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ABSTRAKT
Pasi që ulçera gastroduodenale, është një patologji e shpeshtë, fillova të bëjë këtë punim në mënyr
që sado pak të fitojmë njohuri mbi këtë patologji dhe njëherit të kontribojmë në parandalimin e
kësaj patologjie, sidomos të sëmundjet tjera kronike që kanë si pasojë shfaqjen e ulcerës, të
shkaktuar nga përdorimi i medikamenteve.
Ulçera përkufizohet si prishje e intergritetit të mukozë së stomakut apo të duodenit, e cila qonë në
defekt lokal ose në formimin e një grope, si pasoj e inflamacionit aktiv. Ulçerat shfaqë në stomak
dhe duoden dhe shpeshherë janë me natyrë kronike. Afërsisht deri në 10% e populates është e
prekur nga kjo patologji dhe mosha më e atakuar është 55-65 vjeq, dhe zakonishtë është më e
shprehur në gjinin mashkullore. Ulçera duodenale është më e shprehur se sa ajo gastrike. Ulçerat
duodenale atakohën më shpesh në moshat e vjetra, ndersa ulçera gastrike në moshat më të reja.
Incidence e sëmundjes është në rënje e sipër. Prevalenca e gjithë jetës për sëmundje të ulcerës
peptike në SHBA shkonë deri në 12% të mashkujt dhe 10 % të femrat. Afërsisht 50% e pacientëve
kanë mundësin e ripërseritjes mbrenda 5 viteve. Nga aspekti etiologjik, ekzistojnë disa teori të cilat
ndikojnë në shfaqjen e kësaj patologjie:
1. Teoria vaskulare, 2. Teoria neurogjene, ( këto dy teori nuk i kanë rezistuar kohës )
3. Teoria inflamatore – këtu i jepet rendësi inflamacionit me H.pilori. Në 90 % të të sëmurët
me ulcer gastrike haset ky bakter, ndersa në 70% në ata me ulcerë duodenale
4.

Teoria acido-peptike: sipas kësaj teorije kemi prishje të ekuilibrit të faktorëve mbrojtës

dhe faktorëve agresiv. 5. Antiinflamatorët jo steroid, 6. Trashigimia, 7. Grupi i gjakut 8.
Gastrinoma, 1% të rasteve, vërehet të sindroma Zellinger Allison.
Ulçerat klinikishtë manifestohën me: dhmibje epigastike të forta,djegëje në regjionin epigastrik,
hematemez, melen, lodhje, plogështi. Dhimbjet qetësohën pakëz me përdorimin e qumështit.
Diagnsostifikimi i kësaj patologjie bëhet në mënyr endoskopike ku vërehën ndryshimet, metod
kjo e artë diagnostike por edhe intervenete.
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1.HYRJE

1.1.Ulçera gastroduodenale
Ulçera gastroduodenale është një sëmundje me ecuri kronike e cila përfshin mukozën,
submukozën dhe shtresën muskulare të tubit tretës. Perkufizohet si prishje e intergritetit të
mukozë së stomakut apo të duodenit, e cila qonë në defekt lokal ose në formimin e një grope,
si pasoj e inflamacionit aktiv. Ulçerat shfaqë në stomak dhe duoden dhe shpeshherë janë me
natyrë kronike. Afërsisht deri në 10% e populates është e prekur nga kjo patologji dhe mosha
më e atakuar është 55-65 vjeq, dhe zakonishtë është më e shprehur në gjinin mashkullore.
Incidence e sëmundjes është në rënje e sipër. Prevalenca e gjithë jetës për sëmundje të ulcerës
peptike në SHBA shkonë deri në 12% të mashkujt dhe 10 % të femrat. Afërsisht 50% e
pacientëve kanë mundësin e ripërseritjes mbrenda 5 viteve. Ulçerat duodenale ( U.D.),
shfaqën në rreth 6-15% të populates në përendim. Incidence e UD është ulur ndjeshm, niveli
I vdekjeve, nevoja për ndërhyerje kirurgjike janë redukuar në 50% në vitet e fundit.
Etiologjia e kësaj sëmundjeve është e ndryshme, dhe janë disa teori që mundohën të
spjegojn këtë, si: 1. Teoria vaskulare, 2. Teoria neurogjene, ( këto dy teori nuk i kanë
rezistuar kohës )
5. Teoria inflamatore – këtu i jepet rendësi inflamacionit me H.pilori. Në 90 % të të
sëmurët me ulcer gastrike haset ky bakter, ndersa në 70% në ata me ulcerë
duodenale
6.

Teoria acido-peptike: sipas kësaj teorije kemi prishje të ekuilibrit të faktorëve
mbrojtës dhe faktorëve agresiv.

7. Antiinflamatorët jo steroid
8.

Gastrinoma, 1% të rasteve, vërehet të sindroma Zellinger Allison.
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Ulçerat klinikishtë manifestohën me: dhmibje epigastike të forta,djegëje në regjionin
epigastrik, hematemez, melen, lodhje, plogështi. Dhimbjet qetësohën pakëz me përdorimin
e qumështit.
Diagnsostifikimi i kësaj patologjie bëhet në mënyr endoskopike ku vërehën ndryshimet,
metod kjo e artë diagnostike por edhe intervenete.
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2.SHQYRTIMI I LITERATURËS
2.1 Anatomia e lukthit dhe duodenit
Lukthi është pjesa e gjërë e tubit tretës e cila fillon pas përfundimit te kapërcallit. Përbëhet nga
këto pjesë : a. pjesa kardiake, b. trupi, c. fundusi, d. pjesa prepilorike dhe e. pjesa pilorike. Po
ashtu ka këto shtresa : a. mukozale, b. submukozale, c. muskulare dhe d. seroze.
Duodeni ndryshe quhet edhe dymbëdhjet gishtori është pjesa fillestare e zorrës së hollë.
Përbëhet nga: a.) pjesa horizontale superiore, b.) pjesa descendente e duodenit, c.) pjesa
horizontale inferior, d.) pjesa ascendente e duodenit.

Figure 1 Ndërtimi i stomakt- pamje anatomike(ikub.al)

2.1.1 Epidemiologjia e ulçerës gastroduodenale
Afërsisht deri në 10% e populates është e prekur nga kjo patologji dhe mosha më e atakuar
është 55-65 vjeq, dhe zakonishtë është më e shprehur në gjinin mashkullore.
Incidence e sëmundjes është në rënje e sipër. Prevalenca e gjithë jetës për sëmundje të ulcerës
peptike në SHBA shkonë deri në 12% të mashkujt dhe 10 % të femrat. Afërsisht 50% e
pacientëve kanë mundësin e ripërseritjes mbrenda 5 viteve. Ulçerat duodenale ( U.D.),
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shfaqën në rreth 6-15% të populates në përëndim. Incidence e UD është ulur ndjeshm, niveli
I vdekjeve, nevoja për ndërhyerje kirurgjike janë redukuar në 50% në vitet e fundit.
2.1.2 Patofiziologjia e SUP
Sëmundjet e ulcerës peptike ( SUP ), përfshin edhe ulçerën gastrike dhe duodenale. Ulçerat
përkufizohën si qarje të sipërfaqës së mukozës me madhësi > 5mm, thellësia e të cilave arrin
submukozën. Ulçerat gastrike dhe duodenale kanë karakteristika të përbashkëta për sa i
përket patogjenezës, diagnostifikimit dhe trajtimit, por edhe shumë faktorë që i dallojnë ato
nga njëra-tjetra.
Ulçerat duodenale (UD) shfaqën më shpeshë në pjesën e pare të duodenit ( në 95% të rasteve)
dhe afërsishtë 90% e tyre lokalizohën në segmentin e 3 cm.larg pilorit. Ato janë zakonishtë
janë me diameter ≤ 1cm.por në disa raste mundë të arrijnë edhe deri në 6cm. Ulçerat
kufizohën në mënyr të mbrehtë dhe thellësia e tyre ndonjëherë arrin deri në shtresën
muskulare. UD malinje janë ekstremishtë të rralla.
Ulçerat gastrike (UG) - ndryshe nga UD, mundë të pasqyrojnë një sëmundje malinje. UG
beninje gjindën më shpeshë distalishtë junksionit ndërmjet antrumit dhe mukozës sekretuese
të acidit. UG beninje janë të rralla në fundusin gastrik. Pjesa ma e madhe mund të shkaktohet
nga dëmtimi I mukozës nga h.pilori ashtu edhe nga AIJS ( anti inflamatorët jo steroid ). UG
shfaqen zakonisht në zonën prepilorike ose në trup.
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Figure 2 Pamje endoskopike e UG dhe UD (sciencedirek)

