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ABSTRAKT
Sëmundja e diabetit duke filluar nga diagnostifikimi, trajtimi e deri te menagjimi i sëmundjes
kërkon një kujdes të shtuar si nga stafi shëndetësor ashtu edhe nga pacienti.
Numri i të diagnostifikuarve me diabet është çdo ditë në rritje e sipër. Kjo sëmundje prek të gjitha
moshat nga të gjitha vendet, përfshirë edhe vendet më të zhvilluara.
Kujdesi infermieror përbën një rol kyç në menaxhimin e sëmundjes së diabetit dhe edukimin e
pacientit lidhur me të.
Qëllimi i këtij punimi është hulumtimi se sa i pranishëm është diabeti në vende të Bashkimit
Europian si: Slloveni, Bullgari, Itali, Kroaci gjatë vitit 2014. Poashtu është bërë edhe vlerësimi i
diabetit në vendet evropiane sipas grupmoshave, ku kemi të përfshirë personat që kanë një
sëmundje të gjatë ose problem shëndetësor, sipas gjinisë, moshës dhe nivelit të arritjeve arsimore,
personat që raportojnë një sëmundje kronike, sipas sëmundjes, gjinisë, moshës dhe shkallës së
urbanizimit në qytete, periferi dhe në zonat rurale.
Shkalla e vdekshmërisë gjatë viteve 2011-2017 për sëmundjen e diabetit.
Në hulumtim janë përfshirë faktorët e riskut që kanë shkaktuar sëmundjen, shkalla e morbiditetit
dhe e mortalitetit. Të dhënat për këto shtete janë grumbulluar përmes databazës Eurostat.

Fjalët kyçe: diabeti, kujdesi infermieror, diagnostifikimi, trajtimi, menagjimi, edukimi.
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HYRJE

Diabeti është një grup i sëmundjeve metabolike që karakterizohen nga hiperglikemia që rezulton
nga defekte në sekretimin e insulinës, veprimin e insulinës ose të dyja (Kumar & Clark, 2012).
Hiperglikemia kronike e diabetit shoqërohet me dëmtime afatgjata, mosfunksionim dhe dështim
të organeve të ndryshme, veçanërisht të syve, veshkave, nervave, zemrës dhe enëve të gjakut
([ADA], 2008).
Diabeti prek më shumë se 220 milion njerëz në të gjithë botën, dhe po vlerësohet se do të ndikojë
në 440 milion deri në vitin 2030 (Kumar & Clark, 2012).

Figura 1. Prevalenca e diabetit sipas moshës dhe gjinisë në 2019 (B.V., 2019)

Shumica dërrmuese e rasteve të diabetit ndahen në dy kategori të gjera etiopatogjenetike. Në një
kategori, diabeti tip 1, shkaku është një mungesë absolute e sekretimit të insulinës.
Individët me rrezik në rritje të zhvillimit të këtij lloji të diabetit shpesh mund të identifikohen nga
analiza serologjike të një procesi patologjik autoimun që ndodh në ishujt e pankreasit dhe nga
shënjuesit gjenetikë. Në kategorinë tjetër, shumë më të përhapur, diabetin e tipit 2, shkaku është
një kombinim i rezistencës ndaj veprimit të insulinës dhe një përgjigje joadekuate sekretuese të
insulinës kompensuese. Disa procese patogjene janë të përfshira në zhvillimin e diabetit. Këto
variojnë nga shkatërrimi autoimun i qelizave β të pankreasit me pasojë të mungesës së insulinës
deri te anomalitë që rezultojnë në rezistencë ndaj veprimit të insulinës. Simptomat e hiperglikemisë
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së theksuar përfshijnë poliuri, polidipsi, humbje peshe, ndonjëherë me polifagi dhe vizion të
paqartë. Komplikimet afatgjata të diabetit përfshijnë retinopatinë me humbje të mundshme të
shikimit; nefropatia që çon në insuficiencë renale; neuropati periferike me rrezik të ulçerave në
këmbë, amputime dhe nyje Charcot; dhe neuropati autonome duke shkaktuar simptoma
gastrointestinale, gjenitourinare, kardiovaskulare dhe mosfunksionim seksual. Pacientët me diabet
kanë një incidencë të shtuar të sëmundjeve kardiovaskulare arterosklerotike, arteriale periferike
dhe sëmundjeve cerebrovaskulare. Hipertensioni dhe anomalitë e metabolizmit të lipoproteinës
shpesh gjenden tek njerëzit me diabet ([ADA], 2008).
Klasifikimet kryesore të diabetit janë diabeti tip 1, diabeti tip 2, diabeti gestacional dhe diabeti i
lidhur me kushte ose sindroma të tjera (ADA, 2009). Llojet e ndryshme të diabetit ndryshojnë në
shkakun, rrjedhën klinike dhe trajtimin. Sistemi i klasifikimit është dinamik në dy mënyra. Së pari,
gjetjet e hulumtimit sugjerojnë shumë dallime midis individëve brenda secilës kategori. Së dyti,
përveç personave me diabet tip 1, pacientët mund të lëvizin nga një kategori në tjetrën.
Për shembull, një grua me diabet gestacional, pas lindjes mund të kalojë në kategorinë e tipit 2.
Prediabeti klasifikohet si tolerancë e dëmtuar e glukozës (IGT) ose qrregullimi i glukozes esell
(IFG) dhe i referohet një gjendje në të cilën përqendrimet e glukozës në gjak bien midis niveleve
normale dhe atyre që konsiderohen diagnostifikuese për diabetin (CDC,2011).
Diabeti i tipit 1 - paraqitet në 10-15% të rasteve tek fëmijët dhe të rinjtë. Tek tipi 1 ka një mungese
absolute të hormonit të insulinës, pasi që sistemi imunitar sulmon dhe shkatërron qelizat beta të
pankreasit. Të sëmurët janë të varur nga insulina, prandaj duhet të injektohen me insulinë çdo ditë
për të mbijetuar.
Diabeti i tipit 2 - është lloji më i përhapur i diabetit, që haset në 90% të rasteve tek të rinjtë në
mbipeshë, njerëzit pas moshës 40 vjeçare. Kryesisht trashëgohet apo shkaktohet nga faktorët e
mënyrës së jetesës . Në tipin 2 pankreasi nuk prodhon mjaftueshëm insulin.
Diabeti i shtatëzanisë apo gestacional shfaqet në 2-5% të rasteve tek gratë shtatëzëna. Ky lloj i
diabetes mellitus ka mundësi të zhduket pas lindjes apo edhe të përparojë më tutje.
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2
2.1

SHQYRTIMI I LITERATURËS
Diabeti

Diabeti është një grup sëmundjesh metabolike që karakterizohet nga nivele të rritura të glukozës
në gjak (hiperglikemia) që rezulton nga defektet në sekretimin e insulinës, veprim i insulinës, ose
të dy (American Diabetes Association [ADA], 2013). Kujdesi për pacient me diabet, i njohur dikur
si diabeti mellitus por tani më shpesh i referuar si diabeti, kërkon një kuptim të epidemiologjisë,
patofiziologjisë, testim diagnostik, kujdes mjekësor dhe infermieror, dhe rehabilitim i pacientëve
me diabet. Infermierët kujdesen për pacientët me diabet në të gjitha mjediset.

2.1.1 Epidemiologjia
Në vitin 2010, numri i njerëzve më të vjetër se 20 vjet të cilët ishin diagnostifikuar rishtazi me
diabet u rrit me rreth 1.9 milion (Qendrat për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve [CDC],
2011). Vlerësohet se më shumë se 25.8 milion njerëz në Shtetet e Bashkuara kanë diabet,
megjithëse pothuajse një e treta e këtyre rasteve janë të diagnostifikuara.
Deri në vitin 2030, numri i rasteve pritet të kalojë 30 milion. Në vitin 2000, vlerësimi në mbarë
botën i prevalencës së diabetit ishte 171 milion njerëz, dhe deri në vitin 2030, kjo pritet të rritet në
më shumë se 360 milion (Organizata Botërore e Shëndetit [WHO], 2012).
Diabeti është veçanërisht i përhapur tek të rriturit. Popullsitë e minoriteteve preken në mënyrë
disproporcionale nga diabeti.
Prevalenca e rregulluar nga mosha e diabetit po rritet në mesin e të gjitha grupeve gjinore dhe
racave, por krahasuar me Kaukazianët, Afrikano-Amerikanët dhe anëtarët e grupeve të tjera racore
dhe etnike (Amerikanët vendas dhe personat me origjinë hispanike) kanë më
shumë mundësi të zhvillojnë diabet, janë në rrezik më të madh për shumë nga ndërlikimet dhe
kanë nivele më të larta të vdekjes për shkak të diabeteve (CDC, 2011).
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2.1.2 Patofiziologjia
Insulina është një hormon i sekretuar nga qelizat beta, të cilat janë një nga katër llojet e qelizave
në ishuj të Langerhans në pankreas (Porth & Matfin, 2009). Insulina është një hormon anabolik,
ose ruajtës. Kur një person ha një vakt, sekretimi i insulinës rritet dhe lëviz glukozën nga gjaku
në muskuj, mëlçi dhe qeliza yndyrore.
Në ato qeliza, insulina ka veprimet e mëposhtme:

• Transporton dhe metabolizon glukozën për energji
• Stimulon ruajtjen e glukozës në mëlçi dhe muskuj (në formën e glikogjenit)
• Sinjalizon mëlçinë për të ndaluar lëshimin e glukozës
• Përmirëson ruajtjen e dhjamit dietetik në indin dhjamor
• Përshpejton transportin e aminoacideve (që rrjedhin nga proteina dietike) në qeliza
• Insulina gjithashtu pengon ndarjen e glukozës, proteinave dhe yndyrës së depozituar
Gjatë periudhave në esëll (ndërmjet vakteve dhe gjatë natës), pankreasi vazhdimisht lëshon një
sasi të vogël të insulinës (insulinë bazale); një hormon tjetër pankreatik i quajtur glukagon
(sekretuar nga qelizat alfa të ishujve të Langerhans) lirohet kur nivelet e glukozës në gjak
zvogëlohen, gjë që stimulon mëlçinë të lëshojë glukozën e ruajtur.
Insulina dhe glukagoni së bashku mbajnë një nivel konstant të glukozës në gjak duke stimuluar
lëshimin e glukozës nga mëlçia.
Fillimisht, mëlçia prodhon glukozë përmes ndarjes së glikogjenit (glikogjenoliza).
Pas 8 deri 12 orë pa ushqim, mëlçia formon glukozë nga zbërthimi i substancave jo karbohidrate,
përfshirë aminoacidet (glukoneogjeneza).
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2.1.3 Diabeti tip 1
Diabeti i tipit 1 prek afërsisht 5% deri 10% të njerëzve me diabet (CDC, 2011).
Karakterizohet nga shkatërrimi i qelizave beta të pankreasit (Porth & Matn, 2009).
Faktorët e kombinuar gjenetikë, imunologjikë dhe mjedisorë (psh. Viral) mendohet se
kontribuojnë në shkatërrimin e qelizave beta. Edhe pse ngjarjet që çojnë në shkatërrimin e qelizave
beta nuk janë kuptuar plotësisht, përgjithësisht pranohet që ndjeshmëria gjenetike është një faktor
themelor i zakonshëm në zhvillimin e diabetit tip 1. Njerëzit nuk trashëgojnë vetë diabeti i tipit 1,
por përkundrazi një predispozicion gjenetik ose tendencë, drejt zhvillimit të diabetit tip 1. Kjo
prirje gjenetike është konstatuar te njerëzit me lloje të caktuara te antigjenit leukocitar njerëzor.
Ekzistojnë gjithashtu prova të një pergjigje autoimune të diabetit tip 1. Kjo është një përgjigje
jonormale në të cilën antitrupat drejtohen kundër indeve normale të trupit, duke iu përgjigjur këtyre
indeve sikur të ishin të huaja. Autoantitrupat kundër qelizave të ishujve dhe kundër insulinës
endogjene (të brendshme) janë zbuluar tek njerëzit në kohën e diagnostifikimit dhe madje disa vite
para zhvillimit të shenjave klinike të diabetit tip 1. Përveç përbërësve gjenetikë dhe imunologjikë,
faktorët mjedisorë, siç janë viruset ose toksinat, që mund të fillojnë shkatërrimin e qelizës beta
janë duke u hetuar. Pavarësisht nga shkaku specifik, shkatërrimi i qelizave beta rezulton në renie
të prodhimit të insulinës, prodhimin e glukozës së pakontrolluar nga mëlçia dhe hipergliceminë ne
esell. Përveç kësaj, glukoza që rrjedh nga ushqimi nuk mund të ruhet në mëlçi, por në vend të kësaj
mbetet në qarkullimin e gjakut dhe kontribuon në hipergliceminë postprandiale (pas ngrënies).
Nëse përqendrimi i glukozës në gjak tejkalon pragun renal për glukozë, zakonisht 180 deri 200 mg
/ dL (9,9 deri 11,1 mmol / L), veshkat mund të mos riabsorbojnë të gjithë glukozën e filtruar;
glukoza më pas shfaqet në urinë (glikosuria).
Kur glukoza e tepërt sekretohet në urinë, ajo shoqërohet me humbje të tepruar të lëngjeve dhe
elektroliteve. Kjo quhet diurezë osmotike. Për shkak se insulina normalisht pengon glikogjenolizën
(zbërthimin e glukozës së ruajtur) dhe glukoneogjenezën (prodhimi i glukozës së re nga
aminoacidet dhe substratet e tjera), këto procese ndodhin në një mënyrë të pakufizuar tek njerëzit
me mungese të insulinës dhe kontribuojnë më tej në hiperglikemi.
Për më tepër, ndodh shkrirja e dhjamit, duke rezultuar në një rritje të prodhimit të trupave ketonik,
një substancë shumë acidike e formuar kur mëlçia zbërthen acidet yndyrore të lira në mungesë të
insulinës.
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2.1.4 Ketoacidoza diabetike (DKA)
Është një çrregullim metabolik që shfaqet më së shpeshti te personat me diabet tip 1 dhe rezulton
nga një përcaktueshmëri e insulinës; formohen trupat ketonik shumë acidik, dhe ndodh acidoza
metabolike. Tre burimet kryesore metabolike janë hiperglikemia, ketoza dhe acidoza metabolike
(Porth & Matn, 2009).
DKA zakonisht paraprihet nga një ditë ose më shumë poliuri, polidipsi, nauze, të vjella dhe lodhje
dhe gjendje kome nëse nuk mjekohet. Frymëmarrja ka një erë karakteristike të frutave për shkak
të pranisë së ketoacideve.

2.1.5 Diabeti tip 2
Diabeti i tipit 2 prek afërsisht 90% deri 95% të njerëzve me diabet (CDC, 2011).
Ndodh më shpesh tek njerëzit që janë më të vjetër se 30 vjeç dhe obezë, megjithëse incidenca e tij
po rritet me shpejtësi tek të rinjtë për shkak të epidemisë në rritje të mbipeshës tek fëmijët,
adoleshentët dhe të rriturit e rinj (CDC, 2011).
Dy problemet kryesore që lidhen me insulinë në diabetin tip 2 janë rezistenca ndaj insulinës dhe
sekretimi i dëmtuar insulinës. Rezistenca ndaj insulinës i referohet një ndjeshmërie të zvogeluar të
indit ndaj insulinës. Normalisht, insulina lidhet me receptorë të veçantë në sipërfaqet e qelizave
dhe fillon një seri reagimesh të përfshira në metabolizmin e glukozës.
Në diabetin tip 2, këto reaksione ndërqelizore zvogëlohen, duke e bërë insulinë më pak efikase në
stimulimin e marrjes së glukozës nga indet dhe në rregullimin e lirimit të glukozës nga mëlçia
(Figura.2).
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Figura 2. Patogjeneza e diabetit tip 2

Mekanizmat e saktë që çojnë në rezistencën ndaj insulinës dhe sekretimin e insulinës së dëmtuar
në diabetin tip 2 janë të panjohura, megjithëse mendohet se faktorët gjenetikë luajnë një rol. Për të
kaluar rezistencën ndaj insulinës dhe për të parandaluar grumbullimin e glukozës në gjak, sasitë e
rritura të insulinës duhet të sekretohen për të ruajtur nivelin e glukozës në nivel normal ose pak i
ngritur. Nëse qelizat beta nuk mund të vazhdojnë me rritjen e kërkesës për insulinë, niveli i
glukozës rritet dhe zhvillohet diabeti i tipit 2.
Rezistenca e insulinës gjithashtu mund të çojë në sindromën metabolike, e cila është një ndryshimi
simptomave përfshirë hipertensionin, hiperkolesterolemia, mbipesha abdominale dhe anomalitë e
tjera (Porth & Matfin, 2009).
Përkundër sekretimit të insulinës së dëmtuar që është karakteristike për diabetin e tipit 2, ekziston
mjaft insulinë e pranishme për të parandaluar prishjen e yndyrës dhe prodhimin shoqërues të
trupave keton. Prandaj, DKA nuk ndodh zakonisht në diabetin tip 2.
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Sidoqoftë diabeti i pakontrolluar i tipit 2 mund të çojë në një problem akut tjetër - sindromi
hiperglikemik hiperosmolar (HHS). Për shkak se diabeti i tipit 2 shoqërohet me një intolerancë të
ngadaltë, progresive të glukozës, fillimi i tij mund të mos zbulohet për shumë vite.
Nëse pacienti përjeton simptoma, ato janë shpesh të lehta dhe mund të përfshijnë lodhje,
nervozizëm, poliuri, polidipsi, plagë të shëruara dobët të lëkurës, infeksione vaginale ose vizion të
paqartë (nëse nivelet e glukozës janë shumë të larta).
Për shumicën e pacientëve (afërsisht 75%), diabeti i tipit 2 zbulohet rastësisht (p.sh. kur kryhen
teste rutinore laboratorike ose ekzaminime oftalmoskopike). Një pasojë e diabetit të pazbuluar
është se komplikimet afatgjata të diabeteve (p.sh. sëmundja e syve, neuropatia periferike,
sëmundja vaskulare periferike) mund të jenë zhvilluar para se të bëhet diagnoza aktuale e diabeteve
(ADA, 2009), duke nënkuptuar që glukoza në gjakut është ngritur për një kohë para diagnozës.

2.1.6 Diabeti Gestacional
Diabeti gestacional është çdo shkallë e intolerancës së glukozës me fillimin e saj gjatë shtatëzanisë.
Hiperglikemia zhvillohet gjatë shtatëzënësisë për shkak të sekretimit të hormoneve placentare, gjë
që shkakton rezistencë ndaj insulinës. Diabeti gestinal ndodh në rreth 18% të grave shtatzëna dhe
rrit rrezikun e tyre për çrregullime hipertensionale gjatë shtatëzanisë (CDC, 2011). Gratë që
konsiderohen se janë në rrezik të lartë për diabetin gestacional dhe duhet të kontrollohen dhe
testojne nivelin e glukozës në gjak në vizitën e tyre të pare para lindjes janë ato me mbipeshe të
theksuar, një histori personale të diabetit gestacional, glikozuri, ose një histori të fortë familjare të
diabetit. Grupet etnike me rrezik të lartë përfshijnë amerikanët hispanikë,vendase amerikanët,
aziatikët, afrikano-amerikanët dhe ishujt e paqes. Nëse këto gra me rrezikshmëri të lartë nuk kanë
diabet gestacional në shqyrtimin fillestar, ato duhet të ritestohen midis 24 dhe 28 javëve të
shtatezanise. Të gjitha gratë me rrezik mesatar duhet të testohen në 24 deri në 28 javë të shtatzënisë.
Testimi nuk rekomandohet në mënyrë specifike për gratë e identifikuar me rrezik të ulët.
Gratë me rrezik të ulët janë ato që plotësojnë të gjitha kriteret e mëposhtme:
•

mosha më e re se 25 vjeç,

•

pesha normale para shtatzënisë,

•

anëtare e një grupi etnik me prevalencë të ulët të diabetit gestacional,
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•

pa histori të një tolerance anormale të glukozës,

•

nuk ka histori të njohur të diabetit në të afërm të shkallës së parë, dhe

•

asnjë histori të rezultatit të dobët obstetrik (ADA, 2009).

Gratë që konsiderohen të jenë me rrezik të lartë ose rrezik mesatar duhet të kenë ose një test oral
të tolerancës së glukozës (OGTT) ose një test sfidë së glukozës (GCT) e ndjekur nga OGTT tek
gratë që e tejkalojnë vlerën e pragut të glukozës prej 140 mg / dL (7.8 mmol / L (ADA, 2009).
Menaxhimi fillestar përfshin modifikimin dietik dhe monitorimin e glukozës në gjak. Nëse
hiperglikemia vazhdon, insulina është e përshkruar. Qëllimet për nivelin e glukozës në gjak gjatë
shtatzënia është 105 mg / dL (5.8 mmol / L) ose më pak para ngrënies dhe 130 mg / dL (7.2 mmol
/ L) ose më pak 2 orë pas ngrënies (ADA, 2009). Pas lindjes, nivelet e glukozës në gjak në gratë
me diabet gestacional zakonisht kthehen në normale. Sidoqoftë, shumë gra që kanë pasur diabet
gestacional zhvillojnë diabet tip 2 më vonë në jetë. Përafërsisht 35% deri në 60% të grave që kanë
pasur diabet gestacional zhvillojnë diabet gjatë 10-20 viteve të ardhshme (CDC, 2011).

2.1.7 Prevenca
Grupi i Kërkimeve të Programit për Parandalimin e Diabetit (2002) raportoi që diabeti tip 2 mund
të parandalohet me ndryshime të përshtatshme në stilin e jetës.
Personat në rrezik të lartë për diabetin e tipit 2 (indeksi i masës trupore [BMI] më i madh se 24,
niveli i glukozës në esell dhe postprandial i ngritur por jo në nivelet diagnostikuese të diabetit)
morën rekomandime standarde për stilin e jetës plus metformin (Glukofage), një agjent oral
antidiabetik, rekomandimet standarde te stilit të jetës plus placebo, ose një program intensiv i
modifikimeve të stilit të jetës. Kurrikula 16-mësimore e programit intensiv të modifikimeve të
jetesës u përqëndrua në uljen e peshës më të madhe se 7% të peshës fillestare të trupit dhe aktivitetit
fizik me intensitet të moderuar. Ai gjithashtu përfshiu strategji të modifikimit të sjelljes, të
dizajnuara për të ndihmuar pacientët të arrijnë qëllimet e uljes së peshës dhe pjesëmarrjes në
stërvitje.Në krahasim me grupin e placebo, grupi i ndërhyrjes së stilit të jetës kishte një incidencë
më të ulët të diabetit 58% dhe grupi metformin kishte një incidencë më të ulët 31% të diabetit.
Këto pjesë u gjetën në të dy gjinitë dhe të gjitha grupet racore dhe etnike. Këto pjesë tregojnë se
diabeti i tipit 2 mund të parandalohet ose vonohet tek personat me rrezik të lartë për sëmundjen
(Grupi i Studimit të Programit për Parandalimin e Diabetit, 2002).
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2.1.8 Manifestimet klinike
Manifestimet klinike varen nga niveli i hiperglikemisë së pacientit. Manifestimet klasike klinike
të diabetit përfshijnë "tre Ps": poliuria, polidipsia dhe polifagia. Poliuria (urinim i rritur) dhe
polidipsia (etja e shtuar) ndodhin si rezultat i humbjes së tepërt të lëngjeve të shoqëruar me
diurezën osmotike. Pacientët gjithashtu përjetojnë polifagia (oreks të rritur) që rezulton nga gjendja
katabolike e shkaktuar nga indifikimi i insulinës dhe prishja e proteinave dhe yndyrave (Porth &
Matn, 2009).
Simptoma të tjera përfshijnë lodhje dhe dobësi, ndryshime të papritura të shikimit, ndjesi shpimi
gjilpërash ose mpirje në duar ose këmbë, lëkurë të thatë, lezione të lëkurës ose plagë që janë të
ngadalta për t'u shëruar dhe infeksione të përsëritura. Fillimi i diabetit tip 1 gjithashtu mund të
shoqërohet me humbje të papritur të peshës ose të përzier, të vjella ose dhimbje barku, nëse DKA
(këto-acidoza diabetike) është zhvilluar.

