë në grupe 3-she
X ose √

Komunikimi

X ose √

X ose √

Përshëndeti pacientin
Prezantoi veten
Shpjegon çfarë po bën
Kërkon leje kur prek pacientin
Ekzaminimi
1. I përgjithshëm
TA, pulsi,

2. Vitalet

Pesha, gjatësia,
Temperatura
3. I detajuar
Sytë
Veshët
Fyti/mukozat
- Tiroide dhe LN

Qafa

Zemër 4 zona:
apex, aortë, a. pulmonare, erb
inspektim/

Pulmonë:

auskultim palpim/perkutim
Abdomen - Inpektim dhe auskultim
- Palpim sipërfaqësor
- Palpim i thellë/specifik
- perkutim
Këmbët
Nervat kraniale

- Sytë: 2,3,4,6

- Goja: 9-10, 12
- Fytyra: 7, 5
- Shpatullat: 11
Nervat periferike

- Tonusi

- Reflexet
- F. muskulare
- Ndjeshmëri
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Provat cerebelare

- Blance/ecje

- Romberg
- Lëvizje alternuese
- Gisht hundë test
Lëkura

Grua 20 vjeçe me dhimbje në veshin e djathtë dhe ulje dëgjimi prej 3-4 ditësh
Mjeku

X ose √

Pacienti

1+2. Ankesa kryesore dhe shoqëruese
Përshëndetje, unë jam Dr..., Çfarë
shqetësimi keni sot?

Unë kam dhimbje në veshin e djathtë
dhe nuk dëgjoj mirë aty

Sa kohë keni me këto shqetësime?

Kam disa ditë

Si ka qenë ecuria, je duke u bërë më
mirë apo më keq?

Më duket që as më mirë as më keq, por
më bezdis shumë ky bllokimi

A ke pasur shqetësime të tjera me këto?

Çfarë për shembull?

Zhurmë në vesh
Rrjedhje nga veshi
Histori goditjeje në vesh
Sekrecione nga hundët ose hundë të
bllokuara

Rrallë kam zhurmë në vesh

Marrje mendsh

Jo
Jo
Para dy javësh pata një si grip
Para dy javësh pata pak marrje mendsh
për 2 ditë

3. Rishikimi i sistemeve
Probleme të tjera me shëndetin?
Temperaturë Ulje oreksi
Urina dhe të dalat jashtë
Periodat

Jo tani por para dy javësh pata për 2-3
ditë
Jo
Si zakonisht
Kam gjakosje herë pas herë, por nga pak

4. Historia e shkuar
Ndonjë problem të tillë në të shkuarën
Problem të tjera me shëndetin
Shtrime në spital
Operacione

Rrallë kur kam pasur ndonjë grip, por jo
kaq shumë
Jo
Për lindje me operacion para 6 muajsh
Operacion lindje
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5. Medikamente të përditshme
A pi ilaçe çdo ditë?

Kokrra për të mos ngelur shtatzënë, i
marr në maternitet

6. Alergji nga ilaçet
A ke alergji nga ilaçet?

Jo

7. Anamneza sociale
A pi duhan, alkool, droga?

Duhan pi gjysmë pakete në ditë

8. Anamneza seksuale
A je seksualisht aktive?
Sa partnerë ke pasur këto 6 muaj?

Po
Vetëm tim shoq

9. Të tjera:
Jep gji?

Po

Ekzaminimi fizik:
I përgjithshëm: duket mirë dhe jo në distres
√Vitalet: TA: 135/85 mmHg, P 90/min, T: 36.8C, pasha 58 kg, Gjatësia 157cm
Ekzaminimi I fokusuar
Sytë
Hundët
Veshët

Dëgjimi - Whisper test
Rine - Weber

Fyti dhe mukozat
Qafa
Zemër
Pulmone
Lëkura
Balanca
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X ose √