Figure 3Ulçera gastrike, imazh nga gastroskopia (rsna radiology)

9

2.1.3 Etiologjia e ulçerave gastroduodenale
Etiologjia e kësaj sëmundjeve është e ndryshme, dhe janë disa teori që mundohën të spjegojn
këtë, si: 1. Teoria vaskulare, 2. Teoria neurogjene,( këto dy teori nuk i kanë rezistuar kohës
).
3. Teoria inflamatore - këtu i jepet rendësi inflamacionit me H.pilori. Në 90 % të të sëmurët
me ulcer gastrike haset ky bakter, ndersa në 70% në ata me ulcerë duodenale . Mekanizmi i
veprimit të h.pilori: Helikobakter pilori është një mikroorganizëm në formë spirale që
prodhon ureaz e cila kolonizon mukozën e duodenit dhe lukthit. Bakterja qëndron nën mukus
në epitelin e mukozës, me kalimin e kohes keto bakterje shkaktojn gastrit krinik, sepse
leshojnë citotoksina, frenojnë somatostatinen antrale dhe stimulon lirimin e gastrinës që si
pasoj e kesaj kemi hiper gastrinemi, e cila stimulon prodhimin e HCl, dhe ne ketë mënyr bën
lezion duke formuar ulcer.
4. Teoria acido-peptike: sipas kësaj teorije, kemi prishje të ekuilibrit të faktorëve mbrojtës
dhe faktorëve agresiv. Faktorët mbrojtëz janë: mukusi i lukthit, bikarbonatet, prostoglandinat
etj.

Faktorë

agresiv

janë:

acidi,

pepsina.

5. Antiinflamatorët jo steroid - Keto barera ndikojnë në frenimin e aktivitetit të ciklo
oksigjenazës duke penguar formimin e prostoglandinave. Prostoglandina E luan rol me
rendësi ne mekanizmat mbrojtëse gastroduodenale. Duke redukuar nivelin prostoglandinave
në mukoz, aspirina dhe te tjerat alterojn dhe zvoglojn rezistencën qelizore duke shkaktuar
kështu erozione dhe ulçera. Përdorimi I AIJS ( aspirina etj.) janë shkaktar ne një përqindje të
madhe ( rreth 30%), të shfaqjeve te ulçerave, sidomos atyre gastrike e më pak atyre
duodenale.
6.Gastrinoma

-

1%

të

rasteve,

vërehet

të

sindroma

Zellinger

Allison.

Gjatë fazes akute në themel të ulcerës dallojmë: a. eksudati inflamator, b. zona nekrotike
fibrinoide, c. inde granulare dhe d. inde fibroze.
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Table 1Faktorët e rrezikut te ulçerat gastroduodenale. (UGD protokoll/gastrologj)

Mosha

Tipike ne moshat mbi 40 vjeç

Infeksioni me h.pilori

Çdo i gjashti me ulçer ka infeksion me
h.pilori

Antiinflamatoret jo steroid

Aspirin, ibubrufen, diklofen, naproksen

Duhani

Rrit sekretimin e HCl,zvoglon mbrojtjen

Alkooli

Rrit sekretimin e HCl dhe demton
mbrojtjen e mukozës

Stresi

Te intervenimet kirurgjike, rriten rastet

Anamneza familjare

Positive ne 25% te rasteve

2.1.4. Llojet e ulçerave:
1. Ulçera simplex.- e freskët superficiale,
2. Ulçera penetruese- është një ulçer me buzë të freskëta dhe depërtuese në një organ fqinjë,
si psh.pankreasi, koloni etj
3. Ulçera përforuese- kur perferon në kavitetin abdominal
4. Ulçera hemorragjike- kur atakon ndonjë enë gjaku dhe shkakton erozion dhe më pas
gjakderdhje.
2.1.5 Klinika e ulçerave gastroduodenale
Ulçerat gastroduodenale kanë disa karakteristika klinike të dhimbjeve si:
1. Dhimbja e perseritur : lokalizohet më tepër në epigastrium dhe mbi umbilicus.
2. Dhimbja ne epigastrium: pacienti e lokalizon mirë.
3. Dhimbja e urisë: pacienti ndien dhimbje më shumë kur ka uri.
4. Dhimbja e natës: e zgjon të sëmuarin nga gjumi dhe me përdorimin e qumështit ato
zvoglohën.
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5. Karakteri i dhimbjes: shfaqën në formë djegëje, shtrënguese, dhe ulet intenziteti I tyre
me përdorim të ndonjë antacid, qumështi apo ndonjë ushqimi tjeteër. Po ashtu
karakteristik e dhimbjeve nga ulçerat është se ato zvoglohën edhe ngë provokimi I të
vjellurave. Pas vjelljeve intenziteti i dhimbjes bie.
6. Pyroza: ndjenja e djegejes, urthit.
7. Gromësirat, vjellja dhe humbja e oreksit shfaqen zakonishtë gjatë epizodave.
8. Hematemeza : më tepër është pasoj e gjakderdhjes nga ulçera. Vjellje e përmasave të
gjakut nga goja.
9. Melena : jashtëqitje me ngjyrë të zezë, po ashtu gjakderdhje nga ulçera
gastroduodenale, por që hudhet jashtë organizmit me anë të feçeve të zeza.
10. Lokalizimi i ulçerave: a. ulçera duodenale më tepër lokalizohët në bulbus, 50% të
rastëve në murin e përparëm. b. ulçetra gastrike më tepër lokalizohet në kurvaturën
antrale dhe regjionin antrpylorik, 90% të rasteve.
2.1.6. Llojet e gjakderdhjes- klinika e tyre
Varesisht nga shkalla e humbjes së gjakut, dallojm 3 lloje të gjakderdhjes:
a) Humbje e vogël e gjakut ( deri në 10%). Shfaq manifestime të lehta si : dobësi, gojë
të thatë, vjellje të lehtë dhe marramendje, ulje të lehtë të tensionit të gjakut.
b) Humbje mesatare të gjakut ( derinë 20%). Pacienti zhvillon fazën e shokut
hemorragjik, ndërsa pacienti është i vetëdijshëm.
Simptomat kryesore të gjakderdhjes të moderuara në ulcerat e stomakut:
a. Përzierje, marramendje
b. Gjymtyrët të dridhura
c. Zbehje të lëkurës
d. Rrahje të shpeshta të zemrzs deri nz 100 pzr minut
e. Rënie e lehtë e tensionit arterial.
c) Humbje masive e gjakut ( më shumë se 25%. Ajo karakterizohet me dekompenzim
të gjendjes dhe shfaqjen e shokut hemorragjik.
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2.1.7. Klasifikimi i gjakderdhjes ulçerative
Ekziston një klasifikim mjekësor i gjakderdhjes ulçerative, bazuar në karakteristikat e saj:
•

Klasifikimi mjekësor - ulçera nga parametrat e mëposhtëm:

a.

nga arsyeja (etiologjia): kronike, akute ose simptomatike;

b.

sipas vendndodhjes (lokalizimit): nga stomaku, nga duodenumi;

c.