2.1.9 Vlerësimi dhe gjetjet diagnostike
Një nivel jonormal i lartë i glukozës në gjak është kriteri bazë për diagnostikimin e diabetit.
Mund të përdoret glukoza e plazmës (FPG) e agjërimit (përcaktimi i glukozës në gjak të marrë në
agjërim pas së paku 8 orësh), glukozës plazmatike të rastit, dhe nivelit të glukozës 2 orë pas
marrjes së glukozës (post-ngarkesë 2-orëshe), (Fischbach & Dunning, 2009).
Testi i tolerancës së glukozës OGTT dhe intravenoze (IV) nuk rekomandohet më për përdorim
rutinor klinik.
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Tabela 1. Vlerësimi i pacientit me diabet
Historia:
• Simptomat që lidhen me diagnozën e diabetit:
Simptomat e hiperglicemisë
Simptomat e hipoglikemisë
Frekuenca, koha, ashpërsia dhe zgjidhja
• Rezultatet e monitorimit të glukozës në gjak
• Statusi, simptomat dhe administrimi i komplikimeve kronike të diabetit:
Sy; veshkave; nervore; Kardiake urogjenitale dhe seksuale, fshikëz dhe gastrointestinale;
vaskulare periferike; komplikimet e këmbëve që lidhen me diabetin
• Respektimi / aftësia për të ndjekur planin e përshkruar të menaxhimit dietik
• Respektimi i regjimit të përshkruar të ushtrimeve
• Respektimi / aftësia për të ndjekur trajtimin farmakologjik të përshkruar (insulinë ose oral)
agjentë antidiabetikë)
• Përdorimi i duhanit, alkoolit dhe medikamenteve të përshkruara pa recetë
• Faktorët e mënyrës së jetesës, kulturore, psikosociale dhe ekonomike që mund të ndikojnë
në trajtimin e diabetit
• Efektet e diabetit ose komplikimet e tij në gjendjen funksionale (p.sh., lëvizshmëria,
vizioni).
Ekzaminimi fizik
• Presioni i gjakut (ulur dhe qëndruar për të zbuluar ndryshimet ortostatike)
• Indeksi i masës trupore (lartësia dhe pesha)
• Ekzaminimi funduskopik dhe mprehtësia vizuale
• Ekzaminimi i këmbës (lezione, shenja të infeksionit, puls)
• Ekzaminimi i lëkurës (lezione dhe vendet e injektimit të insulinës)
• Ekzaminimi Neurologjik
Vëzhgimi dhe ekzaminimi ndijor duke përdorur monofilament
Reflekset e tendinave të thella
• Ekzaminimi oral
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Ekzaminimi Laboratorik
• Hgb A1C (A1C)
• Profili I lipideve esell
• Test për mikroalbuminuria
• Niveli i kreatininës në serum
• Urinalysa
• Elektrokardiogram
Nevojë për referime
•Oftalmologu
• Podriatist
• Dietologu
• Edukatori i diabetit
•Të tjerë

2.1.10 Specifikat tek të moshuarit
Diabeti i tipit 2 është shkaku i shtatë kryesor i vdekjes dhe prek afërsisht 20% të të moshuarve
(Eliopoulos, 2010). Ekziston një prevalencë e lartë midis Afrikano-Amerikanëve dhe atyre që janë
nga 65 deri në 74 vjeç. Zbulimi i hershëm është i rëndësishëm por mund të jetë sfidues sepse
simptomat mund të jenë mungesë ose jospecifike. Një test i tolerancës së glukozës është më i
efektshëm në diagnozë sesa testimi i urinës për glukozën në pacientët më të vjetër për shkak të
pragut më të lartë renal për glukozën (Eliopoulos, 2010).
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2.2

Menaxhimi dhe trajtimi mjekësor

Qëllimi kryesor i trajtimit të diabetit është që të normalizohet aktiviteti i insulinës dhe niveli i
glukozës në gjak për të zvogëluar zhvillimin e komplikimeve vaskulare dhe neuropatike. Kontrolli
i Diabeteve dhe Kontrolli i Komplikimeve (DCCT), një provë klinike perspektive 10-vjeçare e
kryer nga 1983 deri në 1993, demonstroi rëndësinë e arritjes së kontrollit te glukozës në gjak në
intervalin normal, jodiabetik. Kjo provë tregoi se kontrolli intensiv i glukozës uli në mënyrë
dramatike zhvillimin dhe përparimin e komplikimeve të tilla si retinopatia (enët e vogla të gjakut
që ushqejnë retinën në sy janë të dëmtuara), nefropatia (qelizat e veshkave dëmtohen), dhe
neuropatia (qelizat nervore dëmtohen ). Trajtimi intensiv pershkruhet si tre ose katër injeksione
insulinë në ditë ose infuzion i vazhdueshëm i insulinës nënlëkurore, terapi me pompë insuline plus
monitorim të shpeshtë të glukozës në gjak dhe kontakte javore me edukatorë të diabetit.
ADA rekomandon që të gjithë pacientët me diabet të përpiqen të kontrollojnë glukozën (Hgb A1c
më pak se 7%) për të zvogëluar rrezikun e tyre për komplikime (ADA, 2013).
Terapia intenzive duhet të fillohet me kujdes dhe duhet të shoqërohet me një edukim të plotë të
pacientit dhe familjes dhe me sjellja e përgjegjshme e pacientit. Ekzaminimi i kujdesshëm i
pacientëve për aftësi dhe përgjegjësi është një hap kryesor në inicimin e terapisë intensive. Qëllimi
terapeutik për menaxhimin e diabetit është arritja e niveleve normale të glukozës në gjak
(euglikemia) pa hipoglikemi duke ruajtur një cilësi të lartë të jetës. Menaxhimi i diabetit ka
përbërës të tillë: terapi ushqyese, ushtrime, monitorim, terapi farmakologjike dhe arsimim.
Menaxhimi i diabetit përfshin vlerësimin dhe modifikimin e vazhdueshëm të planit të trajtimit nga
profesionistë të shëndetit dhe rregullime të përditshme në terapi nga pacienti. Edhe pse ekipi i
kujdesit shëndetësor drejton trajtimin, është pacienti individual që duhet të menaxhojë regjimin
kompleks terapeutik. Për këtë arsye, edukimi i pacientëve dhe familjes është një përbërës thelbësor
i trajtimit të diabetit dhe është po aq i rëndësishëm sa të gjithë përbërësit e tjerë të regjimit.
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2.2.1 Terapia nutricionale (ushqyese)
Ushqimi, planifikimi i vaktit, kontrolli i peshës dhe rritja e aktivitetit janë themeli i menaxhimit të
diabetit (ADA, 2013). Objektivat më të rëndësishëm në menaxhimin dietetik dhe ushqyes të
diabetit janë kontrolli i marrjes totale të kalorive për të arritur ose mbajtur një peshë të arsyeshme
trupore, kontrollin e niveleve të glukozës në gjak dhe normalizimin e lipideve dhe presionin e
gjakut për të parandaluar sëmundjet e zemrës. Suksesi në këtë fushë shpesh shoqërohet me kthimin
e hiperglicemisë në diabetin tip 2. Sidoqoftë, arritja e këtyre qëllimeve nuk është gjithmonë e lehtë.
Për shkak se terapia ushqyese mjekësore (MNT) - terapi ushqyese e përshkruar për menaxhimin e
diabetit, e cila zakonisht administrohet nga një dietolog i regjistruar - është komplekse, një dietolog
i regjistruar i cili e kupton terapinë ka përgjegjësinë kryesore për hartimin dhe edukimin në lidhje
me këtë aspekt të planit terapeutik. Infermierët dhe të gjithë anëtarët e tjerë të ekipit të kujdesit
shëndetësor duhet të jenë të informuar për terapinë ushqyese dhe mbështetjen e pacientëve që
duhet të zbatojnë ndryshimet ushqyese dhe stilin e jetës.
Menaxhimi ushqyes i diabetit përfshin qëllimet e mëposhtme:
1. Për të arritur dhe mbajtur:
a. Nivelet e glukozës në gjak në intervalin normal ose sa më afër nivelit normal sa është e
mundur në mënyrë të sigurt.
b. Një profil lipid dhe lipoproteina që zvogëlon rrezikun për sëmundje vaskulare.
c. Nivelet e presionit të gjakut në intervalin normal ose sa më afër nivelit normal sa është e mundur
në mënyrë të sigurt.
2. Për të parandaluar, ose për të ngadalësuar, shkallën e zhvillimit të komplikimeve kronike
të diabetit duke modifikuar marrjen e ushqimeve dhe mënyrën e jetesës.
3. Për të adresuar nevojat individuale të ushqimit, duke marrë parasysh preferencat
personale dhe kulturore dhe gatishmërinë për të ndryshuar.
4. Për të ruajtur kënaqësinë e ngrënies duke kufizuar ushqimet e preferueshme kur tregohet
nga evidenca shkencore.
Për pacientët që janë obezë dhe kanë diabet (veçanërisht ata me diabet tip 2), humbja e peshës
është çelësi i trajtimit. Gjithashtu është një faktor kryesor në parandalimin e diabetit.Në përgjithësi,
mbipesha konsiderohet të jetë një BMI prej 25 deri 29; mbipesha është përcaktuar si 20% mbi
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peshën ideale të trupit ose një BMI e barabartë ose më e madhe se 30 (WHO, 2011). Pacientët që
janë obezë, kanë diabet tip 2 dhe kërkojnë insulinë ose agjentë oralë për të kontrolluar nivelin e
glukozës në gjak, mund të jenë në gjendje të zvogëlojnë ose eliminojnë nevojën për ilaçe përmes
humbjes së peshës. Një humbje peshe e vogël si 5% deri 10% e peshës totale mund të përmirësojë
ndjeshëm nivelin e glukozës në gjak. Për pacientët të cilët janë obezë, kanë diabet dhe nuk marrin
insulinë ose sulfonilureas (një klasë e ilaçeve oral antidiabetik për trajtimin e diabetit tip 2 që
stimulon sekretimin e insulinës dhe veprimin e insulinës), përmbajtja e vazhdueshme e vaktit ose
koha është e rëndësishme, por jo aq kritike. Përkundrazi, ulja e konsumit të përgjithshëm të
kalorive merr më shumë rëndësi. Sidoqoftë, vaktet nuk duhet të anashkalohen. Rrjedhja e shpejte
e marrjes së ushqimit gjatë gjithë ditës vendos më shumë kërkesa të menaxhueshme në pankreas.
Ndjekja e vazhdueshme e një vakti ushqyes është një nga aspektet më sfiduese të menaxhimit të
diabetit. Mund të jetë më realiste të kufizoni kaloritë vetëm në mënyrë të moderuar. Për pacientët
që kanë humbur peshë duke përfshirë zakone të reja dietetike në stilin e jetës së tyre, edukimi i
dietës, terapia e sjelljes, mbështetja në grup dhe këshillimi i vazhdueshëm i ushqimit inkurajohen
të ruajnë humbjen e peshës.

