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ABSTRAKT
Hyrje - Hemiplegjia është lëndim i motoneuronit qendror apo paraliz totale e njërës anë të
trupit. Hemiplegia mund të jetë e lindur ose e fituar, e tillë si një tumor, ose nga sindromi i një
goditje. Paraliza ndodh në anën e kundërt të çrregullimit të trurit, kjo shpjegohet me faktin se
axonet motorike nga lëvorja cerebrale hyjnë në palcën oblongata dhe kalojnë në anën e kundërt,
prandaj nëse dëmtimi është në hemisferën e djathtë cerebrale ndikon kontrollin motorikë të
gjysmës së majtë të trupit. Pasojat e hemiplegjisë nuk janë vetëm funksionale, por edhe estetike,
psikologjike, kognitive, sociale dhe të tjera.
Qëllimi i këtij punimi është edukimi shëndetësor rreth sëmundjes së Hemiplegjisë dhe kujdesi
infermieror në rehabilitimin e pacientit nga komplikimeve që sjell kjo sëmundje.
Metodologjia - Hulumtimi është i tipit kuantitativ deskriptiv. Të dhënat janë mbledhur përmes
anketimit të pacientëve Hemiplegjik, të shtrirë në repartin e Neurologjisë, pranë spitalit
Rajonal, prim.dr. Daut Mustafa në Prizren. Në periudhën kohore 22 – 31 Mars, 2021. Anketa
ishte anonime dhe vullnetare, me pyetje rreth sëmundjes për të vlerësuar gjendjen reale të tyre,
si dhe kujdesit Infermieror që ofrohet për këta pacient.
Rezultatet-Në këtë punim dioplome gjatë hulmutimin tonë kemi marrë 5 pacientë me
sindromin hemiplegjik si rezultat gjinia më e prekur është gjinia femrore me 60%(N=3), ndërsa
mosha mesatare është mbi 65 vjet(N=3), po ashtu 80% (N=4) kanë edhe sëmundje tjera
shoqëruese, sipas rezultateve tona 80% e pacientëve ishin të knaqur me kujdesin e ofruar nga
infermierët mirëpo duhet të kenë më shumë bashkëpunim sa i përket transfereve dhe ndërrimit
të pozitave pasi që shumica e pacientëve kishin dhimbje të supit.
Përfundim: Edukimi për vetë-kujdesin e personave hemiplegjik mund të përmirësojë
performancën e pacientit dhe t'i ndryshojë ata nga një person i varur në një person të pavarur,
po ashtu terapia e ndihmuar nga kujdestarët në shtëpi është po aq efektive sa trajnimi i ofruar
nga terapisti në spital për përmirësimin e funksioneve dhe cilësinë e jetës pas goditjes në tru.

Fjalë kyçe: goditja, paraliza, sindromi, lëvizja, rehabilitimi.
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1. HYRJE
Hemi rrjedh nga fjala greke që ka kuptimin gjysmë. Hemiplegjia është lëndim i motoneuronit
qendror apo paraliz totale e krahut, këmbës dhe trungut të së njëjtës anë të trupit. Hemiplegjia
është më e rëndë se hemipareza, ku gjysma e trupit ka dobësi më pak të dukshme. Hemiplegia
mund të jetë e lindur ose e fituar nga një sëmundje apo goditje në tru.
Hemiplegjia nuk është një çrregullim i pazakontë mjekësor. Në individët e moshuar, goditjet
janë shkaku më i zakonshëm i hemiplegjisë, ndërsa te fëmijët shumica e rasteve të hemiplegjisë
nuk kanë asnjë faktorë identifikues, dhe ndodhin me një frekuencë prej rreth një në çdo njëmijë
lindje. Ekspertët tregojnë se shumica e rasteve të hemiplegjisë që ndodhin deri në moshën dy
vjeç duhet (konsiderohet) të jetë paralizë cerebrale derisa të vërtetohet ndryshe.
Pamundësia për të lëvizur një grup të muskujve në njërën anë të trupit. Kur hemiplegia është
shkaktuar nga një goditje, ajo shpesh përfshin edhe muskujt në fytyrë, krahët dhe këmbët.
Paraliza e njërës anë të trupit, shkaktohet zakonisht nga një plagë e trurit, e tillë si një tumor,
ose nga sindromi i një goditje. Paraliza ndodh në anën e kundërt të çrregullimit të trurit, kjo
shpjegohet me faktin se axonet motorike nga lëvorja cerebrale hyjnë në palcën oblongata dhe
formojnë dy bende të mirë-përcaktuara të njohura si traktet piramidale. Shumica e fibrave në
këto trakte kalojnë në anën e kundërt, prandaj nëse dëmtimi është në hemisferën e djathtë
cerebrale ndikon kontrollin motorikë të gjysmës së majtë të trupit.
Pasojat e hemiplegjisë nuk janë vetëm funksionale, por edhe: estetike, psikologjike, kognitive,
sociale dhe të tjera. Programi i trajtimit është individual për çdo person, varësisht nga dëmi i
shkaktuar.
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1.1. Anatomia e SNQ-së
Sistemi nervor përbëhet nga:
❖ Sistemi Nervor Qendror (SNQ), dhe
❖ Sistemi Nervor Periferik (SNP).
Sistemi Nervor Qendror, përbëhet nga:
➢ Truri, dhe
➢ Palca kurrizore

Figura 1. Sistemi nervor. (https://www.google.com/search?q=sistemi+nervor+images&sxsrf).

Sistemi nervor periferik (SNP) përbëhet nga:
➢ Sistemi nervor somatic (senzitiv dhe motorik), dhe
➢ Sistemi nervor autonom (simpatik dhe parasimpatik).
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2. SHQYRTIMI I LITERATURËS
Hemiplegjia paraqet të marrurit e njërës anë të trupit ndërsa me hemiparez kuptojmë marrjen
relative të njërës anë të trupit. Faktori etiologjik qëndron në zonën motorike të hemisferes së
kundërt të trurit me atë të anës së marrur. Përveq çrregullimeve në motorikë, te hemiplegjiku
ndodhin edhe ndryshime të tjera si në të sjellur, dëmtim i sensibilitetit dhe perceptimit
çrregullim në të folur te hemiplegjikët e djathtë, ndryshime psikike shumë të shprehura te
hemiplegjikët e majtë. Prandaj tërë këto manifestime nuk mjafton ti parkufizojmë me termin
hemiplegji, por më e përshtatshme do të ishte SINDROMI I HEMIPLEGJISË (Shamik, 2010).
Sindroma e hemiplegjisë alternative të fëmijërisë është një çrregullim i rrallë i paraqitur për
herë të parë në 1971. Karakterizohet nga episode kalimtare të hemiplegjisë që prek njërën ose
të dy anët e trupit. Mosha e fillimit është para 18 muajsh dhe manifestimet më të hershme janë
sulmet distonike ose tonike dhe nistagmusi. Episodet hemiplegjike zgjasin nga disa minuta deri
në një ditë, shpeshtësia dhe kohëzgjatja priren të ulen me kalimin e kohës. Zhvillimi motorik
dhe intelektual ndikohet, deficitet gjithashtu mund të zhvillohen më vonë. Konvulsionet
epileptike ndodhin në disa pacientë. Neurimizimi i trurit zakonisht nuk zbulon anomali.
Ndryshueshmëria e prezantimeve individuale klinike dhe evolucioni i simptomave e kanë bërë
të vështirë diagnozën. Prandaj, problemet e diagnostikimit të gabuar mund të japin llogari për
prevalencën e ulët të kësaj sindrome (Geregont, 2014).
Migrena dhe epilepsia janë çrregullime të zakonshme, paroksizmale dhe kronike. Në shumë
mënyra ato janë qartë sëmundje të ndryshme, megjithatë kanë disa ngjashmëri, veçanërisht në
lidhje me shqetësimet vizuale, të ndjesisë, dhimbjen dhe ndryshimet e vetëdijes. Studimet
epidemiologjike kanë zbuluar se të dy sëmundjet janë të shoqëruara në një numër individësh.
Poashtu janë me origjinë nga shkarkimet elektrike në tru (Augustat, 2020). Një tejkalim fillestar
i aktivitetit neuronal në migrenë çon në përhapjen e depresionit kortikal dhe aurës, me
rekrutimin pasues të bërthamës trigeminale çon në sensibilizimin dhe dhimbjen qendrore. Në
epilepsi, mbipesha neuronale çon në rekrutimin e numrit më të madh të neuroneve që hapen në
mënyrë ritmike duke krijuar krizën epileptike. Aura e migrenës dhe dhimbjet e kokës mund të
veprojnë si shkas për krizat epileptike. Epilepsia jo rrallë shoqërohet me dhimbje koke
preiktale, iktale dhe postiktale që shpesh kanë tipare migrenoze. Lidhjet gjenetike janë
3

gjithashtu të dukshme midis dy çrregullimeve dhe janë veçanërisht të dukshme në sindromat
familjare të migrenës hemiplegike ku mutacione të ndryshme mund të prodhojnë migrenë,
epilepsi ose të dyja. Gjithashtu, ilaçe të ndryshme janë efektive si për migrenën ashtu edhe për
epilepsinë, duke treguar përsëri një të përbashkët dhe mbivendosje midis dy çrregullimeve
(Nye, 2015).
Aksidentet cerebro vaskulare janë shkaktari më i shpeshtë i hemiplegjisë dhe shfaqen nga
ndërprerja e çarkullimit të gjakut në tru kjo ndodh kur një arterie e trurit bllokohet ose pëlcet.
Nëse qelizat e trurit humbin furnizimin e tyre me ushqim dhe oksigjen ato përkohësisht ndalin
punën dhe vdesin. Qelizat e vdekura rezultojnë me një zonë nekrotike të cilën e njohim si
INFARKT CEREBRAL (Pierre Gobin, 2013).
Ndarja klasike e shkakut të insultit cerebro vaskular është:
➢ Tromboza;
➢ Embolia;
➢ Hemoragjia.