Gjetjet
Nuk ka hiperemi të konjuktivave, pupilat
PERRLA
Normal
Llapat, kanalet dhe MT normal, por
membrana e djathtë nuk lëviz me
pneumo-otoskopi dhe ka si bulëza, nuk
ka skuqje ose bombim
I ulur djathtas
Lateralizim “Weber “në të djathtë
(nga ana e veshit me ulje dëgjimi= ulje
konduktore e dëgjimit djathtas)
Rine normal majtas, por dëgjimi është
më i mirë në kockë se në ajër (ulje
konduktore e dëgjimit djathtas)
Në normë
Nuk ka LN të prekshëm, tiroidja duket
normale
S1+S2+0, ritëm normal
Normal në inspektim, auskultim, palpim
dhe perkutim simetrikisht bilateral
Normal
Ecje normal
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Diagnoza diferenciale:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Diagnoza e mundshme:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Terapi/këshilla/plan ndjekjeje:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Burrë 60 vjeç ka marrje mendsh dhe pamje dyshe herë pas here
Mjeku

Pacienti

1+2. Ankesa kryesore dhe shoqërueset
Përshëndetje, unë jam Dr..., Çfarë shqetësimi
keni sot?

Unë kam marrje mendsh dhe pamje dyshe
herë pas here

Sa kohë ke me këto shqetësime?

Po këtë javën e fundit po

Sa shpesh të ndodh?

Më ndodh çdo ditë, kam një ndjesi sikur
nuk jam mirë, i dobët, dhe herë pas herë më
shtohet kjo marrja e mendve dhe sytë

Çfarë bën kur të ndodh kjo?

Më duhet të ulem se nuk ndihem fare rehat

A je rrëzuar ndonjëherë?

Jo, se ulem shpejt, por më duket sikur do bie
po nuk u ula

Ma shpjegon pak marrjen e mendve? Të
duket sikur rrotullohesh?

Jo, nuk rrotullohem, më bëhet sikur do bie

Po shqetësime të tjera ke?

Çfarë për shembull?

Dobësi të ndonjë këmbe ose dore?

Jo
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Mpirje gjëkundi?

Më mpihet ndonjëherë buza

Kur të mpihet buza dhe sa zgjat?

Kur kam këto shqetësimet e tjera dhe zgjat
disa minuta

A ke problem të kontrollosh të dalat jashtë
ose urinën?

Jo, nuk kam problem me kontrollin, por këtë
javë kam pasur pak diarre

Po të vjella ose temperaturë?

Kam vjellë 2-3 herë në ditë, por nuk kam
pasur temperaturë

Gëlltitja është mirë dhe të folurit?

Jo, skam probleme me to

A ke dhimbje koke?

Shumë rrallë, nuk më shqetësojnë

3. Rishikimi i sistemeve
A ke shqetësime me kollën ose lëkurën?

Jo, jam mirë

Ke dhimbje kraharori ose rrahje të zemrës?

Jo, jam top me zemrën

A ke bërë ekzaminime me tub për zorrën,
ose analiza gjaku për anemi, diabet, yndyrat

Jo more për zorrën jo, por analizat e gjakut i
kam bërë para nja 5 vitesh

Po të dala jashtë me gjak apo si qymyr i zi?

Jo, jam mirë

4. Anamneza e shkuar?
Probleme kronike

Kam tensionin e lartë që prej 10 vjetësh
Problem me kyçet, sidomos me gjunjët që 5
vjet

5. Medikamente
A pi ilaçe rregullisht?

Unë marr një aspirinë 500 mg në ditë, bën
mirë dhe me tensionin dhe me kyçet ndaj
marr dhe një shkarkues dhe enalapril, nuk i
mbaj mend tamam emrat dhe dozat

6. Anamneza sociale
A pi duhan, alkool, droga?

Pi një paketë në ditë dhe nja 2-3 dopio, ulin
tensionin ato më kanë thënë

Sa vjet ke që i pi këto?

Që 14 vjeç i kam nisur të dyja, por këto 10
vjet i kam ulur ca se kam merak për zemrën

7. Alergji nga ilaçet
A ke alergji nga ilaçet

Jo, fare, unë stomakun e kam të çajë dhe
gurë

Po, por a je bërë ndonjëherë me puçrra ose
të të këtë dhënë marrje frymë ndonjë ilaç?