2.2.2 Planifikimi i vaktit dhe edukimi lidhur me ushqimin
Për vaktin e ushqimit duhet të merren parasysh preferencat e ushqimit të pacientit, mënyra e
jetesës, koha e zakonshme e ngrënies dhe prejardhja etnike dhe kulturore. Për pacientët që kërkojnë
insulinë të ndihmuar në kontrollimin e niveleve të glukozës në gjak, mbajtja e sa më shumë
qendrueshmërisë në sasinë e kalorive dhe karbohidrateve të gëlltitura në çdo vakt është thelbësore.
Për qëndrueshmërinë në intervalet kohore të përafërta ndërmjet vakteve, preferohet shtimi shtesave
te vogla ushqimore (zamer) nëse është e nevojshme, ndihmon në parandalimin e reaksioneve
hipoglikemike dhe në ruajtjen e kontrollit të përgjithshëm të glukozës në gjak. Për pacientët që
mund të zotërojnë llogaritjet e insulinës-karbohidrateve, mënyra e jetesës mund të jetë më e
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ekzekutueshme dhe kontrolli i diabetit më i parashikueshëm. Për ata që përdorin terapi intensive
të insulinës, mund të ketë një provueshmëri më të madhe në kohën dhe përmbajtjen e vakteve duke
lejuar rregullime në dozën e insulinës për ndryshime në zakonet e ngrënies dhe ushtrimeve.
Përparimet në menaxhimin e insulinës (analoge të reja të insulinës, algoritme të insulinës, pompa
insulinë) lejojnë një ekspertizë më të madhe të orareve sesa ishte më parë e mundur. Kjo bie ndesh
me konceptin e ruajtjes së një doze të vazhdueshme të insulinës, që kërkon caktimin e rreptë të
vakteve, që të përputhet me fillimin dhe kohëzgjatjen e insulinës.
Hapi i parë në përgatitjen e një plani të vaktit është një përmbledhje e plotë e historisë së dietës së
pacientit për të identifikuar zakonet e të ngrënit dhe mënyrën e jetesës dhe format kulturore të
ngrënies (Welch, Allyn, Zagarins, et al., 2011). Kjo përfshin një vlerësim të plotë të nevojës së
pacientit për humbje peshe, shtim ose mirëmbajtje. Në shumicën e rasteve, njerëzit me diabet tip
2 kërkojnë ulje të peshës. Në edukimin e planifikimit të vaktit, dietologët klinikë përdorin mjete
të ndryshme, materiale, dhe mënyra të ndryshme.
Edukimi fillestar adreson rëndësinë e zakoneve të qëndrueshme të ngrënies, marrëdhëniet e
ushqimit dhe insulinës, si dhe sigurimin e një plani indiviudual të vaktit.
Edukimi i thelluar i ndjekjes më pas përqendrohet në aftësitë e menaxhimit, të tilla si ngrënia në
restorante, leximi i etiketave të ushqimit dhe rregullimi i planit të vaktit për stërvitje, sëmundje
dhe raste të veçanta. Infermierja luan një rol të rëndësishëm në komunikimin e informacionit
përkatës me dietologun dhe forcimin e mirëkuptimit të pacientit. Komunikimi midis ekipit është i
rëndësishëm. Disa aspekte të planifikimit të vakteve, siç është sistemi i shkëmbimit të ushqimit,
mund të jenë të vështira për t'u mësuar. Kjo mund të jetë e lidhur me kufizimet në nivelin
intelektual të pacientit ose me çështje emocionale, siç janë vështirësia për të pranuar diagnozën e
diabetit ose ndjenjat e privimit dhe kufizim të padrejtë në të ngrënë.
Në çdo rast, ndihmon të theksohet se përdorimi i sistemit të këmbimit (ose ndonjë sistem të
klasifikimi të ushqimit) siguron një mënyrë të re të të menduarit për ushqimin sesa një mënyrë të
re të të ngrënit. Gjithashtu e rëndësishme të thjeshtësojme informacionin sa më shumë që të jetë e
mundur dhe të sigurohen mundësi që pacienti të praktikojë dhe të përsërisë aktivitete dhe
informacionet.
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2.2.3 Kërkesat kalorike
Dietat e kontrolluara nga kaloritë janë planifikuar nga llogaritja e parë e nevojave për energji të
një personi dhe kërkesat kalorike bazuar në moshën, gjininë, gjatësinë dhe peshën. Një element
aktiviteti është faktorizuar për të siguruar numrin atktual të kalorive të nevojshme për mirëmbajtjen
e peshës. Për të promovuar një humbje peshe nga 1 deri në 2 kile në javë, 500 deri në 1000 kalori
zbriten nga totali ditor. Kaloritë shpërndahen në karbohidrate, proteina dhe yndyrna dhe më pas
zhvillohet një plan vakti, duke marrë parasysh stilin e jetës së pacientit dhe preferencat e ushqimit.
Pacientët mund të jenë nënpeshë në fillimin e diabetit tip 1 për shkak të humbjes së shpejtë të
peshës nga hiperglikemia e rëndë. Qëllimi fillimisht mund të jetë sigurimi i një diete me kalori më
të lartë për të rifituar peshën e humbur dhe kontrollin e glukozës në gjak. Një plan vakti për diabetin
përqendrohet në përqindjet e kalorive që vijnë nga karbohidratet, proteinat dhe yndyrnat.

2.2.4 Karbohidratet
Shpërndarja kalorike e rekomanduar aktualisht është më e lartë në karbohidrate sesa në yndyrë dhe
proteina. Në përgjithësi, ushqimet me karbohidrate kanë efektin më të madh në nivelin e glukozës
në gjak sepse ato treten më shpejt se ushqimet e tjera dhe shndërrohen shpejt në glukozë. Sidoqoftë,
studimi për përshtatshmërinë e një diete me karbohidrate më të larta te pacientët me ulje të
tolerancës së glukozës është duke vazhduar, dhe rekomandimet mund të ndryshojnë në përputhje
me rrethanat. Aktualisht, ADA dhe Akademia e Ushqyerit dhe Dietikëve (dikur Shoqata Dietetike
Amerikane) rekomandojnë që për të gjitha nivelet e konsumit kalorik, 50% deri 60% të kalorive
duhet të rrjedhin nga karbohidratet, 20% në 30% nga yndyra, dhe duke mbetur 10% në 20% nga
proteina (Dudek, 2010). Shumica e zgjedhjeve për karbohidratet duhet të vijnë nga drithërat. Këto
rekomandime janë gjithashtu në përputhje me ato të Shoqatës Amerikane të Zemrës dhe Shoqërisë
Amerikane të Kancerit. Karbohidratet përbëhen nga sheqerna (p.sh. saharozë) dhe amidoni (p.sh.
oriz, makarona, bukë). Prandaj, udhëzimet e ushqimit rekomandojnë që të gjitha karbohidratet të
hahen në mënyrë të moderuar për të shmangur nivelet e larta të glukozës në gjak pas ngrënies
(Dudek, 2010). Ushqimet e pasura me karbohidrate, të tilla si saharoza (ëmbëlsirat e përqendruara),
nuk eleminohen plotësisht nga dieta, por duhen ngrënë në moderim (deri në 10% të kalorive totale),
sepse ato janë tipike të pasura me yndyrë dhe nuk kanë vitamina, minerale,dhe fibra.
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2.2.5 Yndyrnat
Rekomandimet në lidhje me përmbajtjen e yndyrës në dietën diabetike përfshijnë uljen e
përqindjes totale të kalorive nga burimet e yndyrës në më pak se 30% të kalorive totale dhe
kufizimin e sasisë së yndyrave të ngopura në 10% të kalorive totale.
Rekomandime shtesë përfshijnë kufizimin e marrjes totale të kolesterolit dietik në më pak se 300
mg në ditë. Kjo qasje mund të ndihmojë në zvogëlimin e faktorëve të rrezikut, siç është rritja e
niveleve të kolesterolit në serum, të cilat shoqërohen me zhvillimin e sëmundjes së arterieve
koronare - shkaku kryesor i vdekjes dhe paaftësisë midis njerëzve me diabet (ADA, 2008a).
2.2.6 Proteinat
Plani i vaktit mund të përfshijë përdorimin e disa burimeve jo-shtazore të proteinave (p.sh.,
bishtajore, drithëra të plota) për të ndihmuar në uljen e yndyrës së ngopur dhe marrjen e
kolesterolit. Për më tepër, sasia e marrjes së proteinave mund të zvogëlohet në pacientët me shenja
të hershme të sëmundjes së veshkave.

2.2.7 Fibrat
Rritja e fibrave në dietë mund të përmirësojë nivelin e glukozës në gjak, të zvogëlojë nevojën për
insulinë ekzogjene, dhe të ulë nivelin e kolesterolit total dhe niveleve të lipoproteinës me densitet
të ulët në gjak (ADA, 2008b; Geil, 2008).
Ekzistojnë dy lloje të dietëve: të tretshëm dhe të patretshme. Fibrat e tretshëme në ushqime të tilla
si bishtajore, tërshëra dhe disa fruta - luan më shumë një rol në uljen e nivelit të glukozës dhe
lipideve sesa fibrat e patretshme, megjithëse shenja klinike e këtij efekti është i vogël (ADA,
2008b; Geil, 2008)
Fibrat e tretshëme ngadalësojn zbrazjen e stomakut dhe lëvizjen e ushqimit nëpër traktin e sipërm
tretës. Efekti i mundshëm për uljen e glukozës në fibra mund të shkaktohet nga shkalla më e
ngadaltë e thithjes së glukozës nga ushqimet që përmbajnë fibra të tretshme.
Fibrat e patretshme gjenden në bukë integrale dhe drithëra dhe në disa perime.
Ky lloj i fibrës së bashku me fibrën e tretshme rrit ngopjen, e cila është e dobishme për humbjen e
peshës. Të paktën 25 g fibra duhet të hahen çdo ditë.
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Një rrezik i përfshirë në rritjen e papritur të marrjes së fibrave është se mund të kërkojë rregullimin
e dozës së insulinës ose agjentëve oral për të parandaluar hipoglikeminë.
Probleme të tjera mund të përfshijnë mbushjen e barkut, të përzier, diarre, fryerjen e shtuar, dhe
kapsllëkun nëse marrja e lëngjeve është i papërshtatshëm. Nëse fibra shtohet ose rritet në planin e
vaktit, duhet të bëhet gradualisht dhe në konsultim me një dietolog. Listat e shkëmbimit (ADA,
2008b; Geil, 2008) shërbejnë si një udhëzues i shkëlqyeshëm për rritjen e marrjes së fibrave.
Zgjedhjet e pasura me fibra ushqimore brenda shkëmbimeve të perimeve, frutave dhe amidonit/
bukës janë theksuar në lista.