nga natyra e rrjedhës: gjakderdhja e vazhdueshme dhe e mbajtur;

d.

nga ashpërsia: humbja e moderuar e gjakut dhe humbja e madhe e gjakut

•

Klasifikimi i gjakëderdhjes nga ashpërsia

1. E lehtë: vjellja e vetme, melena, presioni i gjakut dhe pulsimi është normal, gjendja e
përgjithshme e pacientit është përgjithësisht e kënaqshme.
2. Mesatare: prania e zbehjes, përsëritje e hematemezës, dobësia, ulja e presionit sistolik
në 90-80 mm Hg., takikardia me një rritje të shkallës së zemrës deri në 100 rrahje.
3. Të rënda: vjellje masive të përsëritura të gjakut, melen e theksuar, presioni sistolik
reduktuar në 60-50 mm Hg., takikardia me një rritje të shkallës së zemrës në 120 ose
më shumë rrahje, gjendja kritike e pacientit.
2.1.8. Klasifikimi i gjakëderdhjes sipas Forrest-it
Përveç klasifikimit të përgjithshëm të gjakderdhjes ulçerative, ekziston një klasifikim i
veçantë Forrest (Forrest). Ai u krijua nga J. Forrest, një doktor në vitin 1987. Forrest është i
nevojshëm për të vlerësuar gjasat e përsëritjes së gjakderdhjes dhe, rrjedhimisht, gjasat për
vdekjen e pacientit.
Klasifikimi i Forrest duket kështu:
1. Gjakderdhje gastroduodenale nga një ulçerë (F-Ia).
2. Gjakderdhje gastroduodenale nga një ulçerë (F- Ib).
3. Arteriet tromboze në fund të ulçerës (F- IIa).
4. Një koagul gjak që mbulon fort ulçerin (F-IIb).
5. Ulçera pa ndonjë shenjë të gjakderdhjes (F-IIc).
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6. Asnjë burim gjakderdhjeje nuk është zbuluar fare (F-III).
Bazuar në këtë klasifikim, rreziqet e rikthimit të pacientit dhe vdekjes llogariten si më
poshtë:
•

F/Ia: Sëmundja e komplikuar, rreziku i përsëritjes 55-100%, vdekshmëria - 11%,
simptomat janë të theksuara;

•

F/Ib: njësoj si FIa, simptomat janë të theksuara;

•

F/IIa: sëmundje e komplikuar, rreziku i rikthimit 40-50%, vdekshmëria - 11%;

•

F/IIb: sëmundje e komplikuar, rreziku i rikthimit është 20-30%, vdekshmëria - 7%

•

F/IIc: rreziku i përsëritjes në këtë lloj sëmundjeje është 10-20%, vdekshmëria është 6%;

•

F/III: rreziku i përsëritjes në këtë lloj sëmundjeje është 5%, vdekshmëria është 2%
Forrest Ia

Forrest I b
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Forrest IIa

Forrest IIb

Forrest IIc

Forrest III

Figure 4Klasifikimi i gjakderdhjeve sipas Forrest(Nicolette L. de Groot, MD)
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Table 2Skema e intervenimit te gjakderdhjet sipas Forrest( Mondardini A, 1998)

Table 3 Skema e intervenimit te gjakderdhjet sipas Forrest(protokoll/gastrologji)

Gjakderdhje

Gjakderdhej e pa

Mpiksje e

Nuk verehet

aktive Forrest 1a

dukshme Forrest

gjakut Forrest

gjakderdhja.

dhe 1b

IIa

IIb

Forrest IIc
dhe III

Terapi

Terapi

Ne konsiderim

Pa terapi

endoskopike

endoskopike

terapi

endoskopike

endoskopike
IPP ne bollus

IPP ne bollus

IPP ne bollus

infuzione

infuzione

Infuzione

IPP oral

Ndarja e gjekderdhjes digjestive sipas vend ndodhjes:
1.

Gjaderdhje e sipërme digjestive ( nga ligamenti Trietz ), është ajo që fillon nga

pjesa proksimale, nga ligamenti Trietz ku përfshihën gjakderdhjet nga : ezofagu, lukthi
dhe duodeni.
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2. Hemoragji nga pjesa e poshtme digjestive, nga ligamenti I Trietz e deri ne anusi.
Këtu përfshihën nga ligamenti Trietz, zorrët e holla, zorrët e trasha e deri ne vrimën
anale.
Melena është hemorragji, që duke u transformuar në zorrë më anë të mikrobeve të
ndryshme apo enzimave, del me ngjyrë të zezë. Emri i sëmundjes vjen nga greqishtja e
vjetër që do të thotë ngjyrë e zezë. Malena mund të cilësohet si një urgjencë mjekësore, dhe
nëse pacienti vëren se ka këtë problem ai duhet patjetër t’i drejtohet urgjencës së kirurgjisë
ose patologjisë së urgjencës spitalore universitare. Nëse nuk trajtohet në kohën e duhur
pacienti mund të rrezikojë jetën. Burimi i kësaj sëmundje është në katet e sipërme të organit
tretës.
2.1.9. Diagnostifikimi i sëmundjeve ulçeroze- gastroduodenale
Duke qenë se shumica e shënjave klinike dhe anamnestike nuk janë karakteristike dhe mund
të ngjajnë me patologji nga më të ndryshmet, për të vendosur diagnozën e sëmundjes
ulçeroze duhen kryer ekzaminime të caktuara instrumentale.
•

Ekzaminimi radiologjik. Ekzaminimi radiologjik kryhet me sulfat bariumi,me
mbushje të plotë të stomakut e duodenit, ose me kontrast të dyfishtë. Në
radioskopi ose radiografi mund të dallohet UD si një krater i mirë përkufizuar në
bulbin e duodenit, i cili nga ana tjetër mund të vërehet edhe i deformuar. Po
kështu, dallohet krateri i UG, i përkufizuar si “nishë”, me plikat gastrike që
konvergojnë në qëndër të tij.

•

Ekzaminimi endoskopik. Endoskopia e sipërme digjestive kryhet nëpërmjet një
sonde me pajisje optike ose videoskopike që realizon pamje reale makroskopike të
lumenit dhe mureve të ezofagut, stomakut dhe duodenit. Në këtë mënyrë mund
të eksplorohen me përpikmëri të gjitha rajonet e këtyre segmenteve digjestive, duke
zbuluar praninë jo vetëm të ulçerave por edhe çdo patologjie tjetër të këtij rajoni.
Nëpërmjet endoskopisë mund të dokumentohen këto lezione duke i filmuar ose
fotografuar ato. Gjithashtu gjatë ekzaminimit endoskopik mund të merren biopsi të
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ndryshme për studim histopatologjik,konfirmuar ose përjashtuar praninë e
sëmundjeve malinje.

Figure 5Pamje gjatë procedures endoskopike(shendeti.al)

Figure 6. Imazh endoskopik (spie.library)

Indikacionet e ekzaminimit endoskopik: a. gjakderdhje ( hematemez dhe melen ),

b.

dhimbjet në regjionin epigastrik, c. vjellje, d. rënje në peshë, e. pengesat në gëlltitjen e
ushqimit. Të gjitha këto gjendje mund të jen indikacion për të bërë një ekzaminim
endoskopik.
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Rreziqet e ekzaminimit endoskopik : a. rrisk minimal për rrezikshmeri për jetë, b. rrallë
gjakderdhje, c. diskompfort nga depertimi i endoskopit, d. vjellje të rralla nga ndjenja e
depertimit të endoskopit, e. rrallë iritim në fytë.