Jo
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Ekzaminimi fizik:
Gjendja e përgjithshme: duket mirë dhe jo në distress. Orientimi: duket i orientuar në kohë,
hapësirë dhe vend dhe është alert. Komunikimi i mirë dhe i qartë.
Vitalet: pulsi: 98/min, T: 36.2C, FR 20/min, TA: 100/60 mmHg, SPO2 është 94%, BMI: 32
Ekzaminimi

Gjetjet

Sytë

Hiperemi e konjuktivave bilateral,
PERRLA, shikimi 20/40 në dy anët. Nuk ka
nistagmus, fusha vizive normale

Mukozat

Normal

ORL

Normal, por vjen erë alkool

Qafa

Nuk ka LN të prekshëm, tiroidja në rregull

Zemër

S1+S2+ zhurmë sistolike në apex, ritmi i
çrregullt

Pulmone

Krepitacione fine në baza kryesisht
djathtas

Abdomen

I vështirë ekzaminimi se është obez, nuk
preket mase e palpueshme në qendër,
mëlçia dhe shpretka duken në rregull

Këmbët:

Edema të lehta deri 3-4 cm nga kyçi i
këmbës bilateral

Lëkura:

E shndritshme në këmbë dhe rënie e
qimeve, ndryshe është në rregull

Neurologjik

Nervat kraniale 2-12 janë normale
Ndjeshmëria, motorika, reflekset dhe
tonusi normal në 4 gjymtyrët
Balanca dhe koordinimi (lëvizje të shpejta
dhe gisht hundë) është normal në 4
gjymtyrët. Romberg negativ

Diagnoza diferenciale: Çrregullim ritmi (Fibrilacion atrial ose ventrikular intermitent), Anemi
(nga hemorragji gastrointestinale dhe/ose malabsorbim nga alkooli), Hipotension ortostatik,
Dehidrim, Dehje, Hipoglicemi nga intoksikimi me alkool, Insuficiencë kardiake... Gjendje
ankthi??? (alkoolistët vuajnë nga ankthi, por është diagnozë përjashtuese)
Diskutim: Në bazë të diagnozës diferenciale më lart do të bëhen dhe ekzaminimet që duhen (ECG,
Gjak komplet, provat hepatike, eko kardiake, glicemi, feçe gjak okult, më vonë dhe endoskopi,
ekzaminime rutinë si provat renale, elektrolitët, lipide, urinë komplet, më vonë dhe kolonoskopi .
etj.)
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Burrë 54 vjeç me dhimbje mesi prej një jave
Pyetja

Përgjigja

Ankesa kryesore dhe shoqëruese
Përshëndetje, unë jam Dr..., si mund t’ju ndihmoj?
L
I

Ku është saktësisht?

Kam dhimbje mesi prej një jave
Këtu në anën e djathtë në fund të
kurrizit

Sa e fortë është dhimbja nga 1-10
A të pengon në aktivitet të përditshme/punë
Si ka qenë ecuria e saj

Do thosha, kur lëviz vetë dhe 8, por
zakonisht 4-5 Arrij të shkoj në punë
dhe të bëj aktivitetet
Nuk ka ndryshuar shumë

Q

Çfarë lloj dhimbje është?

Është si rëndesë, por kur lëviz është
si therëse

O

A ke dhimbje në vende të tjera?

Jo

R

A përhapet dhimbja në këmbë ose diku tjetër?

Jo

A

Çfarë e bën më keq?

Kur lëviz dhe kur e prek

A

Çfarë e bën më mirë?

Në qetësi është më mirë, ibuprofeni
ndihmon pak

A

Ankesa të tjera shoqëruese?
Mpirje në këmbë
Dobësi në këmbë
- Vështirësi kontrolli urine
- Vështirësi kontrolli të dalash jashtë
- Mpirje në zonën intime

Jo
Jo
Jo
Jo
Jo

Si nisi dhimbja (menjëherë apo gradualisht)?

Menjëherë

Çfarë po bëje kur filloi dhimbja?