2.3

Sistemet e klasifikimit të ushqimit

Për të edukuar në lidhje me parimet e dietës dhe ndihmën në planifikimin e vaktit, janë krijuar disa
sisteme në të cilat ushqimet janë të organizuara në grupe me karakteristika të zakonshme, të tilla
si numri i kalorive, përbërja e ushqimeve (p.sh., sasia e proteinave, yndyrës ose karbohidratit në
ushqim ), ose efekte në nivelin e glukozës në gjak. Disa nga këto janë renditur më pas.
Listat e këmbimit Një mjet i përdorur zakonisht për menaxhimin e ushqimit është shkëmbimi i
listave për planifikimin e vaktit (ADA, 2008b; Geil, 2008). Ekzistojnë gjashtë lista kryesore të
këmbimit: bukë, niseshte, perime, qumësht, mish, fruta dhe yndyrë. Ushqimet brenda një grupi (në
sasitë e porcioneve të specifikuara) përmbajnë numër të barabartë kalorish dhe janë përafërsisht të
barabarta me gram proteina, yndyrë dhe karbohidrate.
Planet e vakteve mund të bazohen në një numër të rekomanduar zgjedhjesh nga secila listë e
këmbimit. Ushqimet në një listë mund të shkëmbehen me njëra-tjetrën, duke lejuar
shumëllojshmëri duke ruajtur sa më shumë konsistencë të jetë e mundur në përmbajtjen ushqyese
të ushqimeve të ngrira.
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2.3.1 Etiketat e produkteve ushqimore
Prodhuesit e ushqimit u kërkohet të kenë përmbajtjen ushqimore, të ushqimeve të listuara në
paketimin e tyre, dhe leximi i etiketave të ushqimit është një aftësi e rëndësishme që pacientët të
mësojnë dhe përdorin kur bëjnë blerje ushqimore. Etiketa përfshin informacione rreth sa gram
karbohidrate janë në një shërbim ushqimi.
Ky informacion mund të përdoret për të përcaktuar se sa ilaç është i nevojshëm. Për shembull, një
pacient që merr insulinë paraprake mund të përdorë algoritmin e 1 njësisë insulinë për 15 g
karbohidrate. Pacientët gjithashtu mund të edukohen të kenë një "buxhet të karbohidrateve" për
vakt (p.sh., 45 deri në 60 g). Numërimi i karbohidrateve është një mjet ushqyes që përdoret për
administrimin e glukozës në gjak sepse karbohidratet janë lëndët ushqyese kryesore në ushqim që
pësojnë nivelet e glukozës në gjak. Kjo metodë siguron ekselibilitet në zgjedhjet e ushqimit, mund
të jetë më pak e ndërlikuar për të kuptuar sesa lista diabetike e shkëmbimit të ushqimit, dhe lejon
menaxhim më të saktë me injeksione të shumta ditore (insulinë para çdo vakti).
Sidoqoftë, nëse llogaritja e karbohidrateve nuk përdoret me teknika të tjera të planifikimit të vaktit,
shtimi i peshës mund të rezultojë. Një shumëllojshmëri e metodave përdoren për të numëruar
karbohidratet. Kur hartoni një plan të vaktit diabetik duke përdorur llogaritjen e karbohidrateve,
duhet të merren parasysh të gjitha burimet ushqimore.
Pasi tretet, 100% e karbohidrateve shndërrohen në glukozë. Përafërsisht 50% e ushqimeve
proteinike (mishi, peshk, dhe shpendët) shndërrohen gjithashtu në glukozë, dhe kjo ka efekt
minimal në nivelin e glukozës në gjak. Numërimi i karbohidrateve konsiston në numërimin e gram
karbohidrateve siç vërehet nga etiketat e ushqimit ose burime të tjera informacioni siç janë librat
CalorieKing. Nëse qëllimet e synuara nuk arrihen vetëm duke llogaritur karbohidratet, proteina
faktorizohet në llogaritjet. Kjo është veçanërisht e vërtetë nëse vakti përbëhet vetëm nga mishi,
peshku, dhe pa perime niseshte. Edhe pse numërimi i karbohidrateve tani përdoret zakonisht për
administrimin e glukozës në gjak me diabet tip 1 dhe tip 2, ai nuk është një sistem i përsosur. Të
gjitha karbohidratet ndikojnë në nivelin e glukozës në gjak në shkallë të ndryshme, pavarësisht
nga madhësia ekuivalente e shërbimit (d.m.th., indeksi i glikemisë). Kur përdoret llogaritja e
karbohidrateve, leximi i etiketave në artikuj ushqimorë është çelësi i suksesit. Duke ditur se cili
është “buxheti i karbohidrateve” për vakt dhe duke ditur se sa gram karbohidrate janë në një
shërbim të një ushqimi, pacienti mund të llogarisë sasinë në një shërbim.
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2.3.2 Zgjedhje të shëndetshme të ushqimit. Një alternative për të numëruar gram
karbohidrate është matja e porcioneve ose zgjedhjeve

Kjo metodë përdoret më shpesh nga personat me diabet tip 2. Eshtë i ngjashëm me listën e
shkëmbimit të ushqimit dhe thekson kontrollin e porcionit të shërbimeve totale të karbohidrateve
në vakte dhe ushqime. Një shërbim i karbohidrateve është i barabartë me 15 g karbohidrate.
Shembuj të një shërbimi janë një mollë 2 inç në diametër dhe një fetë bukë. Perimet dhe mishi
llogariten si një e treta e një shërbimi të karbohidrateve. Ky sistem funksionon mirë për ata që kanë
vështirësi me sisteme më të ndërlikuara.

2.3.3 Udhëzuesi i ushqimit MyPlate.Udhëzuesi i Ushqimit (d.m.th. MyPlate) është një
mjet tjetër që përdoret për zhvillimin e planeve të vaktit.

Zakonisht përdoret për pacientët me diabet tip 2 të cilët kanë një kohë të vështirë pas një diete të
kontrolluar nga kaloritë. Ushqimet janë kategorizuar në pesë grupe kryesore (kokrra, perime, fruta,
qumështore dhe proteina), yndyrna dhe vajra.
Ushqimet (kokrra, frutat dhe perimet) që janë më të ulëta në kalori dhe yndyrë dhe më të larta në
fibra duhet të përbëjnë bazën e dietës. Për ata me diabet, si dhe për popullatën e përgjithshme, 50%
deri 60% e konsumit ditor të kalorive duhet të jetë nga këto tre grupe. Ushqimet më të larta në
yndyrë (veçanërisht yndyra të ngopura) duhet të përbëjnë një përqindje më të vogël të marrjes
ditore të kalorive. Yndyrnat, vajrat dhe ëmbëlsirat duhet të përdoren me pakicë për të marrë peshë
dhe kontroll të glukozës në gjak dhe për të zvogëluar rrezikun për sëmundje kardiovaskulare.
Mbështetja në MyPlate mund të rezultojë në luhatje në nivelin e glukozës në gjak, sepse ushqimet
me karbohidrate të larta mund të grupohen me ushqime me karbohidrate të ulët. Udhëzuesi
përdoret si duhet vetëm si një mjet arsimor në hapin e parë për pacientët që po mësojnë se si të
kontrollojnë porcionet e ushqimit dhe si të identifikojnë se cilat ushqime përmbajnë karbohidrate,
proteina dhe yndyrë.
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2.3.4 Indeksi i glikemisë
Një nga qëllimet kryesore të terapisë dietë në diabet është të shmangë rritjen e mprehtë, të shpejtë
të nivelit të glukozës në gjak pasi të hahet ushqimi. Termi indeks glikemik përdoret për të
përshkruar sesa një ushqim i caktuar rrit nivelin e glukozës në gjak në krahasim me një sasi
ekuivalente të glukozës. Efektet e përdorimit të indeksit glikemik në nivelet e glukozës në gjak
dhe në rezultatet afatgjata të pacientit janë të paqarta, por mund të jenë te dobishme (ADA, 2013).
Edhe pse kërkohet më shumë hulumtim, udhëzimet e mëposhtme mund të jenë të dobishme kur
bëni rekomandime dietike:
• Kombinimi i ushqimeve me karbohidrate me ushqime që përmbajnë proteina dhe yndyrë priren
të ngadalësojnë thithjen e tyre dhe të ulin indeksin e glikemisë.
• Në përgjithësi, ngrënia e ushqimeve që janë të papërpunuara dhe të tëra rezulton në një
indeks të glikemisë më të ulët sesa të hahen ushqime të copëtuara, të pastruara ose të
gatuara (përveç mishit).
• Ngrënia e frutave të tëra në vend të pirjes së lëngut zvogëlon indeksin e glikemisë, sepse
fibrat në fruta ngadalësojn thithjen.
• Shtimi i ushqimeve me sheqerna në dietë mund të rezultojë në një indeks glikemik më të
ulët nëse këto ushqime hahen me ushqime që thithen më ngadalë.
Pacientët mund të krijojnë indeksin e tyre glikemik duke monitoruar nivelin e tyre të glukozës në
gjak pas marrjes së një ushqimi të veçantë. Kjo mund të ndihmojë në përmirësimin e kontrollit të
glukozës në gjak përmes manipulimit të individualizuar të dietës. Shumë pacientë që përdorin
monitorim të shpeshtë të niveleve të glukozës në gjak, mund ta përdorin këtë informacion për të
rregulluar dozat e tyre të insulinës në përputhje me variacionet në marrjen e ushqimit.

2.3.5 Konsumimi i alkoolit
Pacientët me diabet nuk kanë nevojë të heqin dorë nga pijet alkoolike në tërësi, por pacientët dhe
ofruesit kryesorë duhet të jenë të vetëdijshëm për ndikimet e mundshme negative të specifikave të
alkoolit në diabet. Alkooli përthithet para lëndëve ushqyese të tjera dhe nuk kërkon insulinë për
thithjen. Sasi të mëdha mund të shndërrohen në yndyrna, duke rritur rrezikun për ketoacidoze
diabetike (DKA).
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Në përgjithësi, të njëjtat masa paraprake në lidhje me përdorimin e alkoolit nga njerëzit pa diabet
duhet të zbatohen për pacientët me diabet. Rekomandohet moderimi.
Një rrezik i madh i konsumit të alkoolit nga pacienti me diabet është hipoglikemia, veçanërisht për
pacientët që marrin sekretime insuline ose insulinë (medikamente që rrisin sekretimin e insulinës
nga pankreasi). Alkooli mund të ulë reaksionet normale fiziologjike në trup që prodhojnë glukozë
(glukoneogjenezë). Prandaj, nëse një pacient me diabet konsumon alkool në stomak bosh, ekziston
një mundësi e rritur e hipoglikemisë.
Për më tepër, marrja e tepërt e alkoolit mund të dëmtojë aftësinë e pacientit për të njohur dhe
trajtuar hipoglikeminë ose për të ndjekur një plan të caktuar të vaktit për të parandaluar
hipoglikeminë. Për të zvogëluar rrezikun e hipoglikemisë, pacienti duhet të paralajmërohet të
konsumojë ushqim së bashku me alkoolin; megjithatë, karbohidrati i konsumuar me alkool mund
të rrisë glukozën në gjak.
Konsumi i alkoolit mund të çojë në shtim të tepërt të peshës (nga përmbajtja e lartë kalorike e
alkoolit), hiperlipidemi dhe nivele të ngritura të glukozës (veçanërisht me pije të përziera dhe pije
alkoolike). Edukimi i pacientëve në lidhje me marrjen e alkoolit duhet të theksojë moderimin në
sasinë e alkoolit të konsumuar. Futja e moderuar konsiderohet të jetë një pije alkoolike në ditë për
gratë dhe dy në ditë për burrat. Këshillohen pije me kalori më të ulët ose më pak të ëmbla (p.sh.,
birra e lehtë, vera e thatë) dhe konsumimi i ushqimit së bashku me konsumin e alkoolit (ADA,
2013). Pacientët me diabet tip 2 të cilët dëshirojnë të kontrollojnë peshën e tyre duhet të përfshijnë
kaloritë nga alkooli në planin e përgjithshëm të vaktit.