Pergaditja e pacientit para ekzaminimit endoskopik: a. duhet të jetë esëll, së paku 6 orë,
b. I nderpriten antigoagulantët apo të ndonjë medikamenti që ndikon në peristaltikën e lukthit
apo zorrëve, c. duhet kaluar tre ditë nëse ka marr contrast të bariumit, d. ti spjegohet të sëmurit
për rendësin e ekzaminmit, e. vendosja e vijave venoze ( për shkak të siguris nëse ndodh për
intervenim më të shpejtë).
Përgaditja e pacientit gjatë ekzaminimit endoskopik : a. vendoset në dekubitin lateral majtas,
b. I hiqën protezat ( nëse i ka të vendosura), c. futet gypi i endoskopit dhe përcillet në monitor,
d. kryerja e procedures endoskopike.
Përcjellja e pacientit pas procedurës endoskopike: a. vendoset ne pozicion lateral, b. vendoset
ndonje pincet apo mushema ( nëse pacienti vjell), c. maten shenjat vitale ( TA, pulsi,
frymarrja), d. përcjellja në vazhdimësi e gjendjës së pacientit deri në dy orë nëse procedura
është përfunduar me anestezion.
1) Simptomatologjia e gjakderdhjeve akute të ulçera gastroduodenale
Shenjat e hershme të humbjes akute masive të gjakut janë: dobësi e papritur, marramendje,
takikardi, hipotension, dhe nganjëherë të lodhur. Më vonë ka të vjella të përgjakshme
(hematemez), dhe pastaj melena jashtëqitje me ngjyrë të zezë. Natyra e vjelljes (gjaku i kuq,
mpiksje e gjakut me ngjyrë të errëta, ose përmbajtja e stomakut të ngjyrës së kafesë) varet
nga konvertimi i hemoglobinës (Hb) nën ndikimin e acidit hidroklorik në acid hematin
hidroklorik. Vjellja, përsëritur në intervale të shkurtra, tregon gjakderdhje të vazhdueshme/
Përsëritja e të vjellave të gjakut, pas një periudhe të gjatë kohore është një shenjë e
gjakderdhjes së ripërtërirë. Me gjakderdhje të bollshme, gjaku kontribuon në hapjen e shpejtë
të pylorit, përshpejtimin e lëvizjes së zorrëve dhe nxjerrjen e fecesit në formën e "pelte
qershi" ose përzierje të gjakut pak të ndryshuar.
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Burimi i gjakderdhjes që ndodh gjatë përkeqësimit, në të rinjtë, është më shpesh një ulçerë
duodenale, ndërsa në pacientët mbi 40 vjeç - një ulçerë në stomak. Hematemeza mund të
jetë shenja e parë e një ulçeri në stomak ose ulçera duodenale, e cila ishte më parë
asimptomatike (rreth 15-20%), ose një manifestim i një ulçeri akut (ulçerë stresi).
Në shqyrtim, frika dhe ankthi i pacientit tërheqin vëmendjen: a) Lëkura është e zbehtë ose
cianotike, e lagësht, e ftohtë, b.) pulsi shpejtohet, c.) presioni i gjakut mund të jetë normal
ose i ulët, d.)frymëmarrje e shpejtë. e.) me humbje të konsiderueshme të gjakut, pacienti është
i etur, vë në dukje thatësinë e mukozës së zgavrës me gojë.
Një vlerësim i përafërt i shkallës së humbjes së gjakut është i mundur në bazë të
manifestimeve klinike të jashtme të gjakderdhjes, frekuencës së zemrës (HR), presionit të
gjakut, sasisë së gjakut të sekretuar me të vjella dhe melenës, si dhe aspiratës së përmbajtjes
nga stomaku.

2) Analizat laboratorike: po ashtu në dg.e sëmundjes na ndihmon në një masë të madhe
edhe të dhënat laboratorike complete si: hemogrami, urea, kreatinina, glikemia,
ALT,AST, bil.totale dhe direkte, amilaza etj.
3) Diagnoza diferenciale e gjakderdhjes me ulçerë peptike.
Më shumë se 70 sëmundje të lidhura me gjakderdhje gastroduodenale janë të njohura. Më
shpesh, diagnoza diferenciale e gjakderdhjes me etiologji peptike kryhet me gjakderdhje të:
sindromi Mallory-Weiss, gastrite hemorragjike gërryese, variçe venat e ezofagut dhe të
stomakut,

sëmundje

Randyu-

Weber-Rendu,

leukemia,

hemofili,

purpura

thrombocytopenike, sindroma Delafua.etj.
Shpeshë mund të ndodh që sëmundja e ulçerave gastroduodenale të ketë një
simptomatologji të përafërt me disa sindroma tjera si :
1. Pankreatitin akut ( një inflamacion i pankreasit )
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2. Kolecystitin kalkuloz ( gurët në kolecist)
3. Obstrukcionet intestinale ( zorrëve )
4. Refluksin gastroezofageal
5. Gastritet e ndryshme ( inflamatore apo medikamentoze) .
Table 4Diagnoza diferenciale e ulçerave gastroduodenale me disa patologji
tjera(protokoll/gastrologji)

Pankreatiti

Kolecistiti

Obstrukcionet

Refluksi

Gastritet e

akut

kalkuloz

intestinale

gastroezofageal

ndryshme

Dhimbje e

Dhimbje e

Dhimbje e

Djegëje ne

Rëndim në

fortë

forte

forte

gjoks

gjoks

Temperature

Ikter

Prania e

Vjellje

Djegëje ne

gazrave
Takikardi

Rriten

Vjellje

bilirubin.
Amilaza e

ALT,AST,

rritur mbi 5

GGT rriten.

Leukocitoz

gjoks
Mundim pas

Shprehen pas

ushqimeve

ushqimit

Gogësima

Piroz

fish

4) Komplikacionet të sëmundjet e ulçerës gastroduodenale
Komplikacionet më të shpeshta të sëmundjet e ulcerës gastroduodenale janë:
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1. Hemoragjia- ndodh kur ena e gjakut shpërthen si pasoj e ulçerës. Është komplikacioni
më serioz i ulçerës. Më shpesh shfaqet tek të moshuarit e sidomos ata të cilët marrin
tab. Aspirin. Vendi më tipik i shfaqjes së kësaj është muri i pasëm i duodenit.
2. Perforimi i ulçerës- perforimi i ulcerave paraqet shfaqjen e nje defekti permes murit
te stomakut ne vendin e ulceres. Ulçerat e duodenit perforojnë më shpesh se ato
gastrike, dhe zakonisht shfaqën në murin e përparam të duodenit.
Simptomatologjia e përforimit shprehet më:
a. dhimbje shumë e fortë, si me thikë dhe shpërndahët në tërë barkun
b. pozita e detyruara e të sëmuarit
c. barku i fortë në palpacion, mbrojtja muskulare
d. pneumoperitoneumi, ajri i lire në mes të diaphragmës dhe mëlçis
e. shok hipovolemik.
3. Ngushtimi ( stenoza) e pilorit- shkaktohët nga edema dhe inflamacioni, ndodh që edhe
të mbyllet kalimi piloro duodenal. Ushqimi nuk kalon lirshëm në rrugët normale.
4. Penetrimi i ulçerës- ndodh si pasoj e depërtimit të ulçerës në murin e lukthit apo
duodenit dhe depërtimi i saj në organet fqinje si : pankreas apo zorrë etj. I sëmuri që
pëson penetracion zakonisht paraqet një anamnezë të gjatë shqetsimesh ulçeroze.
Penetracioni duhet të dyshohet kur vërehet ndryshim I simptomatologjisë së
zakonshme. Këto ndryshime konsistojnë në drejtim të shpeshtësisë, intensitetit,
përhapje dhe kohëzgjatjes së dhimbjes. Shenjë tipike mund të konsiderohet shfaqja e
dhimbjeve në shpinë, në nivel te vertebrave të fundit torakale dhe të sipërme lumbale,
me orientim lehtësisht majtas. Dhimjet e shpinës shoqërohen me kriza të dhimbjes
epigastrike, më vonë shfaqen pavarsisht nga ato. Mund të krijohen: a) fistula
gastrokolike, shkaktohet nga ulçera gastrike penetrante që lokalizohen në lakesën e
madhe ose faqen e pasme të stomakut. Diagnoza mund të vendoset me endoskopi,
por diagnoza më e saktë është ajo radiologjike me kontrast. Trajtimi është kryesisht
kirurgjik. B) Fistulat koledokoduodenale, mund të mos japin shenja klinike dhe të
zbulohet rastësisht në ekzaminim e sipërm radiologjik me kontrast. Diagnoza e
penetracionit mund të vendoset duke marrë një anamnezë më të hollësishme.
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Trajtimi- metoda e vetme efektive e eliminimit të penetracionit është ndërhyrja
kirurgjike.
5. Patrajtueshmëria- ulçera konsiderohet e patrajtueshme në situatat e mëposhtme: a)
kur me gjithë trajtimin e rregullt medikamentoz mbajtës me preparate antisekretore
recidivat janë të shpeshta. B) kur sëmundja ulçeroze zhvillon ndërlikime, ndonëse i
sëmuri është në trajtim të rregullt. C) kur ulçera nuk mbyllet edhe pas 8-12 javësh,
trajtimi me preparate frenuse të pompës protonike. Faktorët kryesorë përgjegjës për
patrajtueshmërinë mund të klasifikohen si më poshtë: 1. Faktorët e brendshëm:
ulçerat penetrante, stenoza pyloro-duodenale, ulçerat posbulbare, ulçerat pilorike,
gjendjet hipersekretore. 2. Faktorët e jashtëm: duhani, përdorimi I preparateve
antiflamatore josteroide. 3. Faktorët psikoemocional: stresi i vazhdueshëm. 4.
Faktorët profesional: trajtimi i pasaktë i dhënë nga mjeku. 5. Helikobakter pylori:
dështimi i trajtimit të tij.