Sipas substratit patologjik në vendin e dëmtimit kemi këto ndarje:
1. formën iskemike;
➢ atakun iskemik tranzistor;
➢ infarktin cerebral.
2. encefelopatinë hipertenzive;
3. formën hemorragjike.
➢ Hemoragjine intracerebrale;
➢ Hemoragjine subarahnoidale (Altas, 2020).

4

2.1. Patogjeneza
Shkaqet e Hemiplegjisë janë vaskulare, tumorale, infektive dhe traumatike. Faktorët e rrezikut
që e shkaktojnë hemiplegjinë janë:
➢ Shtypja e lartë e gjakut;
➢ Hiper kolesterolemia;
➢ Diabeti;
➢ Sëmundjet e zemrës;
➢ Duhani;
➢ Pesha e ngritur trupore; dhe
➢ Stresi.
Nëse kemi mbyllje apo pëlcitje të a.carotis interna proçesi patologjik do të përfshijë atë zonë
të trurit që është e vaskularizuar me gjakë nga kjo arterie dhe do të kemi deficit motorik në
formë të parezave të dorës ose gjysmës së trupit të anës së kundërt, pengesa senzitive në formë
të mpirjes së gjysmës së trupit dhe pengesa në të folur etj.(Furlan, 2011).

Figura 2. Hemoragjia cerebrale
(https://www.google.com/search?q=hemoragjia+cerebrale+images&tbm=isch&ved=2ahUK)
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Nëse lajmërohet insufienca në çarkullimin e gjakut te a.cerebri anterior do të kemi mpirje të
anës së kundërt të trupit nga lezioni në tru.
Kur e kemi insufiencën e a. Cerebri media do të kemi hemiplegji senzitive dhe motorike të anës
së kundërt të trupit nga lezioni, pengesa në fushën e të pamurit HEMIANOPSI dhe në të folur
AFAZI. Kur insufienca është në a.cerebri posterior na lajmërohet hemiplegji e rëndë e
shoqëruar me hemianopsi kontra laterale dhe skotome (Pinedo, 2001).
APHASIONI është humbje e aftësisë në të folur ndërsa DYSPHASIA çrregullim i të folurit për
shkak të ndryshimeve në tru.
Llojet e aphasionit:
➢ Aphasioni motorik i brokias; dhe
➢ Aphasioni recepriv sensorik i vernickes.
Aphasioni motorik. Ndryshe quhet edhe aphasioni expresiv apo aphasioni jofluent. Ky lloj i
aphasionit karakterizohet si i folur telegrafik dhe përmban pak fjalë, por fjalë të kuptimta.
Dëmtimet që përcillen me vështirësi për të komunikimit qoft në të folur apo në të shkruar quhet
aphasione motorike. Këta persona kanë vështirësi për ti përsëritur fjalët të cilat i dëgjojnë edhe
pse i kuptojnë ato dhe flasin pa ndonjë problem të theksuar. Individët me këtë aphasion kanë
paralizë të anës së djathtë të trupit (Pierre Gobin, 2013).
Aphasioni receptiv (werniche). Për dallim nga dëmtimi i qendrave të brokas lezioni në lobin
temporal të sipërm sjell gjer te lezioni i hapësirës së weniches. Ky tip i aphasionit është emëruar
sipas karlwerniches, një neurolog dhe psikiatër gjerman i cili në vitin 1974 e konstatoi se lezioni
në këtë regjion sjell gjer tek aphasioni receptiv. Individët me aphasion të werniches kanë
vështirësi në të kuptuarit e të folurit të të tjëreve si dhe të asaj qka flasin vet (Pierre Gobin,
2013).
Vështirësitë në ecje. Cikli i ecjes është bashkësi fenomenes që zhvillohen në mes të dy
mbështetjeve supsesive të këmbës së njëjtë mbi tokë. Fillimi i ecjes (hapi në përgjithësi kur
thembra e këmbës së djatht prek tokën dhe fundi i hapit është kur kjo këmbë arrin në pozitën e
njëjtë). Ecja është ndër caqet kryesore që i synon mjekësia fizikale dhe rehabilitimi (Nye, 2015).
6

Figura 3. Rehabilitimi i pacientit hemiplegjik.
google.com/rehabilitimi+i+pacientit+hemiplegjik+images&tbm=isch)
Ecja hemiplegjike i ka specifikat e veta që e bëjn të njihet që në inspeksion. Nxitimi në ecje
është një parametër kyq në analizimin e ecjes me metoda mikrokompjuterike. Është konstatuar
se ecja hemiplegjike është më e ngadalshme se ecja normale por ka gjatësi më të vogël të hapit
dhe kadenc të zvogëluar (Ponte Allan, 2014).
❖ Abnormalitetet e ecjes:
➢ Animi lateral i trungut;
➢ Animi anterior i trungut;
➢ Animi posterior i trungut. lordoza e rritur lumbale;
➢ Rratacion abnormal në nyjen koksofemorale;
➢ Ekstenzion dhe fleksion jo normal i gjurit;
➢ Dorzifleksion jo i kontrulluar;
➢ Kontakti jo normal i shputës me dysheme;
➢ Çrregullimet në kordinim, çrregullimet e ritmit të ecjes;
➢ Kompenzimet e zakonshme;
➢ Lëvizja rrethore e gjymtyrës dhe lëvizja e kërdhokulës.
➢ Animi i trungut (apo përkulja anësore) drejt anash më pak të afektuar;
➢ Animi i pasëm i komblikut për shtyerjen e këmbës së afektuar (Ponte Allan, 2014).
7

2.2. Shenjat dhe simptomat klinike
Ndryshimet në tonusin-muskular spasticiteti apo hipertonia shfaqet në 90% të rasteve dhe atë
në anën e kundërt të trupit me atë të hemisferës së trurit, dhe ky spasticitet është më i shprehur
te muskulatura antigravitare (Fantini, 2017).
Sinergjizmat-shfaqen më tepër në mënyr refleksive apo si reaksione shoqëruese ose si lëvizje
minimale të vullneteshme por me kalimin e rikthimit pas ICV-së në stadin e tretë, ato kalojnë
në sinergjizma bazike të plota dhe janë të shoqëruara nga spasticiteti dhe reaksionet e tjera
shoqëruese. Sinergjizmat abnormale janë të shprehura për secilën gjymtyrë, sinergji e fleksionit
dhe sinergji e ekstenzionit (Rajabally, 2005).
Refleksi tonik simetrik i qafës vepron në atë mënyrë që fleksioni i kokës kushtëzon rritjen e
tonusit tek fleksorët e ekstremiteteve të epërme gjegjësisht fleksionin e tyre dhe ekstenzoret e
ekstemiteteve të poshtme. Refleksi tonik asimetrik i qafës vepron ashtu që rrotullimi i kokës
në njërën anë shkakton rritjen e tonusit në ekstenzoret e asaj ane dhe në fleksorët e anës së
kundërt. Reflekset tonike simetrike të labirintit veprojnë në atë mënyrë që pozita e shtrirë në
shpin shkakton rritjen e tonusit të ekstensoreve derisa pozita barkas rrit tonusin e fleksorëve
dhe ekstemiteteve të epërme dhe të poshtme. Pareza apo dobësia është gjetur në 80-90% të të
gjithë pacientëve pas ICV (Gilmore, 2004).
Kur dëmtimi e përfshin hemisferën e majtë dominante, me përfshirje të pjesës frontale dhe
postriore parietale, me manifestim të hemiplegjis djathtas, mund të çojnë deri te deficiti i
planifikimit motorik apo te apraxia (Hysenaj Hundozi, 2013).
Shenjë e rëndësishme klinike janë edhe çrregullimet në posture, kontroll dhe balanc. Problemi
munde të shfaqet kur mundohen të reagojn ndaj forcës së jashtme destabilizuese apo edhe gjat
lëvizjeve me vetiniciativë, pacienti mund të mos jetë në gjendje të mbaj balancin në pozitë të
ulur, të qendrimit vertikal apo gjatë peshimit (Kalichman, 2011).
Te pacientët që e kanë të involvuar në dëmtim hemisfrën e majtë menifestohet çrregullimi në
të folur-aphasia e cilia nënkupton çrregullime në të kuptuarit (Martins, 2019).
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Pengesa në gëlltitje dhe aspirim i ushqimit pështymës në rrugët ajrore si pasoj e disfagisë në
12% të pacientëve (Sharawat, 2019).
Çrregullimet në përceptim kryesisht shfaqen te dëmtimet e anës së djathtë.
Këtu mund të përfshihen çrregullimet në njohjen e skemës trupore në orientimin në hapësirë që
mundë të jetë vizuele auditive ose taktile, dhe apraksia-çrregullim në lëvizjet e vullnetshme të
mësuara (Dromerick, 2006).
Dinsfuksioni kognitiv është prezent në lezione ku është i përfshirë truri dhe përfshin dëmtimet
e vëmendjes, memories apo të funksioneve ekzekutive (Barlak, 2009).
Disfuksionet e fshikëzës urinare janë të zakonshme gjatë fazës akute në 29%. Inkontineca
urinare mundë të jetë si rezultat nga hiper apo hiporefleksia e fshikëzës, disbalanci në
kontrollimin e sfinktereve dhe humbja e senzibilitetit (Benson, 2017).