2.3.6 Përdorimi i ëmbëltuesve
Përdorimi i ëmbëltuesve artificial është i pranueshëm, veçanërisht nëse ndihmon në respektimin e
përgjithshëm të dietës. Moderimi në sasinë e ëmbëltuesit të përdorur nxitet për të shmangur efektet
e pafavorshme të mundshme. Ekzistojnë dy lloje kryesore të ëmbëlsuesve: ushqyes dhe joushqyes. Ëmbëltuesit ushqyes përmbajnë kalori, dhe ëmbëltuesit jo ushqyes kanë pak ose aspak
kalori në sasitë e përdorura normalisht.
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Ëmbëltuesit ushqyes përfshijnë fruktozën (sheqerin e frutave), sorbitolin dhe xylitol, të gjitha këto
sigurojnë kalori në sasi të ngjashme me ato të saharozës (sheqeri në tryezë).
Ato shkaktojnë më pak ngritje në nivelin e sheqerit në gjak sesa bën saharoza dhe shpesh përdoren
në pa sheqer ushqime. Ëmbëltuesit që përmbajnë sorbitol mund të kenë një efekt laksativ.
Ëmbëltuesit jo-fitimprurës kanë kalori minimale ose aspak. Ato përdoren në produktet ushqimore
dhe janë gjithashtu të disponueshme për përdorim në tryezë. Ato prodhojnë një ngritje minimale
ose aspak të niveleve te glukozës në gjak dhe janë miratuar nga Administrata e Ushqimit dhe e
Barnave të Sh.B.A (FDA) si te sigurt për njerëzit me diabet. Ëmbëltuesit jo-fitimprurës përfshijnë
sakarina, aspartame (NutraSweet), acesulfame-K dhe sukraloza.

2.3.7 Etiketat mashtruese të ushqimit
Ushqimet e etiketuara "sugarless" ose " pa sheqer " mund të japin akoma kalori të barabarta me
ato të produkteve ekuivalente që përmbajnë sheqer nëse ato prodhohen me ëmbëlsues ushqyes.
Prandaj, këto ushqime nuk duhet të konsiderohen ushqime "të lira" për tu ngrënë në sasi të
pakufizuar, sepse ato mund të rrisin nivelin e glukozës në gjak. Ushqimet e etiketuara “dietike”
nuk janë domosdoshmërisht ushqime me kalori. Pacientët këshillohen që ushqimet e etiketuara
dietetike ende mund të përmbajnë sasi të konsiderueshme sheqeri ose yndyre. Pacientët duhet të
lexojnë etiketat e "ushqimeve të shëndetshme", "snacks speciale" sepse shpesh përmbajnë
karbohidrate (p.sh., mjaltë, sheqer kafe, shurup misri, tonë) dhe yndyrna bimore të ngopura (p.sh.,
vaj kokosi ose palme), yndyrna bimore të hidrogjenizuara, ose yndyrna shtazore, të cilat mund të
jenë kundërindikuar te njerëzit me nivele të ngritura të lipideve të gjaku.

2.4

Aktiviteti fizik

Aktivitetet fizike janë jashtëzakonisht të rëndësishme në menaxhimin e diabetit për shkak të
efekteve të tij në uljen e glukozës në gjak dhe uljen e faktorëve të rrezikut kardiovaskular (ADA,
2013). Aktiviteti ul nivelin e glukozës në gjak duke rritur marrjen e glukozës nga muskujt e trupit
dhe duke përmirësuar përdorimin e insulinës. Gjithashtu përmirëson qarkullimin dhe tonin e
muskujve. Ushtrimet e shpeshta, siç është ngritja e peshës, mund të rrisë masen muskulare, duke
rritur kështu shkallën metabolike gjatë pushimit. Këto efekte janë të dobishme në diabet në lidhje
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me humbjen e peshës, lehtësimin e stresit dhe mbajtjen e ndjenjës së mirëqenies. Aktiviteti
gjithashtu ndryshon përqendrimet e lipideve në gjak, duke rritur nivelet e lipoproteinave me
densitet të lartë dhe duke ulur nivelin e kolesterolit dhe triglicerideve totale. Kjo është veçanërisht
e rëndësishme për njerëzit me diabet për shkak të rrezikut të tyre të shtuar të sëmundjeve
kardiovaskulare.

2.4.1 Rekomandimet për aktivitet fizik
Në mënyrë ideale, një person me diabet duhet të angazhohet në ushtrime të rregullta. Konsideratat
e përgjithshme për ushtrimin te pacientët me diabet janë paraqitur më poshtë. Rekomandimet për
ushtrime duhet të ndryshohen sipas nevojës për pacientët me komplikime diabetike siç janë
retinopatia, neuropatia autonome, neuropatia sensorimotore dhe sëmundjet kardiovaskulare
(ADA, 2013). Rritja e presionit të gjakut të shoqëruar me stërvitje mund të përkeqësojë
retinopatinë diabetike dhe të rrisë rrezikun e një hemoragjie në hapësirën vitreale ose retinë.

2.4.2 Ushtrimet gjenerale për pacientët diabetikë tip 2
➢ Ushtrimi 3 herë çdo javë me jo më shumë se 2 ditë rresht pa stërvitje.
➢ Kryeni trajnimin e rezistencës dy herë në javë (për njerëzit me diabet tip 2).
➢ Ushtrimi në të njëjtën kohë të ditës (preferohet kur nivelet e glukozës në gjak janë në

kulmin e tyre) dhe për të njëjtën kohëzgjatje çdo seancë.
➢ Përdorni këpucë të përshtatshme dhe, nëse është e përshtatshme, pajisje të tjera mbrojtëse

(d.m.th., helmeta për çiklizëm).
➢ Shmangni traumën në ekstremitetet e poshtme, veçanërisht në pacientët me mpirje për

shkak të neuropatisë periferike.
➢ Inspektoni këmbët çdo ditë pas stërvitjes.
➢ Shmangni ushtrimet në nxehtësi ekstreme ose në të ftohtë.
➢ Shmangni ushtrimet gjatë periudhave të një kontrolli të dobët metabolik.
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Adapted from American Diabetes Association. (2013). Executive summary: Standards
of medical care in diabetes— 2012. Diabetes Care, 36(Suppl. 1), S11–S66.

Në përgjithësi, inkurajohet një rritje e ngadaltë, graduale e periudhës së stërvitjes. Për shumë
pacientë, ecja është një formë e sigurt dhe e dobishme e ushtrimit që nuk kërkon pajisje speciale
(përveç këpucëve të duhura) dhe që mund të kryhet kudo. Njerëzit me diabet duhet të diskutojnë
një program ushtrimesh me ofruesin e tyre kryesor dhe t'i nënshtrohen një vlerësimi të kujdesshëm
mjekësor me studime të duhura diagnostikuese para fillimit të një programi (ADA, 2013).
Për pacientët që janë më të vjetër se 30 vjet dhe që kanë dy ose më shumë faktorë rreziku për
sëmundje të zemrës, rekomandohet një test stresi stërvitje. Faktorët e rrezikut për sëmundjen e
zemrës përfshijnë hipertensionin, mbipesha, nivelet e larta të kolesterolit, elektrokardiogramën
anormale të pushimit (EKG), stilin e jetës, pirjen e duhanit, gjininë mashkullore dhe një histori
familjare të sëmundjeve të zemrës. Një test anormal i stresit mund të tregojë iskeminë kardiake.
Në mënyrë tipike, një test anormal i stresit pasohet nga një kateterizim kardiak dhe, në disa raste,
me një ndërhyrje të tillë si angioplastia, vendosja e stentit ose kirurgjia kardiake.
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2.4.3 Masat paraprake të aktivitetit fizik
Pacientët që kanë nivele të glukozës në gjak që tejkalojnë 250 mg / dL (14 mmol / L) dhe që kanë
ketone në urinën e tyre nuk duhet të fillojnë të ushtrojnë derisa rezultatet e testit të urinës të jenë
negative për ketonet dhe niveli i glukozës në gjak është më afër normales. Ushtrimi me nivele të
ngritura të glukozës në gjak rrit sekretimin e glukagonit, hormonit të rritjes dhe katekolaminave.
Mëlçia më pas lëshon më shumë glukozë, dhe rezultati është një rritje në nivelin e glukozës në
gjak (ADA, 2013).
Ulja fiziologjike e insulinës qarkulluese që normalisht ndodh me ushtrime nuk mund të ndodhë në
pacientët e trajtuar me insulinë. Fillimisht, pacientët që kërkojnë insulinë duhet të mësohen të hanë
një zamer me karbohidrate 15 g (një shkëmbim frutash) ose një zamer të karbohidrateve komplekse
përpara se të përfshihen në ushtrime të moderuara për të parandaluar hipoglikeminë e papritur.
Sasia e saktë e ushqimit të nevojshëm ndryshon nga personi në person dhe duhet të përcaktohet
nga monitorimi i glukozës në gjak. Një shqetësim tjetër i mundshëm për pacientët që marrin
insulinë është hipoglikemia që shfaqet shumë orë pas stërvitjes. Për të shmangur hipoglikeminë
pas ushtrimit, posaçërisht pas ushtrimeve të rrepta ose të zgjatura, pacienti mund të ketë nevojë të
hajë një zamer të lehtë në fund të seancës së ushtrimit dhe në kohën e gjumit dhe të monitorojë më
shpesh nivelin e glukozës në gjak. Pacientët të cilët janë të aftë, të ditur dhe të përgjegjshëm mund
të mësojnë të rregullojnë vet doza të insulinës duke punuar ngushtë me një edukator të diabetit. Të
tjerët kanë nevojë për udhëzime specifike se çfarë të bëjnë kur stërviten.
Pacientët që marrin insulinë dhe marrin pjesë në periudha të zgjatura ushtrimesh duhet të testojnë
nivelin e glukozës së tyre në gjak para, gjatë dhe pas periudhës së ushtrimit, dhe ata duhet të bëjnë
ushqim me karbohidrate sipas nevojës për të ruajtur nivelin e glukozës në gjak. Pjesëmarrësit e
tjerë ose vëzhguesit duhet të jenë të vetëdijshëm që personi që ushtron ka sëmundje diabeti, dhe
ata duhet të dinë se çfarë ndihme mund të japin nëse ndodh hipoglikemia e rëndë.
Në personat me diabet tip 2 të cilët janë obezë, ushtrimi përveç menaxhimit dietik përmirëson
metabolizmin e glukozës dhe rrit humbjen e yndyrës në trup. Ushtrimi i shoqëruar me humbje
peshe përmirëson ndjeshmërinë ndaj insulinës dhe mund të zvogëlojë nevojën për insulinë ose
agjentë antidiabetik oral (ADA, 2013).
Përfundimisht, toleranca ndaj glukozës së pacientit mund të kthehet në normale. Pacientët me
diabet tip 2 të cilët nuk janë duke marrë insulinë ose një agjent oral mund të mos kenë nevojë për
ushqim shtesë para stërvitjes.
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2.4.4 Monitorimi i niveleve të glukozës dhe ketoneve
Monitorimi i glukozës në gjak është një gur themeli i menaxhimit të diabetit, dhe vetë-monitorimi
i niveleve të glukozës në gjak (SMBG) ka ndryshuar në mënyrë dramatike kujdesin për diabetin.
SMBG është një metodë e testimit kapilar të glukozës në gjak në të cilën pacienti shpon gishtin e
tij dhe aplikon një pikë gjaku në një shirit provë që lexohet me një matës. Rekomandohet që SMBG
të ndodhë kur rrethanat e kërkojnë atë (p.sh., para ngrënies dhe ushqimit të shpejtë) për pacientët
që iu janë përshkruar injeksione të shpeshta të insulinës ose një pompë insuline (ADA, 2013).