6. Malinjiteti i ulçerës gastrike- shfaqet të ulçerat e vjetra ta lukthit. Vërehet më shpesh
të burrat se sa të femrat.
7. Perigastriti dhe periduodeniti- inflamacion i shprehur rreth lukthit dhe duodenit.

Figure 7Perforimi i ulçerës gastrike(kingad.ru)
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2.1.10. Parimet e trajtimit të sëmundjet ulçeroze
Parimet e përgjithëshme të trajtimit të sëmundjes ulçeroze mbështeten në:
1. Mjekimin e gjendjes së hiperaciditetit, duke përdorur preparate të cilat ulin nivelin e
prodhimit të acidit klorhidrik;
2. Çrrënjosjen e H. pylorit, duke përdorur preparate antibakteriale
3. Vendosjen e një regjimi të përshtatshëm higjieno-dietetik, në mënyrë që të realizohet
një shërim i shpejtë e i efektshëm i sëmundjes.
2.1.10.1 Preparatet neutralizuese të HCl
Dikur, para se të kuptohej roli i histaminës në stimulimin e aktivitetit të qelizës parietale,
mënyra kryesore e mjekimit të ulçerës peptike ishte neutralizimi i acidit të sekretuar
nëpërmjet antiacidëve.
Aktualisht këto preparate përdoren shumë rrallë, kryesisht për lehtësimin e simptomave
dispeptike. Më të përmëndurit ndër to janë përzierjet e hidroksidit të aluminit dhe
hidroksidit të magnezit. Duke qënë se kripërat e aluminit mund të shkaktojnë konstipacion,
ndërsa ato të magnezit diarre, shumica e antiacidëve të prodhuar

nga

industria

farmaceutike përbëhen nga përzierje e tyre. Këto preparate duhen shmangur në të sëmurë
me insuficiencë renale kronike, pasi mund të shkaktojnë hipermagnezemi dhe
neurotoksicitet.

2.1.10.2 Antagonistët e receptorëve H2
Përfaqësuesit kryesorë të këtij grupi janë: cimetidina, ranitidina, famotidina dhe nizatidina.
Struktura e këtyre preparateve imiton histaminën dhe bllokon impulsin që nxit
sekretimin e HCl. Pavarësisht se kanë potencial të ndryshëm veprimi, efekti është thuajse i
njëjtë në doza terapeutike.
Aktualisht mund të përdoren si për trajtimin e ulçerës aktive, të kombinuar me antibiotikët,
ashtu edhe për mjekim mbajtës.
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Cimetidina ishte preparati i parë anti-H2 i sintetizuar për trajtimin e ulçerës. Doza
optimale e veprimit është 800 mg në ditë. Preparatet e tjera përdoren në doza
terapeutike ditore prej: ranitidinë 300 mg, famotidinë 40 mg, nizatidinë 300 mg.

2.1.10.3 Frenuesit e pompës protonike
Janë preparate që bllokojnë pompën protonike (H+,K+,ATPase). Këto preparate frenojnë
të gjitha fazat e sekretimit të HCl, me veprim të shpejtë, brënda 2 deri 6 orësh dhe të
zgjatur, deri në 72-94 orë. Nëpërmjet dhënies së përditshme, efekti maksimal arrihet për
një javë.
Përfaqësuesit kryesorë janë: omeprazoli, lansoprazoli, rabeprazoli, pantoprazoli dhe
ezomeprazoli.
Dozat ditore më të zakonshme janë: omeprazole: 20-40 mg/ditë, lanzoprazol: 30-60
mg/ditë, pantoprazole:40 mg/ditë, esomeprazole:20-40 mg/ditë.

2.1.10.4 Preparatet citoprotektorë
Përfqësuesi kryesor është Sucralfati. Ky preparat përbëhet nga hidroksid alumini dhe
sulfate. Veprimi i tij është i shumëfishtë, qoftë në drejtim të neutralizimit të acidit
klorhidrik, qoftë në veshjen dhe mbrojtjen e mukozës, duke ndihmuar kështu barrierën
mukozale. Doza medikamentoze ditore e sukralfatit është katër herë 1 gram në ditë.

2.1.10.5 Prostaglandinat
Përfaqësuesi kryesor i këtij grupi është misoprostoli. Mekanizmi i veprimit është nxitja e
mekanizmave mbrojtës dhe atyre të riparimit qelizor. Doza standarte terapeutike është
katër herë 200 mikrogram në ditë.

2.1.10.6 Preparatet çrrënjosës së H. pylori
Shumë antibiotikë dhe antimikrobialë janë provuar për të çrrënjosur H. pylori. Ndër
to, më efektivët janë provuar: amoxicilina, claritromicina dhe metronidazoli (Flagyl).
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Kohëzgjatja e mjekimit të kombinuar antimikrobial është 14 ditë, por në shumë punime
raportohet sukses i rëndësishëm edhe për 7 – 10 ditë.
Sigurisht kjo terapi shoqërohet me dhënien e dozave të mjaftueshme të preparateve antiulçerozë, kryesisht PPI.

2.1.10.7 Këshillat higjeno-dietetike
Këshillat higjieno-dietike vlejnë në drejtim të krijimit të një regjimi jetësor që të
favorizojë mbylljen e ulçerës. Në rradhë të parë të sëmurit i këshillohet të shmangë
përdorimin e preparateve medikamentozë që dëmtojnë mukozën gastro-duodenale, si
aspirina, indometacina, voltareni, kortizonikët, etj, kryesisht preparatet AIJS.
E nevojshme është të ndalohet përdorimi i duhanit dhe alkoolit, si dhe kufizimi i kafeinës,
në mënyrë që të favorizohet efektiviteti i mjekimit.
Të sëmurit i rekomandohet gjithashtu, të ketë një rregjim të rregullt të të ushqyerit, të
shmangë ushqimet pikante, acide, të yndyrshme, të skuqura fort, të paktën gjatë periudhës
së parë të mjekimit.