2.3. Komplikimet
Tromboembolia e venave të thella dhe embolia pulmonare janë komplikimet potenciale për të
gjithë pacientët e imobilizuar. Keto komplikime mund të qojnë në perfundim fatal prandaj duhet
që me kohë të bëhet prevenimi i tyre (Zelig, 2016).
Dëmtimi iskemik dhe nekroza pasuese e lëkurës mundë të rezultoj në shfaqjen e dekubiteve.
Incidenca e këtij komplikimi raportohet të jetë 14.5%, kjo ndodhë në vende të prominimit të
kockave nga shtypja, fërkimi apo edhe njomja (lageja). Dekubitet mund të shfaqen nga një
shtypje intenisive kohë shkurtër apo shtypje me e vogël po kohë gjatë (Patten, 2017).
Kufizimi i amplitudës së lëvizjes, kontraktorët dhe deformitetet mundë të jenë si pasoj e
humbjes së lëvizjeve të vullneteshme dhe imobilizimit. Dhembja ne regjionin e supit është
shumë e shpeshtë në 74-80% të rasteve, dhembja zakonisht shfaqet gjat lëvizjes dhe në disa
raste edhe në qetësi (Martins, 2019).
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Pacienti i cili ka përjetuar ICV mund të ket edhe dëmtim të punës së zemrës në formë të
dekompenzimit apo aritmisë që mundë të ket ndikim në kufizimin e potencialit të rehabilitimit
(Osmani Vllasolli, 2014).
Paaftësitë funksionale janë të dëmtuara dhe janë të ndryshme prej individit ne individ. Gjatë
fazës akute 3 javët e para 70-80% të pacientëve kanë problem me lëvizje gjegjësisht të ecurit,
deri sa në 6 muajt e ardhshëm deri në 1 vit 70-80% të pacientëve janë në gjendje të ecin në
mënyrë të pavarur apo me ortoz (Gilmore, 2004).

Figura 5. Imobilizimi i këmbës së pacientit me ortoz.
(google.com/search?sxsrf=ALeKk00kvdb8e-ft4V8sEwCdwycdahYIgA:1620396747882
&source=univ&tbm=isch&q=Imobilizimi+pacientit+me+ortoz+foto&sa)

2.4. Trajtimi
Indikatorët prognostik për rehabilitimin e të sëmurëve hemiplegjik:
➢ Mosha;
➢ Hipertensioni egzistues, gjendja e sistemit kardiovaskular;
➢ Gjendja e përgjithshme dhe sëmundjet tjera kronike shoqëruese;
➢ Kohëzgjatja e diaskizës, shkalla e spasticitetit;
➢ Struktura premorbide e karakterit të të sëmurit;
➢ Motivimi, ndryshimet psikike;
➢ Koha e fillimit të restituimit të funksioneve të humbura (Rajabally, 2005).
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Shoku cerebral paraqitet menjëherë pas infarktit cerebral i cili zgjatë disa ditë ose javë. Tonusi
muskular është i humbur në muskujt e gjymtyrëve të djathta, në gjysmën e djathtë të fytyrës,
në gjysmën e djathtë të trungut dhe gjuhës. Pas kësaj faze fillon faza kthyese e cila mund të
përparojë ne dy perioda:
1. faza flakcide; dhe
2. faza spastike (Hysenaj Hundozi, 2013)
Faza flakcide.- fillon menjëherë pas insultit cerebrovaskular dhe mund të zgjatë disa ditë deri
në disa javë. Kurse te disa pacientë mund të jetë prezente tërë jetën. Truri normalisht është
shumë aktiv dhe për kontrollimin e lëvizjeve normale janë përgjegjëse zonat e trurit. Në fillim
pas goditjes janë të tronditura këto tri zona dhe truri nuk mund të informohet për gjysmën e
djathtë të trupit, nuk mund të krijoj dhe as të dërgoj impulse për atë pjesë, kështu që pacienti
mbetet flakcid përderisa këto zona fillojnë ngadal të rikthehen. Në këtë fazë pacienti ka humbje
të fuksionit motorik dhe sensibilitetit. Muskujt e tij janë hipotonik dhe të dobët, ku pacienti
gjymtyrët e tij hemiplegjike i përshkruan si të rënda dhe të vdekura (Hysenaj Hundozi, 2013).

Figura 6. Pacienti në fazën flakcide.
(https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03VVIWYLyxdo5f5yCjNGnvYlzZ7tQ:16203
97132562&source=univ&tbm=isch&q=affected+side+in+hemiplegia+images%5C&sa)
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Faza spastike.-shfaqet menjëherë pas fazës falkcide, tre javë pas goditjes e cila shprehet me
lëvizje të tepruara dhe të pa kontrlluara që i quajm spasticitet. Kjo ndodhë sepse tani rifillojnë
të punojnë zonat e tronditura të trurit ku impuleset nga trupi arrijnë në zonën e pranimit në tru.
Nga aty shkojnë në zonën e përpunimit dhe krijimit të mesazheve, pastaj në zonën e dërgimit
të mesazheve dhe këtu normalisht duhet te ekziston qendra e frenimit ose e inhibimit të
impuleseve, kurse te hemiplegjia kjo qendër është e dëmtuar ku të gjitha impulset shkojnë në
muskujt e anës së djathtë pa ndërprerë tërë kohën dhe për këtë arsye paraqitet spasticiteti. Këtu
është prezent kontraksioni muskulor ku kemi çrregullim të inervimit reciprok agonistantagonist, dhe për shkak të këtij fenomeni në të njejtën kohë kontraktohen muskujt agonist
dhe antagonist. Në këtë fazë është prezente edhe sinkinezia (Hysenaj Hundozi, 2013).
Deficiti motorik. - Gjatë stadeve të hershme flakciditeti në pamundësi të lëvizjeve të
vullnetshme është i zakonshëm. Muskujt e involvuar në sinergjizma janë të lidhura aq fort
kështu që është e pamundur të zhvillohen lëvizje normale jasht sinergjizmave (Fantini, 2017).
Stadi i parë.- Rikthimi nga hemiplegjia fillon me periudh të flakciditetit imediat që pason pas
episodës akute. Nuk mundë të egzekutohet asnjë lëvizje.
Stadi i dytë.- Sapo të filloj rikthimi sinergjizmat themelor mundë të shfaqen si reaksione
shoqëruese, ato mundë të jenë prezente në formë të lëvizjeve minimale.
Stadi i tretë.- Pas kësaj pacienti fiton kontroll të vullneteshme të lëvizjeve sinergjike megjithëse
amplituda e plotë e të gjitha komponeteve nuk zhvillohet në të gjitha rastet ku spasticiteti është
i zhvilluar.
Stadi i katërt.- Disa kombinime të lëvizjeve të cilat nuk e përcjellin secilën sinergji janë të
prekura në fillim me veshtirësi e më pastaj më lehtë dhe spasticiteti fillon të lëshohet.
Stadi i pestë.- Nëse progredimi vazhdon lëvizjet sinergjike e humbin dominimin e tyre ndaj
motorikës normale.
Stadi i gjashtë.- Në lëshimin e spasticitetit, lëvizjet në nyje bëhen të mundura dhe koordinimi i
afrohet normales (Fantini, 2017).
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2.5. Rehabilitimi
Rikthimi nga ICV-ja është më i shpejtë në javët e para pas sulmit dhe me përmirësime
neurologjike dhe fuksionale të cilat mund të maten, e të cilat ndodhin në muajin e 1-3 pas ICVsë. Stimulimi nga rehabilitimi aktiv me lojëra të shtuara të ambientit janë pjesë të rëndësishme
për riparim dhe rikthimin e trurit (Pierre Gobin, 2013).
Rehabilitimi fillon herët që në stadin akut gjë që optimizon potencialin e pacientit për rikthim
fuksional në këtë mënyrë i ikë të mësuarit në mospërdorim të gjymtyrëve plegjike. Ekipin
rehabilitues e përbëjnë mjeku gjegjës (neurologu dhe fiziatri), Infermierja, fizioterapeuti,
terapeuti okupacional, puntori social dhe menaxhuesi i rastit (Osmani Vllasolli, 2014).
Qëllimi i rehabilitimit të pacientëve hemiplegjik është aftësimi maksimal i tyre për një jetë sa
më të pavarur.
Objektivat e rehabilitimit:
▪

Të luftojmë kundër kontrakturave artikulare përmes mobilizimit pasiv;

▪

Të luftojmë kundër dhembjes përmes masazhit të lehtë dhe mobilizimit pasivo-aktiv;

▪

Të luftojmë kundër spasticitetit përmes pikave kyqe dhe pozitave të inhibimit;

▪

Të përmisojmë senzibilitetin përmes bartjes së detyrimeve në anën e djathtë;

▪

Të përmisojmë motoriken përmes lehtësimit të komandës motorike;

▪

Të përmisojmë ekuilibrin përmes ushtrimeve për ekuilibër;

▪

Të përmisohet tranferimi duke e korigjuar pacientin çdo herë;

▪

Të përmisohet cilësia dhe lehtësimi i ecjes sa më normale;

▪

Të evitohen kundërindikacionet si: Krioterapia, rezistenca, ortozat, kompenzimi me
anën e majtë, teknikat kirurgjike kundër spasticitetit (Osmani Vllasolli, 2014).
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❖ Programi i rehabilitimit mjekësorë përfshin këto masa:
Terapia medikamentoze dhe kujdesi i cili ka rol të rëndësishëm te hemiplegjia, shtrati duhet të
jet i rrafshët, pacienti të qëndroj në pozitën inhibuese dhe ti ndrrohet pozita çdo tri orë.
Termoterapia është e indikuar te hemiplegjia dhe më së shpeshti aplikohet parafinoterapia e
cila përmirëson qarkullimin e gjakut dhe të limfës. Hidroterapia ka rolë të madh te hemiplegjia
ngase për shkakë të shtypjes së saj hidrostatike përmisohet çarkullimi venoz. Këtu mundë të
aplikojmë edhe hidro kineziterapitë sepse lëvizjet më leht realizohen ne ujë (Altas, 2020).