Kam qenë duke ngritur kuti, sepse po
shpërnguleshim

Si është dhimbja natën? A fle dot

Po më zuri gjumi mua topi të bjerë,
nuk ndjej më

Rishikimi i sistemeve
A ke probleme me dhimbje barku

Jo

A ke problem me të dalat jashtë (konstipacion/di- Jo, dal çdo 2 ditë dhe nuk kam parë
arre, gjak)
gjak
Me urinën, djegie ose shpeshtësi?

Jo, jam mirë andej

A ke rënie në peshë

Jo, gjithmonë 67 kg unë, kandar
farmacie

Dobësi të përgjithshme/lodhje

Nuk jam i lodhur, por kjo dhimbja po
më lodh

Ke pasur temperaturë?

Jo, jo, fare
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Historia e shkuar
Dhimbje të tilla në të shkuarën?

Para shumë vitesh pata dhimbje të
ngjashme, por u bëra mirë për një javë

Sëmundje kronike si diabet, tension, zemër, astmë,
etj.?

Kam pasur tensionin e lartë herë pas
here, por jo gjithmonë

Hospitalizim (a je shtruar në spital)

Po, kam hequr apendicitin para 30
vjetësh

Operacione

Apendiciti

Trauma/ aksident/ goditje?

Pata para 5 vjetësh një aksident të
vogël, por isha i lidhur dhe nuk pata
pothuaj fare problem

Anamneza familjare
A vuan dikush në familje nga shqetësimet
me kyçet ose dhimbje të tilla?

Mamaja kur ishte 80 vjeçe kishte dhimbje
gjunjësh ndonjëherë

Medikamente që merr përditë
A pi ilaçe çdo ditë?

Kam marrë ndonjëherë atenolol për tensionin,
por ma ulte pulsin shumë dhe e lashë, nuk
kam problem unë

Alergji nga ilaçet
A ke alergji nga ilacet?

Më kanë thënë që nuk duhet të marr baktrinë

Cila është arsyeja?

Para nja dy vjetësh pata si shqetësime urinare
unë, më thanë është gur dhe më dhanë dhe
baktrinë dhe u mbusha me puçrra

Pate marrje fryme ose ënjtje të gjuhës, syve
apo buzëve?

Jo, jo, fare

Anamneza sociale
A pi duhan, alkool ose droga?

Tani dhe e dredh ndonjëherë unë, por
hashash shumë rrallë, duhan një paketë në
ditë, alkoolin e kam lënë ka kohë
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Ekzaminimi fizik
I përgjithshëm

Pacienti duket në dhimbje dhe mban pozicion të detyruar I
përkulur pak djathtas

Vitalet:

TA 165/95 mmHg, P 88/min, I rreg, P 67 kg, Gjatësi 175 cm,
T: 36.5C

I fokusuar:
Mesi:
Inspektim

Deformim i lehtë me përkulje pak djathtas

Palpim

Pacienti ka dhimbje në prekje të muskujve paravertebrale
djathtas në palpim Nuk ka dhimbje në prekje mbi vertebra

Lëvizjet aktive

Ka dhimbje në përkulje para dhe djathtas, me pak majtas
apo pas

Këmbët
Testi i këmbës drejt

Nuk ka dhimbje kur ngre këmbën drejt(shiatik)

Ndjeshmëri

Normal në të dy këmbët

Forcë muskulare

Normal dhe simetrik në të dy këmbët

Tonus

Normal dhe simetrik në të dy këmbët

Reflekse

Normal dhe simetrik në të dy këmbët, pa refleks patologjik

Gjuri dhe kyçi i këmbës

Normal, por ka këmbët e sheshta

Abdomen:

Normal
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Fëmijë 8 vjeç i merret fryma sidomos kur vrapon, këtë javë është më keq
Mjeku

Pacienti

1+2. Ankesa kryesore dhe shoqëruese
Përshëndetje, unë jam Dr..., si mund t’ju
ndihmoj?

Kam sjellë djalin sepse ka marrje fryme

Sa kohë ka me këtë shqetësim?