2.1.10.8 Dieta ushqimore
Ushqime të rekomandueshme për të sëmurët me ulcer janë: Qumështi, kremrat, orizi me
qumësht, djathë lope pa kripë, gjizë.
Vezë gjysmë të ziera, e bardha e vezës e rrahur, puding Bukë e bardhë jo e freskët
150g/ditë (2-3 feta buke) Mish viçi, pule, peshk (vetëm të ziera ose të pjekura mbas zierjes)
Supë me makarona e oriz Lakra, lulelakra, karota të zjera Patate pure ose të ziera Domate
gjysmë të bëra Fruta të pjekura pa fara dhe pa lëkurë si mollë, dardha, pjeshkë, banane
Biskotat, pandispanja, qumësht Panda Gjalp, margarinë, vaj, krem pastiçerie Çaj mali,
kamomili. Duhet ngrënë pak dhe shpesh me porcione të vogla dhe ndërmjet vakteve
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kryesore. Duhet respektuar orari i vakteve kryesore. Duhet evituar pirja e lëngjeve me gaz,
si: ujë me gaz, kola etj. Ushqime jo shumë të kripura, por as edhe pa kripë fare. Duhen
evituar gjellët dhe pijet shumë të ftohta apo shumë të ngrohta.

2.1.10.9 Nuk rekomandohen
Alkooli, (raki, verë, birrë, konjak, uiski etj) duhan, kafe, kakao, çaji kinez. Fasulet, bizelet,
bishtajat (bathët), mishi i derrit, kosi, dhalla, djathërat e fermentuar Ushqimet e skuqura, të
pjekura, të konservuara (sardelet, mishi i konservuar, të tymosurat, vezët e peshkut,
kërpudhat) kondimentet, pikantet (salca, majonezë, spec djegës, piper, erëza, mustardë,
turshi, gogozhare), hudhrat, qepët, preshi, frutat vajore (arra, bajame, kikirika, lajthi), buka
e zezë. Të ëmblat e koncentruara: çokollatë, mjaltë, reçel, marmalatë. Frutat citrike:
(portokalli, limoni, mandarina, molla e thartë).
Medikamente si antiinflamatoret josteroidiene si: aspirinë, ibuprofen, diclofenac,
antiinflamatorët steroidiene si kortizonikët, antikoagulantët.
Mjekimi medikamentoz vazhdon me mjekim mbajtës, zakonisht një anti- H2 në varësi
të shërimit të ulçerës, gjë që duhet ndjekur dhe verifikuar nëpërmjet ekzaminimit
endoskopik.
2.2 Kujdesi infermieror të të sëmurët me ulçerë gastroduodenale
Shpesh dëgjojmë të flitet për diagnozë sociale, diagnozë ekonomike, etj. Infermjerja vendos
një diagnozë infermierore mbi probleme që lindin brenda fushës së kompetencave të saj.
Gjatë procesit të diagnostifikimit dhe të trajtimit të të sëmurët me ulcer gastroduodenale,
edhe infermierja ka rol tejet të madh dhe shumë të rendësishëm. Kontaktin e pare me
pacientin që e bënë, infermierja merr informacione të rendësishme nga i sëmuari.
Qëllimi i diagnozës infermierore është hartimi dhe zhvillimi i një plani kujdesi individual në
mënyrë të tillë që pacienti dhe familja e tij të mund të përshtaten me ndryshimet që rezultojnë
nga problemet shëndetësore.
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Problem shëndetësor nuk do të thotë një gjendje e padëshirueshme por ajo i drejtohet një
situate në të cilën personi ka nevojë për ndihmë dhe përkujdesjen e infermieres.
Interpretimi infermieror përshkruan:
Problemet shëndetësore të tanishme
- Problemet e rëndësishme të shëndetit (faktorët që rrezikojnë dhe ndihmojnë personat dhe
familjet që kanë probleme shëndetësore).
- Vendet ku zhvillohet personaliteti.
Diagnoza infermierore orientohet nga individët dhe ndryshon në varësi të përgjigjeve të
personave. Pra mjeku trajton sëmundjen ndërsa infermierja trajton të sëmurin.
2.2.1. Etapat e kujdesit infermieror
Njohja me pacientin- Infermierja duhet te ketë qasje të mirësjelltë, sepse që në atë moment
infermierja mund të arrijë në diagnozën e saktë të pacientit.
Fillimisht fillon me një anamnez të shkurter, duke filluar nga gjeneraljet, emri, mbiemri,
vendbanimi, statusi martesor, vendpunimi, fillimi i ankesave kryesore, karakteristikat e
ankesave te pacientit, koha kur kanë filluar, a ka qenë në kontroll të mjeku dhe qka ka
perdorur nga terapia.
Pra infermierja informohët për historinë e hollësishme të sëmundjes, për alergjitë që mund
ti ketë i sëmuari, medikamentet që i ka përdorur, sa kohë i ka përdorur, a kanë pasur ndonjë
efekt përdorimi i medikamenteve, kohën kur i ka marrur etj.
Peshohet pacienti në peshore, i regjistrohen shenjat vitale si: TA, pulsi, temperature.
Vendoset katetri urinar dhe matet diureza, nëse ka sondë nazogastrike, matet sasia e lengut
të hudhur në qese. Për të gjitha këto e informon mjekun.
1)

Diagnoza infermierore – Bazohet në të dhënat anamnestike që i ka marrë nga pacienti
si dhe nga ekzaminimet që i bënë. Duke i shqyrtuar me përpikëmëri të gjitha të dhënat,
infermierja vie në përfundim në diagnozen infermierore.

2)

Plani i punës dhe zbatimi: vlerësimi i gjendjes së pacientit, biseda me të sëmurin dhe
arritja e besimit të ndërsjell. Infermierja shikon eleminimin e feçeve dhe urines,
përcjell gjendjen e tërësishme të pacientit, shikon fizikun e tij për mundësin që të
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vërej ndonjë ndryshim dhe lidhshmërin e tyre me ndonjë gjendje paraprake. Në këtë
mënyr infermierja mund të na ofroj shumë të dhëna edhe për shprehit e pacientit (
alkool, duhan, sëmundje të më parshme etj). Po ashtu ajo bën dhënjën e terapis së
caktuar nga ana e mjekut, sipas protokolit për sëmundje me gjakderdhje.
2.2.2. Vlerësimi i të dhënave nga infermieri/ia.
Infermierja interviston pacientin që në kontaktin e pare të saj me të. Ajo e pyet për
simptomatologjin që e ka pacienti duke filluar nga ajo më e thjeshta si p.sh. arsyeja e ardhjest
të mjeku. Pyet nëse pacienti ka dhimbje, qfarë dhimbjesh ka, kur i shfaqën më shumë, me
qfarë intenziteti i ka dhimbjet, a e zgjojnë nga gjumi. Po ashtu pyet se këto dhimbje a kanë
lidhshmëri me marrjen e ushqimit, nëse po, kur i shfaqen para apo pas, sa kohe pas marrjes
së ushqimit, shpërndarjen e kësaj dhimbjeje. Pyet edhe per nevojat fiziologjike të jashtëqitjes,
çfarë mase janë ato, a kanë ndryshim ngjyre apo sasie, a janë me primesa gjaku apo me gjakë
në sasi më të mëdha. Pyetje tjera që kanë rendësi për këtë patologji janë: çfarë ushqimi
konsumon pacienti, a ndien etje apo urinim të shpeshtë, a ka ndonjë anëtar i familjes i cili ka
simptomatologji të njejtë, a ka pasur ndonjëher ndonjë epizod të gjakderdhjes apo të humbjes
së vetdijës etj. Të gjitha këto të dhëna që infermirja i merr nga i sëmuari ajo i protokolon dhe
njekëhësishtë e informon mjekun me shqetësimet që ndien pacienti.
1. Veprimet e infermierëve - Ekzaminimi fizik
Ekzaminimi fizik që bënë infermierja tek pacienti i sëmuar me ulcer gastroduodenale:
a. Inspeksioni: shikon pamjen e jashtme të pacientit, a ka ndonjë ndryshim i cili bie në
sy, si p.sh.zbehje, fryerje asimetrike e abdomenit, ndonje cicatrix post operator, ascit,
herni etj.
b. Palpacion : palpon abdomenin për ndonjë masë apo fortësi në abdomen.
c. Perkusion : perkuton abdomenin dhe ndëgjon ndonjë ndryshim në tingullin perkutor
në abdomen.
d. Po ashtu auskulton zhurmat që mund të shfaqen në abdomen.
Për të gjitha këto infermierja e informon mjekun, por edhe duke fituar një përshtypje
infermierore për këtë patologji.
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2. Kujdesi infermieror tek të semurët me ulcer gastroduodenale
a.) Kujdesemi që pacienti të ketë, së pari një besim të plotë në stafin infermieror.
b). Ta bindim se çdo veprim që e bëjmë, e bëjmë në të mirën e shëndetin të tij.
c). Terapin e caktuar nga ana e mjekut duhet ta pranoj me përpikmëri.
d). Të defekoj në tualet,ose në pamundësi në uturak, por gjithmonë duke u kujdesur për të
ruajtur një higjenë të lartë.
e). Pushimi në shtrat është i rekomanduar. Për qdo shqetësim të tij duhet të informohet
mjeku.
Nëse si shkak i shfaqjes së sëmundjes ka qenë medikamenti, infermierja duhet të bisedoj më
të sëmurin dhe të tregon se çfarë medikamenti ka përdorur.
f). Sigurimi i likideve. Për të korrigjuar mungesën e likideve i jepen pacientit një sasi e
mjaftueshme likidesh, parenterale. Po ashtu edhe gjakë dhe produkte të gjakut, te pershkruara
nga mjeku.
g). Pushimi apo qëndrimi në shtrat, janë të këshilluara për pacientet që janë në gjendje
febrile,që kanë hemoragji dhe gjendje tjera të rënda.
Kështu që është shumë e rëndësishme zhvillimi i marrëdhenieve të mira me pacientin në
mënyrë që ai të kuptojë qartë që atij po i ofrohet një mbështetje emocionale dhe në këtë
mënyrë ai ta pranojë këtë mbështetje. Rekomandojeni pacientin me masat apo teknikat që
ndikojnë në reduktimin e stresit : si teknikat relaksuese,ushtrimet e frymarrjes etj.
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Kujdesi paliativ infermieror te të sëmurët me SUP përfshin:

Figure 8kujdesi paliativ tek të SUP(protokoll/gastrologji)

Kujdesi paliativ është një pjesë vitale dhe integrale e praktikës së infermierëve, e cila është
bazuar nga parimet e mëposhtme:
✓ Fokusim në kualitetin e jetës, i cili përfshin kontroll të mirë të simptomave
✓ Trajtimi i të sëmuarit në tërësi duke marrë në konsideratë eksperiencën e jetës së tij
të mëparshme si dhe situatën e tanishme.
✓ Kujdes që përfshin si personin me sëmundje kërcënuese për jetën ashtu dhe për ata
që kanë rëndësi për personin.

2.2.2.1 Vlerësimi i gjendjes nga infermieri tek të sëmurët me
hemoragji- SUP
Nëse hemoragjia nga ulçera është e lartë, pacienti bie në gjendje të shokut hemoragjik, për
këtë duhet një monitorim pa ndërprerë edhe nga infermieri. Vlerëson shenjat si:
1. Hipotensionin
2. Rënjen e pulsit i cili bëhet filiformë
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3. Marramendje, lodhje, plogështi
4. Djersitjen dhe ftohjen e ekstremitetëve
5. Vlerëson gjakun e humburë, ngjyrën e saj, frekuencën etj
6. Nuk i jap asgjë nga goja në këto raste
7. Vendoset oksigjeni sipas përshkrimit të mjekut
8. Lajmërohet laboratory për analiza gjaku me qëllim të kompensimit të tij
9. Monitorohet statusi acido-bazik etj.
2.2.2.2 Këshillat për pacientin kur lëshohet në shtëpi
Pacienti këshillohet dhe I spjegohët se:
1. Sëmundja është e shërueshme dhe se duhet zbatuar këshillat edhe të mjekut
2. Të mos përdor terapi pa rekomandimin e mjekut
3. Të mos konsumoj alkool apo edhe diqka tjetër që dëmton shëndetin
4. Ushqimin ta përdor ne deri 6 vakte, shpesh dhe ngapakë. ( jo picante)
5. I spjegohët të sëmurit se, nëse ka simtomatologji, dhimbje abdiminale, vjellje etj., të
lajmërohët të mjeku menjherë
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3.DEKLARIMI I PROBLEMIT
Gjakderdhjet nga ulçerat gastroduodenale janë një patologji e shpeshtë në shumë vende ashtu
edhe ne vendin tonë. Përzgjodha këtë temë pasi që e vlerësoj që do mund të ndikoj në jetën
e përditshme. Gjatë hartimit të kësaj teme kam hasur në disa vështirësi, duke filluar nga vetë
tema por edhe nga serioziteti i paraqitjes së kësaj teme me shumë rëndësi shëndetësore.
Mirëpo duke ju falënderuar profesionalizmit të profesorëvë si dhe përkushtimin tim po ashtu
edhe klinikës së gastroenterologjisë më hepatologji, që më lejuan qasje ne dokumentacionin
e historisë së sëmundjeve për pacient, arrita ta sfidoj këtë vështirësi. Duke parë se është një
sëmundje serioze dhe mjaftë e rënd, si synim timin pata që në këtë temë ti paraqes në disa
pika të gjitha të dhënat me më rëndësi të kësaj patologjie, që së paku të mund ti ndihmojmë
dhe trajtojmë të sëmurët më gjakderdhje nga ulçerat gastroduodenale. Kam pasur rastin të
kam kontakt të drejtpërdrejt me disa pacient edhe atë në një gjendje të rëndë shëndetësore e
përcjellur me hemoragji digjestive, hematemez dhe melen. Më ka inspirua shumë qasja e
mjekëve dhe e infermierëve në këtë klinik që kishin një qasje të shkëlqyer ndaj pacientëve
por edhe profesionalizmi i tyre në çdo situate të rënd dhe sfiduese me sëmundjen e pacientëve
me këtë patologji. Vërtet rastet të cilat kam pasur mundësi ti shohë në klinikën e
gastroenterologjis kanë qenë sfidë e madhe për tërë grupin e infermierëve dhe të mjekëve, të
cilët bënin një punë tejet të shkëlqyer për shpëtimin e jetës së pacientit. Po ashtu aty mësova
se sa shumë ka rëndësi profesionalizmi i infermierit si dhe reagimi i shpejtë në gjendjet e
tilla.
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4.METODOLOGJIA
Në studim janë përfshirë pacientët me SUP, të cilët kanë qenë të hospitalizuar në klinikën e
gastroenterologjis. Diagnostifikimi i të sëmuarve ishte bërë sipas protokolit për këto
sëmundje, duke filluar nga anamneza, ekzaminimi laboratrorik, imazherik, endoskopik e deri
të biopsia ( biopsia është bërë në kabinetin e endoskopisë ). Të gjitha rastet e paraqitura në
punim, iu është shikuar historia në dokumentacionin e arkivës së kësaj klinike. Janë paraqitur
të dhënat në form teorike si dhe në formë tabelare duke u munduar që të përfshihen të gjitha
të dhënat me rendësi për këtë sëmundje të rënd. Po ashtu, për paraqitje sa më të mire është
shfletuar edhe literatura e ndryshme dhe janë krijuar tabela dhe grafikone në bazë të të
dhënave të marra. Po ashtu ka pasur raste ku edhe në mënyrë endoskopike, kanë bërë
intervenime, të komplikacionet e SUP ( hemostaza me adrenaline ), duke shpëtuar nga
rrezikshmëria e vdekjës për shkakë të gjakderdhjes.
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5.PREZENTIMI DHE ANALIZA E REZULTATEVE
Qëllimi i këti punimi është: analiza e shkakut të gjakderdhjes të SUP, si dhe vlerësimi i
faktorëve të rrezikut për gjakderdhjet. Edhe pse gjakderdhjet nga SUP janë të shpeshta dhe
shpeshë here vdekjepruerëse, ne u kemi qas me seriozitet te sqarojm sado pak, dhe të kuptojm
rendësin e që ka infermierja në këto raste.
5.1. Metoda e punës
Në studim janë përfshirë pacientët e shtrirë ne klinikën e gastroenterologjis për kohën:
prill/2018-prill/2019. Gjatë kësaj kohe në këtë klinikë kishin kërkuar shërim 174 pacient të
cilët ishin të diagnostifikuar me SUP e shprehur me hematemez dhe melen. Prej këtij numri
të pacientëve, 101 ishin të gjinis mashkullore dhe 73 ishin të gjinis femrore. Mosha më e
atakuar ishte ajo 89 vjeç, ndërsa mosha më e re ishte 19 vjeç. Pacient të cilët kishin përdorur
antiagregues, antikoagulant apo edhe ndonje medikamnet tjetër si AIJS ishte 58 pacientë.
Që të gjithë kishin shenja te gjakderdhjes. Në një numër të vogël të të sëmuarve nuk ju bë
ekzaminimi endoskopik ( refuzim nga familjarët, gjendje tepër e rendë nga aspekti
kardiologjik, apo endoskopia e bërë në mënyr ambulantorike). Raporti M/F ishte në favor të
gjinis mashkullore, por jo edhe aq ndryshim I theksuar të këtij raporti. Grup mosha më e
atakuar ishte: 1941-1950 me gjithësejt 57 pacientë, dhe atë 31 pacientë të gjinisë mashkullore
dhe 26 pacientë të gjinisë femrore. Ndërsa mosha më së paku e atakuar ishte grup mosha:
1991-2000 me gjithsejtë 6 pacient dhe atë, gjinia M: 2 dhe gjinia F:4.
Table 5Paraqitja tabelare e grup moshave me SUP(protokoll/gastrologji)