Figura 7. Hidroterapia tek pacienti hemiplegjik.
(https://www.google.com/search?q=hydrotherapy+in+hemiplegics+images&tbm=isch&hl=e)

Kinezioterapia ka rolin kryesor te pacienti hemiplegjik dhe fillon të zbatohet menjëher pasi
insultit cerebro-vaskular, duke u kujdesur per pozicionimin në shtrat mobilizimin pasiv deri sa
nuk egziston komanda motorike, kur paraqitet komanda motorike fillojmë me ushtrime aktive
dhe ushtrime funksionale (Altas, 2020).
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2.6. Metodat e vlersimit për pacientët me ICV
Vlerësimi i dhembjes. Dhimbjen e masim me shkallën vizuele të dhembjes ose me egzaminim
subjektiv të pacientit.
Vlerësimi i sensibilitetit eksteroreceptiv
➢ presioni: a ndjen pacienti shtypjen që e bëjmë mbi trupin e tij?
➢ nxehtësia: a i dallon pacienti objektet me temperatura të ndryshme?
➢ dhembja: a ndjen pacienti therjen përmes një objekti?
Vlerësimi i senzibilitetit propioreceptiv.
➢ pozicionimi artikular aktiv a është i aftë pacienti të vendos gjymtyrën e djathtë në të
njëjtën pozit me gjymtyrën e majtë?
➢ pozicionimi artikular pasiv: a është i aftë pacienti ta përshkruan pozitën në të cilën ne
ja vendosim gjymtyrën e djathtë?
➢ perceptimi i lëvizjes: a është i aftë pacienti ta vendos gjymtyrën e tij të djathtë me
shpejtësi të njëjtë sikur se gjymtyrën e majtë.
Vlerësimi i motorikës vullnetare. - E masim duke kërkuar nga pacienti të bëjmë një lëvizje dhe
e vleresojmë me 6 nota: 0 - asnjë lëvizje; 1- kontraksion i dukshëm pa lëvizje; 2 - lëvizje e
vërejtur; 3 - lëvizja është e mundshme kundër një rezistence të lehtë; 4 - lëvizja është e
mundshme përkundër një rezistence të madhe. 5 - levizja është normale (Furlan, 2011).
Vlerësimi i spasticitetit. - E masim me shkallën TARDIEO dhe HELD duke bërë zgjatjen e
muskujve në mënyrë pasive. Me një shpejtësi të vogël, të mesme dhe të madhe, shënojmë
këndin artikular ku paraqitet kontraksioni jo vullnetar, shënojmë intensitetin e kontraksionit.
0 - nuk ka kontraksion muskulor; 1 - ndjeshmëri të lehtë të kontraksionit gjatë lëvizjes; 2 kontraksion deri në 3 sec; 3 - kontraksion deri në 10 sekonda; 4 - kontraksion i
pakundërshtueshëm (Furlan, 2011).
Sa më i vogël që të jet këndi i paraqitjes së spazmës prognoza do të jetë më e keqe.
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Vlerësimi i pavarësisë funksionale. - Pavarsinë funksionale e masim me shkallën MIF-matja e
pavarësisë funksionale (e përbërë nga 12 pika fuksionale). Pasi të bejmë vlerësimin e aftësive
të mbetura të pacientit mundë të konkludojmë mbi ojbektivat tona në rehabilitim (Uchitel,
2019).

2.7. Strategjitë e pozicionimit
Pozicionimi i pacientëve është njëra nga detyrat e para, gjatë stadeve të hershme të rehabilitmit.
Dhoma duhet të jetë me aranzhim të tillë që ti mundësoj informatat maksimale pacientit për
anën e afektuar. Pozicionimi i shtratit bëhet ashtu që ana hemiplegjike të ketë qasje kah pjesa
kryesore e dhomës, e derës dhe burimet e interakcionit. Qëndrimi i prolonguar në këto pozita
mundë të çoj deri te shkurtimi i muskujve dhe të indeve të buta me zgjatje dhe humbje te
funksionit te antagonistëve (Patten, 2017).
1. Malpozicionimi i pelvikut - pozita asimetrike e pelvikut do të shkaktoj bartje të peshës në
pikën e tuberositas ishiadike të anës së shëndoshë.
2. Malpozicionimi skapular - mundë të vihet deri te rotacioni dhe lëshuarja poshtë e skapulës,
instabiliteti i skapulës gjithashtu mund të jetë prezent sidomos në pozita kur bartet pesha
trupore.
3. Malpozicionimi glenohumeral - lakimi anësor i trupit dhe rotacioni poshtë i skapulës
rezulton në lëshimin e humerusit dhe subluksacion.
4. Malpozicionimi i gjymtyrës së epërme - gjymtyra mbahet ne pozitë të rrotullimit të
mbrendshëm dhe abdoksionit me brrylin në fleksion, parakrahun në pronacion kyqin në
fleksion dhe devijim ullnar dhe gishtërinjët në fleksion, kështu që duart mbahen në grusht të
fortë për gjatë gjoksit.
5. Malpozicionimi i gjymtyrës së poshtme - ne pozitë të qëndrimit në këmbë mundë të shfaqet
retrakcioni dhe ngritja e pelvikut me ekstension të kërdhokullës dhe gjurit deri sa kërdhokulla
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është në aduksion dhe rrotacion të mbrendshëm, në pozit të ulur kërdhokulla, dhe gjuri janë të
flektuara, deri sa kërdhokulla ndodhet edhe në abduksion dhe rrotullim të jashtëm. Nyelli është
në fleksion plantar në të dy pozitat.
6.Shtrirja në pozitë të supinuar - trupi duhet të jetë i pozicionuar në vijën e cila e përshkon
mesin e kokës, qafës të cilët duhet të jenë në fleksion të lehtë, jastëk i vogël apo peshqir duhet
të jetë i vendosur nën skapull që të mundë të bëhet protaraksioni i sajë (Walter, 2004).

Figura 8. Pozicionimi i pacientit Hemiplegjik.
(https://www.google.com/search?q=positionining+of+hemiplegic+patient+images&tbm=isc)
Gjymtyra e epërme e afektuar ndodhet e vendosur në jastëkun që ofron mbështetjen në rotacion
të jashtëm dhe abduksion, bërrylin në ekstenzion kyqin në pozitë neutrale dhe gishtërinjët në
ekstenzion. Gjymtyra e poshtme e afektuar është e pozicionuar me kërdhokull përpara për të
ndihmuar protraksionin e pelvikut dhe e vendosur mbi një jastëk të vogël apo peshqir. Është në
pozit neutrale ne lidhje me rotacionin, nën gju mundë të vendoset një peshqir i vogël i
mbështjellur ne rule që të pengohet hiperekstensioni (Patten, 2017).
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Figura 9. Shtrirja në anën e paafektuar.
(https://www.fairview.org/sitecore/content/Fairview/Home/PatientEducation/Articles/English/g/o/o/d/_/Good_Positioning_After_a_Stroke_90395)
Koka dhe qafa duhet të jenë neutrale dhe simetrike me trupin i cili është në pozit të drejtë, një
jastëk i vogël mundë të jet i vendosur nën brinjë që të zgjatet ana hemiplegjike.
Gjymtyra e epërme e afektuar është e protrahuar dhe e vendosur mirë përpara mbi një jastëk,
brryli është i ekstenduar, kyqi në pozit neutrale, gishtërinjët e ekstenduar dhe gishti i madh i
abduktuar. Gjymtyra e psohtme e afektuar është në pozitë me kërdhokul përpara, gjuri në
fleksion dhe të mbështetur në jastek (Patten, 2017).

Figura 10. Shtrirja në anën e afektuar.
(https://www.fairview.org/sitecore/content/Fairview/Home/PatientEducation/Articles/English/g/o/o/d/_/Good_Positioning_After_a_Stroke_90395)
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Koka dhe qafa duhet të jenë neutrale dhe simetrike me trupin i cili është në pozitë të drejtë.
Gjymtyra e epërme e afektuar është e pozicionuar mjaftë përpara me bërrylin në ekstension
parakrahun në supinacion, kyqin në pozit neutrale, gishtërinjët të ekstenduar dhe gishti i madh
i abduktuar. Gjymtyra e poshtme e paafektuar është në fleksion mbi jastekun që ofron
mbështetje (Ponte Allan, 2014).
Tek ulja në shtrat apo karrocë, gjymtyra e poshtme duhet të jet në pozitë neutrale në lidhje me
rrotacionin. Nëse pacienti merr ushqim nëpërmjet tubës atëher shtrati duhet të elevohet se paku
45 shkallë që të prevenohet aspirimi. Jastekat mundë të nevojiten që koka dhe qafa të bien në
pozit vertikale. Gjymtyra e afektuar mbështetet në jastëk (Ponte Allan, 2014).