E ka pasur herë pas herë këtë vit, por këtë
javë e ka pasur pothuaj çdo ditë kur vrapon

Çfarë ndodh kur i ndodh kjo?

Mësuesja më ka telefonuar disa herë dhe e
kanë çuar te mjeku i kopshtit. Kur ai pushon
së vrapuari qetësohet

A e ka pasur në momente të tjera veçse kur
vrapon?

Edhe kur ngjitëm shkallët dje se nuk punonte
ashensori, pastaj kur pushoi ishte më mirë

Po natën a ka shqetësime?

Përgjithësisht jo, vetëm 2 herë i ka ndodhur
që është ngritur me marrje fryme, por në
menduam se ishte ngaqë kishim ndezur
kondicionerin

A ka kollë me marrjen e frymës

Po, por është si e thatë

Temperaturë ka pasur?

Jo, fare

A nxihet kur ka marrjen e frymës?

Jo, nuk është nxirë asnjëherë

3. Rishikimi i sistemeve
A ka problem të tjera p.sh. me të dalat
jashtë, urinën?

Jo

Probleme me lëkurën tani?

Jo

4. Anamneza e shkuar
A ka vuajtur më parë me këtë?

Shumë rrallë këtë vit, por ka qenë e lidhur
me virozat dhe ka kaluar kur është bërë më
mirë. Kur ka qenë i vogël na thanë që ka
astmë, por e kaloi në moshën 5 vjeç

A ka pasur problem në lëkurë?

Ka si lëkurë të thatë që i kruhet te gjunjët
dhe krahët

A ka qenë shtruar në spital?

Jo

Operacione?

Jo

Vaksinat i ka bërë?

Po, të gjitha, të fundit kur ishte 6 vjeç

5. Anamneza familjare
A ka njëri me probleme të ngjashme në
familje?

I ati ka vuajtur me astmë fëmijë

A pi njëri duhan në shtëpi?

Po, ka filluar të vijë shpesh një nip për vizitë
dhe ai pi duhan në shtëpi
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A ka njëri me ekzemë në familje

Nga familja e të atit po

6. Medikamente
A merr ilaçe rregullisht?

Jo

Alergji nga ilaçet?

Amoksicilina dhe baktrina

Çfarë alergjie i kanë shkaktuar dhe sa kohë
me parë

Amoksicilina i dha si skuqje në trup para një
viti. Kurse baktrina i dha diarre 2-3 vite më
parë

7. Anamneza sociale
A vete në kopsht?

Po, vete rregullisht

Ekzaminimi fizik
I përgjithshëm: fëmija duket në distres të lehtë respirator dhe ekspirim të zgjatur
Vitalet: Pesha 30 kg, gjatësia 135 cm, Pulsi 120/min, FR 40/min, SPO2 është 93%, Përgjigjet me
fjali të plota, PEF nuk duket që e bën dot mirë, por kur e përsërit vlera më e mirë është 100 ml
Ekzaminimi

Gjetjet

Sytë

Konjuktivat normal, PERRLA

ORL

Normal, mukozat normal (pa cianozë)

Qafa

Nuk preken limfonoduj

Zemër

S1+S2+0, e rregullt

Pulmone

Ekspirim i zgjatur dhe fishkëllima të
përhapura në gjithë fushat pulmonare

Lëkura

Normale, mbushja kapilare < 2 sek

Abdomen

Normal në inspektim, palpim, auskultim
dhe perkutim

Diagnoza diferenciale
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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Diagnoza e mundshme
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Terapi dhe këshillim
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Grafiku për interpretimin e vlerave të rrjedhës së volumit maksimal ekspirator
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Karta Snellen

Mund të përdoret në distancën 2.8 m
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Disa shprehje nga babai i mjekësisë

“
“

“Një nga detyrat e mjekut është
të edukojë masat që të mos marrin ilaçe”
“Dëgjoje pacientin tënd, ai po të thotë
diagnozën (60-80% e të dhënave për
të diagnostikuar pacientin vjen nga
anamneza)”
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Sir William Osler

“
“
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