Grup mosha

Gjinia: M

Gjinia: F

Gjithsejt

1930-1940

17

11

28

1941-1950

31

26

57

1951-1960

19

8

27

1961-1970

21

15

36

1971-1980

7

4

11

1981-1990

6

3

9

1991-2000

2

4

6
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pacient te dg. me SUP
1930-1940 / 28 pacient

1941-1950/ 57 pacient

1951-1960/ 27 pacient

1961-1970/ 36 pacient

1971-1980/ 11 pacient

1981-1990/ 9 pacient

1991-2000/ 6 pacient
6% 2%

17%

7%

20%
30%
18%

Figure 9Paraqitja grafike në % të rasteve me SUP(protokoll/gastrologji)
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3
6
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4
2

0

Figure 10Paraqitja grafike në % dhe numër, të rasteve me SUP(protokoll/gastrologji)
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Table 6Paraqitja tabelare e pacientëve me SUP në grup moshë 1930-2000(protokoll/gastrologji)

Grup mosha

M

F

Gjithsejt

1930-2000

101

73

174

Siç shifet nga tabela e paraqitur, grup mosha më e atakuar ishte ajo e gjinis mashkullore, me
101 pacientë nga gjithsejtë 174, të trajtuar në klinikën e gastroenterologjisë.

pacient te
dg. me
SUP
0%

pacient te mjekuar me SUP prill/2018-2019

0%

femra 73
42%
mashkuj101
58%

Figure 11Paraqitja grafike e të mjekuarëve me sëmundje të ulcers peptike (SUP) (protokoll/gastrologji)
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Table 7Paraqitja tabelare e grup moshave, të mjekuar me SUP në % dhe raport mashkuj, femra (protokoll/gastrologji)

Grup

gjithsejt

M

Raporti

Raporti

M.

F.

45

1.4

26

1.3

F

mosha
1930-1960

112

67

% M

% F

1

59.8 %

40.1%

1

58.01%

41.9%

45
1961-2000

60

36

Qëllimi i punimit është që të vlerësohën të gjithë factorët e shfaqjes së ulcerës
gastroduodenale, shfaqja klinike e saj si dhe metodat diagnostifikuese dhe trajtimi i kësaj
sëmundjeje. Një rendësi e veçantë I kam dhënë mënyrës së kujdesit nfermieror tek pacientët
me këtë patologji.
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6.KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME
Duke u nisur nga rishikimi i literaturës kemi arritur në konkluzion se ulçera gastrike është
një dëmtim që prek mukozë, submukozën por edhe pjesën muskulore të lukthit dhe duodenit.
Shkaktarët kryesore janë: H.pylori si dhe përdorimi i AIJS. Ulçera gastrike është sëmundje
që prek të dyja gjinitë. Tek përsonat e moshuar mund të kenë simptomatologji më të lëhtë,
apo jo tipike. Ulçera gastrike është sëmundje që shërohet por mund të përsëritet. Ndërlikimi
më i shpeshtë i ulçerës gastrike është hemorragjia. Ajo përbënë 60% të komplikacioneve të
ulçerës së stomakut me një vdekshmëri deri në 30% të rasteve. Si diagnozë diferenciale të
ulçera gastrike përfshihen: refluksi gastroezofageal, kolika biliare, pankreatiti, kolecistiti,
disekacioni i aortës, etj. Simptoma më e zakonshme e ulçerës është dhimbja epigastrike.
Ulçera gastrike shpesh shkakton: nauze, anoreksi, humbje në peshë. Diagnoza: Në të shumtën
e rasteve me akzaminim endoskopik por përdoren edhe analizat laboratorike. Trajtimi i
ulçerës përfshinë reduktimin e sekrecioneve dhe neutralizimin e ulçerës. Infermierja vlerëson
nevojat e pacientit, kujdeset që pacienti ka kuptuar drejtë mënyrën e përdorimit të barnave,
ushqimet që e përkeqësojnë ulçerën gastrike. Jepë këshilla për një dietë të shëndetshme me
ushqimet që duhet të përdoren.
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8.SHTOJCAT
8.1.Pyetësori
1.Emri dhe mbiemri:
2.Mosha:
3.Gjinia:
4.Vendlindja:
5.Vendbanimi:
a.Rurale

b.Urbane

6.Statusi martesor:
a.Beqar/e

b.I/e martuar

c.I/e divorcuar

7.Statusi ekonomik:
a.I ulët

b.Mesatar

c.I lartë

8.Lloji I sëmundjes:
a.Akut

b. Kronik

9.Mosha kur jeni diagmostifikuar nga kjo sëmundje:
a.0-30vjeç

b.30-60vjeç

c.60-90vjeç

10.A konsumoni lëndë narkotike:
a.Duhan

b.Alkool

c.Drogë

11.A jeni duke përdor terapi:
a.Po

b.Jo
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12.Ndonjë anëtar te diagnostifikuar nga kjo sëmundje:
a.Po

b.Jo

13.Kur jeni diagnostifikuar nga kjo sëmundje:
a.Ditë

b.Javë

c .Muaj

14.Kur jeni hospitalizuar:
a.Ditë

b.Javë

c.Muaj

15.Akeni qenë të hospitalizuar më parë:
a.Po

b. Jo

16.Kur shfaqen dhimbjet:
a.Ditën

b.Natën

17.Alergji në medikamente:
a.Po

b.Jo

18.A keni ndonjërën nga këto simptoma:
a.Vjellje

b.Barkëqitje

c.Gjakëderdhje ne feces

19.Kur kanë filluar këto simptoma:
a.Javë

b.Muaj

c.Vite

20. Gjendja shendetësore e tanishme:
a.Dobët

b.Mirë

c.Shumë mirë
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