Gjymtyra e epërme - Muskujt spastik janë:
➢ adduktorët dhe rotatorët intern të supit;
➢ Pronatorët, refleksorët e brrylit;
➢ Fleksorët dhe anuesit ulnar të pëllëmbës;
➢ Fleksorët dhe adduktoret e gishtërinjëve.
Trajnimi i Gjymtyrës së epërme së pari duhet të fokusohet në pozicionimin e drejtë të pelvikut
dhe skapulës. Stimulimi i stabilizueseve të supit dhe të ekstenzorëve të bërrylit do të ndihmojnë
në forcimin e këtyre muskujve dhe në kundër efekt ndaj muskulaturës hipertonike fleksore dhe
dominimit të sinergjis fleksore (Patten, 2017).
Gjymtyra e afektuar merr pjesë në aktivitete të cilat kërkojnë mbështetje për mbajtjen e posturës
psh. qëndrimi në këmbë mbajtja e stabilitetit me gjymtyrën e afektuar deri sa gjymtyra e pa
afektuar kryen mbështetjen. Lirimi i vullnetshëm mundë të jet më i vështirë se sa arritja e kapjes
së vullneteshme të gjësendeve dhe teknikat inhibitore mundë të jenë të nevojshme para se të
arrihet ekstensioni i suksesshëm. Manipulimet me mjetet që përdoren çdo ditë si: gota, piruni,
brusha e dhëmbëve, lapsi në kombinim me aktivitetet ditore (Gilmore, 2004).
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Gjymtyra e poshtme. - Muskujt spastik janë:
➢ Ekstensorët, rotatorët ekstern dhe adduktorët e kërdhokulës;
➢ Ekstensorët e gjurit;
➢ Fleksorët pllantar dhe inversorët e shputës;
➢ Fleksorët dhe adduktorët e gishtërinjëve.
Te trungu
➢ Adduktorët rotatorët intern dhe ulësit e skapullës;
➢ Spinalet në gjysmën e djathtë të trungut;
➢ Retropulsorët dhe elevatorët e pelvikut.
Për shkak të këtyre muskujve që janë spastik pacienti ecjen e bën si duke kositur dhe nuk mundë
të bëj ndarjen e rripave skapullar dhe pelvikun. Ku në të njëjtën kohë e shpiejn përpara këmbën
dhe dorën e djathtë, ka disbalans mes gjymtyrëve të epërme dhe të poshtme (Ponte Allen, 2014).
Strategjitë për përmisimin e kontrollës së gjymtyrës së poshtme. - Trajnimi i gjymtyrës së
poshtme, esencialisht e përgadisim pacientin për të ecur. Lëvizja e kufizuar apo forca e
dobësuar duhet që të përmisohen.
Aktivitetet para fillimit të ecjes duhet të koncetrohen në forcimin e muskujve për modele të
përshtatshme të lëvizjeve të nevojitura për të ecur deri sa thehen modelet obligative të
sinergjizmave. Adduksioni i kërdhokullës duhet të trajnohet gjatë lëvizjeve të fleksionit të
kërdhokullës dhe gjurit deri sa abduksioni duhet të trajnohet gjatë lëvizjeve të ekstenzionit. Kjo
stimulon funksionimin normal gjatë ciklit të të ecurit, deri sa shputa kalon prej fazës së
lëkundjes nëpër atë të qëndrimit. Këto sekuenca mundë të përsëriten gjatë qëndrimit në këmbë
e cila paraqet pozit më të vështir për kontrollin e dorzifleksorëve. Mos shoqërimi i lëvizjeve të
GJE gjatë trajnimit te GJP është i rëndësishëm dhe kjo mundë të arrihet me pozicionimin apo
mbajtjen e GJE psh. mbajtja e duarve të puthitura mbi kokë deri sa bëhen aktivitete të GJP
(Patten, 2017).
20

3. DEKLARIMI I PROBLEMIT
Meqenëse patologji cerebrovaskulare përcaktohet çdo anomali funksionale e SNQ, e shkaktuar
nga ndryshimet në furnizimin normal të trurit me gjak, edhe sindromi Hemiplegjik bën pjesë
në këto sëmundje. Qarkullimi cerebral është i dëmtuar kur ka okluzion të pjesshëm ose të plotë
të enës së gjakut ose hemorragji për shkak të dëmtimit të enës së gjakut. Shkaqet mund të jenë:
ateroskleroza (si shkaku më i zakonshëm), ndryshimet hipertensionale, keqformime
arteriovenoze, spazma të enëve të gjakut, arterit ose emboli.
Si rezultat i patologjisë vaskulare, enët e gjakut humbin elasticitetin e tyre, ngurtësohen dhe
zhvillohen depozita ateromatoze ose pllaka të cilat mund të jenë shkaku i embolisë. Kështu
lumeni i enës mund të mbyllet gradualisht duke shkaktuar një rënie të qarkullimit cerebral dhe
ishemisë. Shfaqja e përkohshme ose kalimtare e një mosfunksionimi neurologjik përgjithësisht
karakterizohet nga një humbje e papritur e funksioneve motorike, ndijore dhe vizuale.
Mosvlerësimi dhe mjekimi i një pacienti me TA mund të rezultojë në aksident vaskular dhe
deficit të pakthyeshëm.
Hulumtimi ynë paraqet një problem botëror që në vazhdimësi do gjejë zgjidhje dhe gradualisht
janë duke u marrë masa të parandalimit dhe mjekimit apo rehabilitimit të hemiplegjise.
Duhet të mbahen sa më shumë ligjerata, për të bërë vetëdijësimin rreth mënyrës së mbrojtjes,
parandalimit, mbështetjen, ndihmën që ofrojnë institucionet shëndetësore për lehtësimin e
simptomave,menaxhimin e sëmundjës dhe rivendosjen e funksioneve te humbura pasi që
pasojat e hemiplegjisë nuk janë vetëm funksionale por edhe estetike, psikologjike, kognitive,
sociale dhe të tjera.
3.1. Qëllimi i punimit
Qëllimi i këtij punimi është edukimi shëndetësor rreth sëmundjes së Hemiplegjisë dhe kujdesi
infermieror në rehabilitimin e pacientit nga komplikimeve që sjell kjo sëmundje.
Qëllime tjera janë: parandalimi i shfaqejs së insultit cerebral, përmes kontrollit të vazhdueshëm
të TA, zbulimi me kohë i komplikimeve dhe faktorëve të rrezikut, trajtimi dhe përmirësimi i
gjendjes së pacientëve hemiplegjikë si dhe propozimi i metodave më efektive të kujdesit infermieror tek këta pacient.
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4. METODOLGJIA
Hulumtimi është i tipit kuantitativ deskriptiv. Të dhënat janë mbledhur përmes anketimit të
pacientëve Hemiplegjik, të shtrirë në repartin e Neurologjisë, pranë spitalit Rajonal, prim.dr.
Daut Mustafa në Prizren. Në periudhën kohore 22 – 31 Mars, 2021. Anketa ishte anonime dhe
vullnetare, me pyetje rreth sëmundjes për të vlerësuar gjendjen reale të tyre, si dhe kujdesit
Infermieror që ofrohet për këta pacient.

4.1. Mostra
Për mostër të hulumtimit janë marrë 5 pacient hemiplegjik nga rajoni i Prizrenit. Për të arritur
një rezultat sa më real për problematikën me të cilën përballen këta pacient, në hulumtim janë
përfshirë pacient nga vendbanime të ndryshme (qytet dhe fshat), poashtu të kushteve socioekonomike të ndryshme. Këto të dhëna më pas janë përpunuar në mënyrë statistikore.
Tabela 1. Të dhënat demografike të pjesëmarrësve në hulumtim.
Vendbanimi
Qytet
Grup-mosha

N

Fshat
%

20 – 30 vjeç

Gjithsej

N

%

N

%

1

20

1

20

1

20

31 – 40 vjeç
41 – 50 vjeç
51 – 65 vjeç

1

20

Mbi 65 vjeç

2

40

1

20

3

60

Gjithsej

3

60

2

40

5

100.0

Nga 5 pacient/e pjesëmarrës në hulumtim, në moshën moshën 20 – 30 vjeç kemi 1 (20%)
pjesëmarrëse, grup mosha prej 51 – 65 vjeç, me 1 (20%) pjesëmarrës/e dhe grupmosha mbi 65
vjeç, me 3 (60%) pjesëmarrës/e. Sa i përket vendbanimit, më të përfaqësuar/a në grupin e pacientëve të anketuar/a janë ata me vendbanim në qytet me 60%, përderisa ata me vendbanim në
fshat janë të përfaqësuar/a me 40%.
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Tabela 2. Të anketuarit sipas gjinisë.
Gjinia
Femra