2.4.5 Vetë-Monitorimi i glukozës së gjakut
Përdorimi i SMBG (vetë-monitorimi i niveleve të glukozës në gjak) dhe të mësuarit se si t'u
përgjigjen rezultateve u mundësojnë njerëzve me diabet të individualizojnë regjimin e tyre të
trajtimit për të marrë një kontroll optimal të glukozës në gjak. Kjo lejon zbulimin dhe parandalimin
e hipoglikemisë dhe hiperglikemisë dhe luan një rol vendimtar në normalizimin e niveleve të
glukozës në gjak, gjë që nga ana tjetër mund të zvogëlojë rrezikun e komplikimeve diabetike
afatgjata. Metodat e ndryshme për SMBG janë në dispozicion. Shumica përfshijnë marrjen e një
pike gjaku nga maja e gishtit, duke aplikuar gjakun në një shirit të veçantë reagentësh, dhe duke
lejuar që gjaku të qëndrojë në shirit për sasinë e kohës të specifikuar nga prodhuesi (zakonisht 5
deri në 30 sekonda). Matësi jep një lexim digjital të vlerës së glukozës në gjak. Matësit në
dispozicion për SMBG ofrojnë karakteristika të ndryshme dhe përfitime të tilla si mesataret
mujore, ndjekja e ngjarjeve të tilla si stërvitja dhe konsumi i ushqimit, dhe kapaciteti i shkarkimit.
Shumica e njehsorëve janë biosensorë që mund të përdorin gjakun e marrë nga vendet alternative
të provës, siç është parakrahu. Ata kanë një pajisje të veçantë të lansimit që është e dobishme për
pacientët që kanë gishtërinj të dhimbshëm ose përjetojnë dhimbje të gishtave.
Për shkak se metodat laboratorike matin glukozën plazmatike, shumica e monitoruesve të glukozës
në gjak të aprovuar për përdorim të pacientëve në shtëpi dhe disa shirita testimi kalibrojnë leximet
e glukozës në gjak në vlerat plazmatike. Vlerat e glukozës plazmatike janë 10% deri 15% më të
larta se vlerat e glukozës në gjak, dhe është e rëndësishme për pacientët me diabet të dinë nëse
monitori dhe shiritat e tyre ofrojnë rezultate të plota të gjakut apo plazmës.
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Metodat për SMBG duhet të përputhen me nivelin e shkathtësive dhe aftësive fizike të pacientëve.
Faktorët që ndikojnë në performancën e SMBG përfshijnë mprehtësinë vizuale, koordinimin
motorik, aftësinë njohëse, rehatinë me teknologjinë dhe gatishmërinë për ta përdorur atë, dhe
koston (Eliopoulos, 2010). Disa metra mund të përdoren nga pacientët me dëmtim të shikimit; këta
matës kanë përbërës audio për të ndihmuar në kryerjen e provës dhe marrjen e rezultatit. Për më
tepër, metra janë në dispozicion për të kontrolluar nivelin e glukozës në gjak dhe ketonit të gjakut
nga ata që janë veçanërisht të ndjeshëm ndaj DKA. Shumica e kompanive të sigurimeve, dhe
programe të tilla si Medicare dhe Medicaid, mbulojnë disa ose të gjitha shpenzimet e njehsorëve
dhe shiritave. Të gjitha metodat e SMBG mbartin rrezik që pacientët të mund të marrin dhe
raportojnë vlera të gabuara të glukozës në gjak si rezultat i teknikave jo të sakta. Disa burime të
zakonshme gabimi përfshijnë aplikimin joadekuat të gjakut (p.sh., bie shumë e vogël), dëmtimi i
shiritave të reagjentit të shkaktuar nga nxehtësia ose lagështia, përdorimi i shiritave të vjetëruar
dhe mirëmbajtja joadekuate e njehsorit.
Infermierët luajnë një rol të rëndësishëm në arsimimin fillestar në lidhje me teknikat SMBG. Po
aq e rëndësishme është vlerësimi i teknikave të pacientëve që kanë përvojë në vetë-monitorim.
Gjdo 6 deri në 12 muaj, pacientët duhet të bëjnë një krahasim të rezultatit të tyre me një matës të
njëkohshëm të matur laboratorik të glukozës në gjak në zyrën e ofruesit të tyre dhe të respektohet
teknika e tyre (Funnell, Brown, Childs, et al., 2009).
Saktësia e njehsorit dhe shiritave gjithashtu mund të vlerësohet me zgjidhje kontrolli specifike për
atë njehsor sa herë që përdoret shishja e re e shiritave dhe sa herë që është në dyshim vlefshmëria
e leximit.

2.4.6 Kandidatët për Vetë-Monitorim të Glukozës së Gjakut
SMBG është një mjet i dobishëm për menaxhimin e kujdesit për veten për të gjithë me diabet.
Ështe një komponent kryesor i trajtimit për çdo regjim intensiv të terapisë me insulinë (d.m.th., dy
deri në katër injeksione në ditë ose përdorimin e një pompë insulinë) dhe për menaxhimin e diabetit
gjatë shtatëzanisë.
Rekomandohet gjithashtu për pacientët me këto kushte:
• Diabeti i paqëndrueshëm (lëkundje të rënda nga niveli shumë i lartë në nivele shumë të ulëta të
glukozës në gjak brenda një dite 24-orëshe)
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• Një tendencë për të zhvilluar ketozë të rëndë ose hipoglikemi
• Hipoglikemia pa simptoma paralajmëruese
Për pacientët që nuk marrin insulinë, SMBG është e dobishme për monitorimin e efektivitetit me
ushtrime, dietë dhe agjentë antidiabetikë oral.
Mund të ndihmojë gjithashtu në motivimin e pacientëve për të vazhduar me trajtimin. Për pacientët
me diabet të tipit 2, SMBG rekomandohet gjatë periudhave të hiperglikemisë së dyshuar (p.sh.
sëmundje) ose hipoglikemisë (p.sh., nivele të rritura të aktivitetit të pa zakonta) dhe kur ilaçi ose
doza e mjekimit është modifikuar (ADA, 2013).

2.4.7

Frekuenca e vetë-monitorimit të glukozës së gjakut

Për shumicën e pacientëve që kërkojnë insulinë, SMBG rekomandohet dy deri në katër herë në
ditë (zakonisht para ngrënies dhe gjatë gjumit). Për pacientët që marrin insulinë para çdo vakti,
SMBG është e nevojshme të paktën tre herë në ditë para ngrënies për të përcaktuar secilën dozë
(ADA, 2013). Ata që nuk marrin insulinë mund të udhëzohen të vlerësojnë nivelin e tyre të
glukozës në gjak të paktën dy ose tre herë në javë, duke përfshirë një test 2 orë pas ngrënis. Për të
gjithë pacientët, testimi rekomandohet sa herë që dyshohet hipoglikemia ose hiperglikemia, me
ndryshime në ilaçe, aktivitet ose dietë, dhe me stres apo sëmundje.

2.5

Terapia farmakologjike

Insulina sekretohet nga qelizat beta të ishujve të Langerhans dhe ul nivelin e glukozës në gjak pas
ngrënies duke lehtësuar marrjen dhe përdorimin e glukozës nga muskujt, yndyrat dhe qelizat e
mëlçisë. Në mungesë të insulinës adekuate, terapia farmakologjike është thelbësore.

2.5.1 Terapia me insulin
Në diabetin tip 1, insulina ekzogjene duhet të administrohet për tërë jetën sepse trupi humbet
aftësinë për të prodhuar insulinë.
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Në diabetin e tipit 2, insulina mund të jetë e nevojshme mbi një bazë afatgjatë për të kontrolluar
nivelin e glukozës nëse planifikimi i vaktit dhe agjentët oralë nuk janë te pa efektshme ose kur
shfaqet mungesa e insulinës.
Për më tepër, disa pacientë tek të cilët zakonisht kontrollohet diabeti tip 2 vetëm nga planifikimi i
vaktit ose nga planifikimi i vaktit dhe një agjent oral antidiabetik mund të kërkojë insulinë
përkohësisht gjatë sëmundjes, infeksionit, shtatëzënësisë, operacionit ose ndonjë ngjarje tjetër
stresuese. Në shumë raste, injeksione me insulinë administrohen dy ose më shumë herë në ditë për
të kontrolluar nivelin e glukozës në gjak.
Për shkak se doza e insulinës që kërkohet nga pacienti individual përcaktohet nga niveli i glukozës
në gjak, monitorimi i saktë i niveleve të glukozës në gjak është thelbësor; kështu, SMBG është një
gur themeli i terapisë me insulin.

2.5.2 Përgatitjet
Një numër i përgatitjeve të insulinës janë në dispozicion. Ato ndryshojnë sipas tre karakteristikave
kryesore: ecuria kohore e veprimit, speciet (burimi) dhe prodhuesi. Insulinat njerëzore prodhohen
nga teknologjia rekombinuese e acidit deoksiribonukleik (ADN) dhe janë lloji i vetëm i insulinës
në dispozicion në Shtetet e Bashkuara. Insulinat me veprim të shpejtë prodhojnë një efekt më të
shpejtë që është me kohëzgjatje më të shkurtër sesa insulina e rregullt. Për shkak të fillimit të tyre
të shpejtë, pacienti duhet të udhëzohet të hajë jo më shumë se 5-15 minuta pas injektimit.
Për shkak të kohëzgjatjes së shkurtër të veprimit të këtyre analogëve të insulinës, pacientët me
diabet tip 1 dhe disa pacientë me tip 2 ose diabet gestacional gjithashtu kërkojnë një insulinë me
veprim të gjatë (insulinë bazale) për të ruajtur kontrollin e glukozës.
Insulina bazale është e domosdoshme për të ruajtur nivelin e glukozës në gjak, pavarësisht
ushqimit. Një nivel konstant i insulinës kërkohet në çdo kohë. Insulinat ndërmjetësues
funksionojnë si insulina bazale por mund të duhet të ndahen në dy injeksione për të arritur mbulim
24-orësh. Insulinet me veprim të shkurtër quhen insulinë të rregullt (shënuar R në shishe). Insulina
e rregullt është një zgjidhje e qartë dhe zakonisht administrohet 20 deri në 30 minuta para një vakt,
vetëm ose në kombinim me një insulinë që vepron më gjatë. Insulina e rregullt është insulina e
vetme e aprovuar për përdorim IV (intra venoz). Insulinat me veprim të ndërmjetëm quhen insulinë
NPH (protaminë neutrale Hagedorn) ose insulinë Lente. Insulinat me veprim të ndërmjetëm, të
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cilat janë të ngjashme në kohën e tyre të veprimit, duken të bardha dhe të vrenjtura. Nëse insulina
NPH ose Lente merret vetëm, nuk është e rëndësishme që të merret 30 minuta para vaktit.
Sidoqoftë, pacientët duhet të hanë disa ushqime gjatë kohës së fillimit dhe kulmit te veprimit të
këtyre insulinave.
Insulinat bazale ose veprimi shumë të gjatë "pa maja" miratohen nga FDA për t'u përdorur si një
insulinë bazale - domethënë, insulina absorbohet shumë ngadalë gjatë 24 orëve dhe mund të jepet
një herë në ditë. Për shkak se insulina është në një përmbajtje me një pH prej 4, nuk mund të
përzihet me insulina të tjera sepse kjo do të shkaktonte fundërrim. Fillimisht u aprovua të jepet një
herë në ditë para gjumit; sidoqoftë, tani është aprovuar që të jepet një herë në ditë në çdo kohë të
ditës, por duhet të jepet në të njëjtën kohë çdo ditë për të parandaluar mbivendosjen e veprimeve.
Shumë pacientë bien në gjumë, duke harruar të marrin insulinën para gjumit ose mund të jenë të
kujdesshëm për të marrë insulinë para se të flenë. Pasi këta pacientë të marrin insulinë e tyre në
mëngjes sigurohet që do të merret doza.
Infermierja duhet të theksojë se cilat ushqime - dhe zamer- po “mbulohen” me të cilat dozohet
insulina. Në përgjithësi, insulinat me veprim të shpejtë dhe të shkurtër pritet të mbulojnë rritjen e
nivelit të glukozës pas ngrënies, menjëherë pas injektimit; insulinat me veprim të ndërmjetëm
pritet të mbulojnë ushqimet e mëvonshme; dhe insulinat që zgjasin sigurojnë një nivel relativisht
konstant të insulinës dhe veprojnë si një insulinë bazale.