Meshkuj

Grup-mosha

N

%

20 – 30 vjeç

1

51 – 65 vjeç

N

%

Gjithsej
N

%

20

1

20

1

20

1

20

Mbi 65 vjeç

1

20

2

40

3

60

Gjithsej

3

60

2

40

5

100.0

31 – 40 vjeç
41 – 50 vjeç

Nga 5 pacient/e pjesëmarrës në hulumtim, 3 ose 60% i përkasin gjinisë femrore dhe 2 ose 40%
janë meshkuj.
4.2. Instrumenti
Për realizimin e këtij hulumtimi është përdorur pyetësori i vetë-administrueshëm i cili është
instrumenti më i përdorur për të vetëvlerësuar gjendjen e pacientit me hemiplegji. Ai përmban
gjithsej 10 pyetje së bashku me të dhënat demografike, i cili është i ndarë në tri pjesë. Pjesa e
parë e cila përmban pyetje për kohën e diagnostifikimit dhe shkaktarët e sëmundjes, pjesa e
dytë përmban pyetje rreth komplikimeve që kanë pacientët hemiplegjik dhe pjesa e tretë me
pyetje rreth kujdesit infermieror që u ofrohet këtyre pacientëve.
4.3. Procedura
Ky studim është bazuar në grumbullimin e të dhënave nga të anketuarit. Gjë që mundëson parashikimin e problemeve dhe mundësinë e zgjidhjes së tyre në të ardhmen. Pyetësorët pas formulimit dhe qartësimit të plotë, u janë shpërndarë me kohë pjesëmarrësve në hulumtim, pasi
paraprakisht është marrë pëlqimi nga institucioni dhe nga pacientët. Kohëzgjatja për plotësimin
e një pyetësori ishte 10-15 minuta.
Pas plotësimit të pyetësorëve janë analizuar të dhënat. Analizimi i të dhënave është bërë në
formë të shkruar dhe tabelare, me anë të programit kompjuterik Excel.
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5. PREZANTIMI DHE ANALIZA E REZULTATEVE
Në pyetjen e parë, ju lutemi tregoni kur jeni diagnostifikuar me hemiplegji, pacientët e
anketuar kanë dhënë përgjigjet e tyre si në vijim: 2 ose 40% e të anketuarve janë deklaruar
para 3 jave; 2 ose 40% të tjerë para 3 muajve dhe 1 ose 20% kanë më shumë se 1 vit që janë
diagnostikuar me Hemiplegji.
3 javë
20%

3 muaj
40%

Më shumë se 1 vit

40%

Figura 10: Shpërndarja e të anketuarve kur janë diagnostifikuar me hemiplegji.

Lidhur me shkaktarin e hemiplegjisë, pacientët janë deklaruar kësisoji: 3 apo 60% nga
sëmundjet vaskulare celebrale, 1 ose 20% nga traumat kraneo encefalike dhe 1 ose 40% nga
tumorët celebral.
60%

20%

20%

0
Sëmundjet Vaskulare e Traumat kraneo encefalike
Cerebrale

Tumori cerebral

Infeksionet

Figura 11: Shpërndarja e të anketuarve sipas shkaktarit të hemiplegjisë.
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Pacientët e anketuar janë deklaruar edhe nëse kanë komplikime të tjera shëndetësore, dhe kemi
përgjigjet e tyre si në vijim: shumica me 4 ose 80% janë deklaruar se kanë edhe probleme të
tjera shëndetësore dhe vetëm 1 ose 20% nuk mendon se ka një problem tjetër.

20%

Po
Jo

80%

Figura 12: Shpërndarja e të anketuarve nëse kanë probleme tjera shëndetësore.
Në vazhdim pacientët janë pyetur se në cilën anë zakonisht pozicionohen apo shtrihen në shtrat
dhe përgjigjet e të gjithë të anketuarve 100% ishin në të gjitha anët, që nënkupton anën e
shëndoshë, anën e sëmurë dhe në shpinë.

Në pyetjen a keni dhimbje supi pas sulmit cerebrovaskular, shumica me 4 apo 80% janë
deklaruar se ndiejnë dhimbje supi dhe 1 ose 20% nuk ndien dhimbje supi pas sulmit
cerebrovaskular.
52%

28%

Po

Jo

Figura 13: Të anketuarit nëse ndiejnë dhimbje supi pas sulmit cerebrovaskular.
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Në vazhdim të anketuarit janë pyetur nëse kanë ndonjë dekubit ulqerik në trup dhe të gjithë
pacientët e anketuar 100% janë deklaruar se nuk kanë dekubite, kjo sigurisht si rezultat i
kujdesit optimal dhe ndërrimit të pozitës së qëndrimit të pacientit në shtrat.
Në pyetjen sa herë në ditë ju bëjnë lëvizje aktive dhe pasive infermierët, përfshirë kujdesin
dhe rrotullimin në krahun tjetër, shumica e pacientëve e anketuar me 4 ose 80% janë deklaruar
3 herë në ditë dhe vetëm 1 ose 20% është deklaruar 2 herë në ditë.
80%
80
70
60
50
40
30
20
10
0

20%
0%

1 herë në ditë

2 herë në ditë

3 herë në ditë

Figura 14: Të anketuarit, sa herë në ditë ju bëjnë lëvizje infermierët.
Në vazhdim pacientët janë deklaruar se sa janë të kënaqur me efektivitetin e mobiliteteve
(levizjeve) të ndihmuara nga infermiret gjatë ditës dhe kemi përgjigjet e tyre kësisoji: Shumica
me 4 ose 80% janë deklaruar se janë shumë të kënaqur/a dhe vetëm 1 ose 20% është pak i/e
kënaqur.
80.00%

20.00%
0.00%
Aspak

Pak

Shumë

Figura 15: Të anketuarit, sa janë të kënaqur me lëvizjet që ju bëjnë infermierët.
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Pacientët e anketuar poashtu janë pyetur sa shpesh konsultohen me nutricistin dhe përgjigjet e
tyre lënë për të dëshiruar pasi shumica me 3 ose 60% janë deklaruar se asnjëherë nuk janë
konsultuar me nutricistin dhe 2 ose 40% janë deklaruar se rrallë konsultohen.
60.00%

40.00%

0.00%
Asnjëherë

Rrallë

Shpesh

Figura 16: Të anketuarit, nëse konsultohen me nutricistin.

Në pyetjen e fundit pacientët poashtu janë pyetur sa shpesh konsultohen me logopedin
(terapistin për të folur). Edhe këtu shumica dërmuese me 80% janë deklaruar se nuk
konsultohen asnjëherë me logopedin dhe vetëm një paciente ose 20% është deklaruar se rrallë
konsultohet me logopedin.
80%

20%
0%

Asnjëherë

Rrallë

Shpesh

Figura 17: Të anketuarit, nëse konsultohen me logopedin.
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5.1. Studim Rasti
Znj. E. G. 84 vjeç, në pension, e ve, vie në repartin e Neurologjisë nga dhoma e urgjencës, pasi
kishte kaluar një sulm ishemik.
Vlerat e mëposhtme të parametrave jetësor zbulohen në vlerësimin që i bëjmë ne infermierët:
➢ T.A. 160/90 mmHg;
➢ Saturimi 93% O2;
➢ Pulsi 78 rrahje në minutë (bpm);
➢ F.R. 27 frymëmarrje në minutë;
➢ Temperatura. 37.3 °C;
Për më tepër: përjeton dhimbje pulsuese në kokë; manifeston një nivel ankthi të lehtë të lidhur
me fillimin e sëmundjes;
Inspektimi tregon devijim të buzës së majtë, të barkut dhe hemiparezës të anës së majtë.
Pacienti ka një histori të mëparshme të hipertensionit arterial kronik, hiperkolesterolemisë,
dëmtimit të dëgjimit (shurdhim i veshit të djathtë), miopi domethënëse e korrigjuar pjesërisht
nga përdorimi i syzeve në sy. Infermierja e lidhë vijën venoze dhe i bën EKG pacientit, për t’a
dorëzuar në kohën e duhur tek mjeku.
Planifikimit i kujdesit - me një vlerësim infermieror rishikohet rreziku i dëmtimit që lidhet me
lëvizjen e dëmtuar sekondare të goditjes cerebrale.
Objektivi i Infermierit: Personi nuk duhet të ketë dëmtime gjatë qëndrimit në spital.
Planifikimi i ndërhyrjes:
➢ garantoni privatësinë;
➢ informoni pacientin për secilën ndërhyrje që do të kryhet;
➢ udhëzoni pacientin për përdorimin e ziles për të kërkuar ndihmë;
➢ siguroni higjienën personale dhe njësinë e shtrimit në spital;
➢ ndryshoni pozicionin të paktën çdo 2 orë dhe monitoroni gjendjen e lëkurës;
➢ Ngriteni personin nga pozicioni i shtrirë në atë ulur në cep të shtratit;
➢ inkurajoni pacientin të përdorë gjymtyrë të shëndetshme për t’u mbështetur;
➢ promovoni ushtrime aktive dhe pasive të të gjitha ekstremiteteve;
➢ mbajeni shtratin në pozicionin më të ulët të mundshëm me anësoret e ngritura;
➢ eliminoni pengesat mjedisore.
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Zbatimi i ndërhyrjeve Infermierore:
➢ higjiena e duarve të operatorit;
➢ mbyllni derën e dhomës së pacientit dhe vendosni një paravan për të mbrojtur pacientin
gjatë ndërhyrjeve invazive për të siguruar privatësinë;
➢ shpjegojini pacientit me fjalë të përshtatshme për nivelin e tij të të kuptuarit të fazave
dhe dobisë së ndërhyrjes që do të kryhet në mënyrë që ai të kuptojë plotësisht se çfarë
do të bëhet dhe të rritë bashkëpunimin e tij;
➢ shpjegoni funksionimin e sistemit të thirrjes duke vendosur zilen brenda fushës së
shikimit të pacientit dhe afër gjymtyrës që funksionon, sigurohuni që pacienti është në
gjendje ta përdorë atë;
➢ zbatoni higjienën personale nëse është e nevojshme të paktën një herë në ditë, duke e
mbajtur pacientin në një pozicion të sigurt për të shmangur shfaqjen e plagëve të
presionit / ulçera, decubituse, infeksione ose rënie aksidentale;
➢ ndryshoni pozicionin e pacientit me përdorimin e mjeteve ndihmëse të përshtatshme për
të shmangur fillimin e lëndimeve të presionit;
➢ monitoroni gjendjen e lëkurës, në veçanti zonat kockore ku dëmtimet mund të ndodhin
më lehtë;
➢ vendosni një jastëk nën sqetull për mbështetje të krahut;
➢ poziciononi legenin dhe gjymtyrët e poshtme në bosht me pjesën tjetër të trupit për të
shmangur zhvendosjet ose nënluksimet e nyjeve;
➢ poziciononi dorën dhe krahun e gjymtyrës së prekur "në lëshim" për të favorizuar
kthimin venoz dhe për të shmangur fillimin e edemës;
➢ vendosni një pajisje të vogël me qëndrueshmëri të ngurtë në pëllëmbën e dorës së prekur
për të kontrastuar gishtin e madh me gishtat e tjerë dhe për të shmangur pozicionimin e
gabuar të gishtave që mund të rrezikojnë qarkullimin e gjakut;
➢ ndihmoni pacientin, gradualisht dhe nëse nuk kundërindikohet, të qëndrojë ulur;
➢ matni presionin e gjakut dhe monitoroni ngjyrën e lëkurës së fytyrës para se të kryeni
ndërhyrjen;
➢ kërkoni një kujdestar nëse është e nevojshme, që të qëndrojë me pacientin dhe të
përsërisë teknikën e përdorimit të sistemit të thirrjes në rast nevoje;
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➢ udhëzoni klientin të shoqërojë gjymtyrën e prekur me gjymtyrën e shëndetshme për të
shmangur shkaktimin e lëndimeve ose zhvendosjeve me lëvizje të pakontrolluara;
➢ stimuloni klientin, gjithashtu me ndihmën e një fizioterapisti profesionist, për të kryer
ushtrime aktive dhe pasive të mobilizimit për të ruajtur tonin e muskujve dhe për të
përmirësuar qarkullimin e gjakut;
➢ ngrini binarët e shtratit kur pacienti është i shtrirë në shtrat, në mënyrë që ta ndihmojnë
atë gjatë ngitjes nga shtrati;
➢ eleminoni pengesat mjedisore si qilimat, karriget, objektet e mprehta nga tavolina e
shtratit dhe njësia e spitalit, të cilat mund të shkaktojnë dëmtime aksidentale gjatë
mobilizimit të pacientit.

Plani i ndihmës përfshin:
1. Përkufizimi i patologjisë;
2. Historia e infermierore (mbledhja e të dhënave);
3. Ekzaminimi fizik (të dhëna objektive);
4. Hulumtimet diagnostike;
5. Komplikimet e mundshme, ndërlikime të shpeshta të një gjendje të caktuar;
6. Diagnoza infermierore, identifikimi i problemit;
7. Prioriteti i kujdesit, tregoni qendrën e interesit të ndërhyrjeve pasuese;
8. Qëllimi ose nevoja specifike;
9. Ndërhyrjet infermierore;
10. Vlerësimi përfundimtar.
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Diagnostifikimi
Infermieri profesionist identifikon dhe njeh materialin që duhet përgatitur për të kryer hetimet
kryesore diagnostike, të cilat do t’i përshkruaj mjeku në rastin e një pacienti me goditje në tru:
➢ Testet e gjakut (numërimi i plotë i gjakut, elektrolite, etj.);
➢ TC;
➢ MRI;
➢ Angiografi intrakraniale;
➢ EEG;
➢ EKG;
➢ Veshje ekodoppler supra-aortale.

Diagnoza Infermierore
➢ Rrezik i hemorragjisë cerebrale, për shkak të hipertensionit;
➢ Rreziku i humbjes së shikimit;
➢ Rreziku i zvogëlimit të rrjedhjes së gjakut në tru, për shkak të mikrobeve që bllokojnë enën
arteriale;
➢ Komunikim verbal i dëmtuar në lidhje me dëmtimin e trurit;
➢ Ecje e dëmtuar në lidhje me hemiparezën;
➢ Humbje të ekuilibrit dhe koordinimit nga dëmtimi i trurit
➢ Rreziku i dëmtimit të integritetit të lëkurës në lidhje me hemiparezën / hemiplegji dhe
lëvizshmëri të zvogëluar;
➢ Deficitet në vetë-kujdesin (banjo / higjiena personale, ngrënia);
➢ Ndryshimet në proceset e të menduarit në lidhje me dëmtimin e trurit, konfuzionin,
pamundësia për të ndjekur udhëzimet.

31

Ndërhyrjet infermierore.
•

Vlerësoni deficitet neurologjike;

•

Monitorimi i shenjave vitale;

•

Administroni terapinë s.p.m.;

•

Kërkohet monitorim i kujdesshëm i zemrës pasi këta pacientë kanë një incidencë
të lartë të sëmundjes koronare të zemrës.

Vlerësimi Infermieror. - Infermierja duhet të vlerësojë nëse pacienti është në gjendje për të
komunikuar verbalisht, vlerëson nëse ai është i hutuar dhe / ose i çorientuar, gjendja e tij e të
ushqyerit, pyet anëtarët e familjes nëse pacienti pi duhan, nëse është hipertensiv (nëse merr
terapi antihipertensivë ose antikoagulantë) nëse familja e tyre ka vuajtur nga goditja në tru,
mbipesha, etj.
Ekzaminimi fizik përfshin të tre llojet e goditjes, trombotike, embolike dhe hemorragjike,
përcaktoni fillimin e shenjave dhe simptomave të ngjashme:
➢ ndjesi shpimi gjilpërash ose dobësi në fytyrë, krah ose këmbë sidomos në njërën anë të
trupit;
➢ Konfuzioni ose ndryshimet e statusit mendor;
➢ Vështirësi në të folurit ose të kuptuarit të fjalëve;
➢ Çrregullime të shikimit;
➢ Vështirësi në ecje, marramendje ose humbje e ekuilibrit ose koordinimit;
➢ Dhimbje koke të menjëhershme, të forta;
➢ Humbja graduale e vetëdijes që çon në gjendje kome;
➢ Ngurtësimi i qafës, të vjella, etj;
➢ Humbja e komunikimit ose gjuhës.
Në mënyrë që të shmangen rikthimet e mundshme, vëmendje e madhe do t'i kushtohet kontrollit
të faktorëve të rrezikut, (presioni i gjakut) do të matet në mënyrë periodike, duke u siguruar që
të mos kalojë vlerat e konsideruara normale (140/90 ); në rast të diabetit, glukoza në gjak do të
monitorohet dhe mbahet brenda kufijve të pranueshëm; personi me hemiplegji do të duhet të
ruhet nga pirja e duhanit dhe konsumit të tepërt të alkoolit. Ai gjithashtu do të duhet të ndjekë
terapinë e përshkruar në rast të ndonjë problemi me zemrën ose stenozës karotide.
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Është e nevojshme të parandaloni shfaqjen e sindromës së palëvizshmërisë, duke shmangur
qëndrimin e zgjatur në shtrat. Personi hemiplegik do të duhet të vazhdojë të lëvizë, duke
përdorur karrocën ose duke ecur. Nëse është e mundur, ai duhet të vazhdojë të praktikojë
teknikat e mobilizimit që ka mësuar.
Kur është në shtrat, në pozicion të shtrirë, personi me hemiplegji duhet të jetë i pozicionuar me
një jastëk nën gjymtyrën e sipërme hemiplegjike, në mënyrë që ta mbajë atë të shkarkuar; duhet
të vendoset një jastëk nën këmbë për të shmangur rotacionin shtesë. Kur personi është në ijë,
një jastëk do të vendoset pas shpinës për të mbështetur shtyllën kurrizore dhe një tjetër për të
mbështetur gjymtyrën e poshtme.
Mobilizimi lejon të mbajë të paprekur funksionet muskulore dhe të përbashkëta, parandalon
formimin e deformimeve, si dhe mban qarkullimin efikas.
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6. KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME
Rezultatet na tregojnë se shumica e pacientëve të anketuar me 4 ose 80% janë diagnostifikuar
së fundmi me Hemiplegji, konkretisht 3 javë deri në 3 muaj! Shumica e pacientëve me 3 apo
60% tregojnë se shkaku i paraqitjes së hemiplegjisë është nga sëmundjet vaskulare celebrale,
për të cilën mendojmë se kanë ndikuar sëmundjet e mëparshme kardiovaskulare, të pa trajtuara.
Poashtu, pjesa më e madhe e pacientëve me 4 ose 80% janë deklaruar se kanë edhe probleme
të tjera shëndetësore, si hipertension dhe diabet!
Sipas rezultateve tona 80% e pacientëve ishin të knaqur me kujdesin e ofruar nga infermierët,
që tregohet edhe nga përgjigjet e tyre në pyetjen nëse kanë ndonjë dekubit ulçerik, ku të gjithë
pacientët me 100% janë deklaruar se nuk kanë dekubite. Mirëpo duhet të kenë më shumë
bashkëpunim sa i përket transfereve dhe ndërrimit të pozitave pasi që shumica e pacientëve
kishin dhimbje të supit. Ndërsa, sa i përket konsultimit me nutricistin dhe Logopedin, përgjigjet
e pacientëve të anketuar lënë për të dëshiruar pasi shumica me 3 ose 60% janë deklaruar se
asnjëherë nuk konsultohen me nutricistin dhe 4 ose 80% janë deklaruar se asnjëherë nuk
konsultohen me logopedin.
Të gjithë pacientët e prekur nga deficitet neurologjike kërkojnë një histori të plotë mjekësore
dhe një ekzaminim të kujdesshëm fizik dhe neurologjik. Vlerësimi fillestar do të përqendrohet
në aftësinë e pacientit për të mbajtur një rrugë ajrore të pacenuar. Pastaj gjendja kardiovaskulare
(përfshirë presionin e gjakut, ritmin e zemrës, prania e zhurmës karotide dhe deficitet tjera
neurologjike).
Meqenëse trajtimi i rehabilitimit është një proces edukativ, qëllimet duhet të përcaktohen dhe
ndahen me përdoruesin dhe shoqërimin e tij. Që nga ditët e para të shtrimit në spital, personat
më të afërt me përdoruesin duhet të identifikohen, pikërisht në funksion të fuqizimit dhe
përfshirjes së tyre në projektin e rehabilitimit. Përdoruesi, anëtarët e familjes së tij ose njerëzit
që kujdesen për të duhet të informohen për organizimin e departamentit dhe palestrave dhe
qëllimet e përpunimit. Përdoruesit do t'i shpjegohet që në fillim se qëllimi i tij i përgjithshëm
duhet të jetë autonomia.
Pas pranimit në repart, zhvillohet një vizitë në ekip, ku fiziatri, fizioterapisti dhe infermierët
janë në gjendje të identifikojnë, secili nga këndvështrimi i tyre profesional, problemet më të
rëndësishme që duhet të hasni. Përgjegjësia e fiziatrit do të jetë të hartojë, në ditët e para, me
bashkëpunimin e operatorëve të tjerë dhe pacientit, një projekt rehabilitimi, i cili mund të
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modifikohet gjatë trajtimit. Nëse aftësitë e kufizuara nuk janë veçanërisht serioze dhe mosha
nuk është e rritur, qëllimi afatgjatë do të jetë riintegrimi i personit të asistuar në familje dhe në
jetën e punës.
Informacioni i saktë dhe përfshirja e pacientëve dhe anëtarëve të familjes në procesin e kujdesit,
tashmë në ditët e para të shtrimit në spital, nxit besimin, motivimin për trajtim, ndjenjën e
kontrollit mbi jetën e dikujt dhe ul ankthin.
Në mënyrë periodike, pra, përdoruesi dhe anëtarët e familjes marrin pjesë në takime gjatë të
cilave vlerësohet situata dhe azhurnohen objektivat e vendosura në projekt ose në programin e
rehabilitimit. Në bashkimet familjare, infermierja merr pjesë si pjesë integrale e ekipit të
rehabilitimit ndër-profesional.
Nëse kushtet psikofizike të pacientit e lejojnë atë, ai menjëherë do të fillojë të mësojë aftësi të
reja motorike. Në repart, infermierët, nëse është e nevojshme me këshillën e terapistit të punës,
do ta trajnojnë atë që të jetë gjithnjë e më autonom në aktivitetet e jetës së përditshme.
Në pritje të qëndrimit në shtëpi gjatë fundjavës, i konsideruar i rëndësishëm për qëllimet e
trajtimit dhe një riintegrimi gradual i pacientit në kontekstin familjar, të afërmit gjithashtu do
të trajnohen, në palestër dhe në repart, në ekzekutimin korrekt të disa ndihmave / teknikave.
Pas lëshimit nga departamenti i rehabilitimit, një nga rreziqet me të cilat përballet personi i
trajtuar është ai i humbjes së aftësive të mësuara, duke kompromentuar nivelin e autonomisë së
arritur.
Dalja nga reparti i rehabilitimit nuk përfshin gjithmonë kthimin në shtëpi. Shpesh pacienti që
nuk mund të gëzojë mbështetjen e nevojshme familjare dhe me aftësi të kufizuara të rënda do
të transferohet në një institucion tjetër të kujdesit.
Nëse ai kthehet në shtëpi, do të varet nga infermierja që të japë sugjerimet e nevojshme të cilat
do të ishin të dobishme për pacientin hemiplegjik të lëshuar dhe kushdo që kujdeset për ta, pas
kthimit në familje.
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6.1.

Rekomandimet

Megjithëse pacientët me goditje në tru do të ndryshojnë në paraqitjen e tyre, vendndodhjen e
dëmtimit në tru dhe funksionin motorik, ka disa konsiderata/strategji themelore që duhen
mbajtur parasysh përpara se t’u sigurohet kujdes.
•

Çështjet më të rëndësishme të kujdesit janë të mbajnë gjendjen e duhur të hidratimit,
pa të cilën, pacienti bëhet letargjik dhe simptomat e goditjes keqësohen;

•

Kujdesi i rregullt i inkontinencës është i duhur për të shmangur zhvillimin e ITU
dhe sepsës (hidratimi i duhur mund të minimizojë rrezikun e zhvillimit të një ITU);

•

Mos ushtroni tërheqje në gjymtyrën hemiplegjike;

•

Kur personi Hemiplegjik është i ulur në karrocë siguroni një sipërfaqe mbështetëse
për gjymtyrët e sipërme (tryezë);

•

Gjat lëvizjes dhe ecjes, qëndroni në anën hemiplegjike, sepse pikërisht në këtë anë
personi me hemiplegji mund të bjerë më lehtë;

•

Modifikoni mobiljet dhe dyshemenë e shtëpisë, në mënyrë që të shmangni pengesat
për të lëvizur;

•

Të ruhet niveli i autonomisë së arritur në larje dhe veshje. Është kundërproduktive
të qasemi në aktivitetet që pacienti mund t’i kryejë vetë;

•

Përdorni rroba të lirshme, të lehta për t’u veshur, parandaloni rrezikun e rënies;

•

Pini të paktën 1.5 litra ujë në ditë (përveç rastit të dështimit të zemrës), për të
mbajtur diurezën adekuate, për të parandaluar infeksionet urinare dhe për të nxitur
lëvizjet normale të zorrëve;

•

Për të parandaluar kapsllëkun, ndonjëherë i favorizuar edhe nga lëvizja e dobët,
është e dobishme të adoptohet një dietë e pasur me fibra.

•

Jepni ide në rast se personit i duhet një dietë e veçantë, e lidhur me një patologji
shoqëruese (hipertension, diabet, etj.).

•

Nxiteni pacientin të lexoj, është mirë që personi të ruajë interesat e tij dhe të mund
t'i kultivojë ato. Kjo favorizon mbajtjen e një ekuilibri të kënaqshëm psikofizik,
shpesh të prekur nga sëmundja.
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8. SHTOJCAT

(PYETËSORI)

Përgjigjet dhe të dhënat tuaja janë plotësisht anonime dhe nuk do të lejohet asnjë keqpërdorim
i tyre. Andaj kërkojmë që përgjigjet tuaja të jenë të sinqerta. Pjesëmarrja juaj do të jetë
vullnetare. Ju lutem rrumbullakosni ndonjërën nga përgjigjet.

Të dhënat demografike
Datëlindja________________

Vendbanimi__________________

Gjinia______________________
1.Ju lutemi tregoni kur jeni diagnostifikuar me hemiplegji ?
a) Para 3 jave
b) Para 3 muajve
c) Më shumë se 1 vit.
2.Cili ishte shkaktari i hemiplegjisë ?
a)Semundjet vaskulare celebrale
b)Trauma kraneo encefalike
c)Tumori celebral
d)Infeksionet
e)Tjeter
3.A keni komplikime tjera shëndetësore?
a) Po

b)Jo

4.Në cilën anë zakonisht pozicionoheni(shtriheni)?
a)Anën e shëndoshë
b)Anën e sëmurë
c) Në shpinë
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d) Në të gjitha anët
5.A keni dhimbje supi pas sulmit cerebrovaskular?
a)Po

b)Jo

6.A keni ndonjë dekubit ulqerik në trup?
a)Po

b)Jo

7.Sa herë në ditë iu bëjnë lëvizje aktive dhe pasive infermierët?
a)1 herë
b)2 herë
c) 3herë
8.Sa jeni të kënaqur me efektivitetin e mobiliteteve (levizjeve) te ndihmuara nga infermiret
gjatë ditës?
a)Shumë
b)Pak
c)Aspak
9.Sa shpesh konsultoheni me nutricistin
a) asnjëherë
b)rrallë
c)Shpesh
10.Sa shpesh konsultoheni me logopedin (terapistin për të folur)
a) asnjëherë
b)rrallë
c)shpesh

Faleminderit për kohën tuaj!
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