Tabela 2. Kategoritë e insulinës
Koha e

Agjent

Fillim Pikë

Kohëzgjatje Indikacionet

Veprim te

Lispro(Humolog)

10-15

1h

2-4 h

përdoret për

Shpejtë

Aspart(Novolog)

min

40-50 min

2-4h

uljen e shpejtë

Glulisine(Apidra)

5-15

30-60 min

2h

të nivelit të

veprimit

min

glukozës për

5-15

të trajtuar

min

hipergliceminë
pas ushqimit
dhe për të
parandaluar
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hipoglikemia
nocturne
Veprim të

Regular (Humolog

1/2-1

Shkurtë

R,Novolin R,Iletin

h

2-3 h

4-6 h

zakonisht
administrohet

II Regular)

20-30 min
para një vakti;
do të merret
vetem ose e
kombinuar me
insulinë më të
gjatë

Veprim të

NPH(neutral

Ndërmjetëm protamine

2-4 h

4-12 h

3-4 h

4-12 h

16-20 h

zakonisht
merret pas

Hagedorn).Humulin

ushqimit

N.Iletin II
Lente,Iletin II NPH,
Novolin L(Lente)
Novolin N (NPH)
Veprime

Glargine(Lantus)

shumë e

Detemir(Levemir)

gjatë

1h

i
vazhdueshem

24 h

përdoret për
dozën bazale

(no maje)
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2.6

Edukimi i pacientëve me përvojë

Infermierët duhet të vazhdojnë të vlerësojnë aftësitë dhe sjelljet e vetë-kujdesit të pacientëve që
kanë pasur diabet për shumë vite. Vlerësimi i këtyre pacientëve duhet të përfshijë vëzhgim të
drejtpërdrejtë të aftësive, jo vetëm vetë-raportimin e pacientit për sjelljet e vetë-kujdesit. Për më
tepër, këta pacientë duhet të jenë plotësisht të vetëdijshëm për masat parandaluese që lidhen me
kujdesin e këmbëve, kujdesin për sytë dhe menaxhimin e faktorit të rrezikut.
Ata që përjetojnë komplikime diabetike afatgjata për herë të parë mund të kalojnë përsëri në
procesin e pikëllimit. Disa pacientë mund të kenë një interes të rinovuar në vetë-kujdesin për
diabetin me shpresën e vonimit të komplikimeve të mëtejshme. Të tjerët mund të mbingarkohen
nga ndjenja faji dhe depresioni. Pacienti inkurajohet të diskutojë ndjenjat dhe frikën në lidhje me
komplikimet. Ndërkohë, infermierja jep informacion të duhur në lidhje me komplikimet diabetike.

2.6.1 Përcaktimi i metodave të arsimit
Ruajtja e fleksibilitetit në lidhje me qasjet e arsimit është e rëndësishme. Sigurimi i edukimit për
aftësi dhe informacion në një sekuencë logjike nuk është gjithmonë mënyra më e dobishme për
pacientët. Për shembull, shumë pacientë kanë frikë nga vetë injeksioni. Para se të mësojnë se si të
përgatisin, blejnë, ruajnë dhe përziejnë insulina, ata duhet të mësohen të futin gjilpërën dhe
injektojnë insulinë (ose praktikojnë me zgjidhje të kripur).
Mjete të ndryshme mund të përdoren për të plotësuar arsimin. Shumë prej kompanive që prodhojnë
produkte për vetë-kujdesin për diabetin gjithashtu ofrojnë broshura dhe kaseta video për të
ndihmuar në edukimin e pacientëve.
Materialet arsimore janë gjithashtu në dispozicion nga AADE dhe ADA. Eshtë e rëndësishme të
përdorni një shumëllojshmëri të fletëpalosjeve të shkruara që përputhen me nevojat e të mësuarit
të pacientit (përfshirë gjuhë të ndryshme, informacione me shkrim të ulët, dhe shtyp të madh) dhe
nivelin e leximit dhe për të siguruar që këto materiale janë teknikisht të sakta.
Pacientët mund të vazhdojnë të mësojnë për kujdesin për diabetin duke marrë pjesë në aktivitete
të sponsorizuara nga spitalet lokale dhe organizatat e diabetit.
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2.6.2 Edukimi i pacientëve për insulinën e vetë-administruar
Injeksionet e insulinës administrohen vetë në indin nënlëkuror me përdorimin e shiringave speciale
të insulinës. Informacioni bazë përfshin shpjegime të pajisjeve, insulinës dhe shiringave dhe
mënyrën e përzierjes së insulinës, nëse është e nevojshme.

2.6.3 Ruajtja e insulinës
Pavarësisht nëse insulina është përgatitje me veprim të shkurtër ose me veprim të gjatë, shishet që
nuk përdoren, duke përfshirë shishet rezervë ose stilolapsat, duhet të futen në frigorifer.
Temperaturës se larte duhet të shmangen; insulinës nuk duhet të lejohet të ngrijë dhe nuk duhet të
mbahet në rrezet e diellit direkte ose në një makinë të nxehtë.
Shishja e insulinës në përdorim duhet të mbahet në temperaturën e dhomës për të zvogëluar
acarimin lokal në vendin e injektimit, e cila mund të ndodhë nëse injektohet insulinë e ftohtë. Nëse
një shishë insuline do të përdoret brenda 1 muaji, mund të mbahet në temperaturën e dhomës.
Pacienti duhet të udhëzohet që gjithmonë të ketë një shishë rezervë të llojit të insulinës që ai ose
ajo përdor (ADA, 2013).
Pacienti duhet të edukohet që t'i kushtojë vëmendje datës së skadencës në çdo lloj insuline.
Shishet e insulinës me veprim të ndërmjetëm gjithashtu duhet të kontrollohen për okulizim, e cila
është një shtresë e erret, dhe e bardhë në shishe. Kjo ndodh më së shpeshti me insulina që janë të
ekspozuara ndaj ekstremeve të temperaturës. Nëse ekziston një shtresë e ngrirë, ngjitëse, një pjesë
e insulinës është e lidhur, dhe joaktive nuk duhet të përdoret.

2.6.4 Zgjedhja e shiringave
Shiringat duhet të përputhen me përqendrimin e insulinës (p.sh., U-100). Aktualisht, tre madhësi
të shiringave të insulinës U-100 janë në dispozicion:
•

shiringë 1-ml, kapacitet 100 njësi

•

shiringë 0,5-ml, kapacitet 50 njësi

•

shiringë 0.3-ml, kapacitet 30 njësi
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Përqendrimi i insulinës që përdoret në Shtetet e Bashkuara është U-100; domethënë, ka 100 njësi
për mililitër (ose centimetër kub). Shiringat e vogla lejojnë pacientët që kërkojnë sasi të vogla të
insulinës të matin dhe të hartojnë sasinë e insulinës.
Ekziston një përqendrim i insulinës U-500 (500 njësi / ml) në dispozicion me porosi të veçantë për
pacientët që kanë rezistencë të rëndë ndaj insulinës dhe kërkojnë doza masive të insulinës.
Shumica e shiringave të insulinës kanë një gjilpërë 27- deri në 29 matës që është afërsisht 0,5 inç
e gjatë. Shiringat më të vogla shënohen në rritje me 1 njësi dhe mund të jenë më të lehta për t'u
përdorur për pacientët me deficite vizuale dhe për ata që marrin doza shumë të vogla të insulinës.
Shiringat 1-ml shënohen në ngritje 1- dhe 2-njësi. Një gjilpërë e vogël e insulinës (31 matës, e
gjatë 8 mm) është e disponueshme për pacientë dhe fëmijë shumë të dobët.

2.6.5 Përzierja e insulinës
Kur insulinat me veprim të shpejtë ose të shkurtër duhet të jepen njëkohësisht me insulina me
veprim më të gjatë, ato zakonisht përzihen së bashku në të njëjtën shiringë; insulinat me veprim
më të gjatë duhet të përzihen tërësisht para se të futen në shiringë. Është më e rëndësishme që
pacientët të jenë të qëndrueshëm në mënyrën se si përgatisin injeksionet e tyre të insulinës nga dita
në ditë. Ekzistojnë mendime të ndryshme në lidhje me atë lloj të insulinës (me veprim të shkurtër
ose që zgjat më shumë) duhet të tërhiqet në shiringë kur do të përzihen, por ADA rekomandon që
insulina e rregullt të hartohet e para.
Çështjet më të rëndësishme janë;
1. Që pacientët janë konsistentë në teknikë, në mënyrë që të mos marrinë dozën e gabuar ose llojin
e gabuar të insulinës, dhe
2. Që pacientët të mos injektojnë një lloj insuline në shishe që përmban një lloj të ndryshëm të
insulinës.
Injektimi i insulinës me re në një shishë të insulinës së pastër kontaminon tërë shishën e insulinës
së pastër dhe ndryshon veprimin e saj.
Për pacientët që kanë vështirësi në përzierjen e insulinës, janë të disponueshme disa mundësi. Ata
mund të përdorin një insulinë të përzier, mund të kenë të përgatitur shiringa të paracaktuara ose
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mund të marrin dy injeksione. Pacientët që përdorin këto pajisje ende duhet të futin gjilpërën për
çdo injeksion megjithatë, ata nuk kanë nevojë të mbajnë shishe insuline ose të hartojnë insulinë
para çdo injeksioni.
Këto pajisje janë më të dobishme për pacientët të cilët duhet të injektojnë vetëm një lloj insuline
në një kohë (p.sh. prezojnë insulinë me veprim të shpejtë tre herë në ditë dhe insulinë NPH gjatë
gjumit) ose të cilët mund të përdorin insulinat e parafabrikuara. Këto stilolapsa janë të
përshtatshme për ata që administrojnë insulinë para darkës nëse hanë jashtë apo udhëtojnë. Ato
janë gjithashtu të dobishme për pacientët me dëmtim të shkathtësisë manuale, vizion ose funksion
njohës, gjë që e bën të vështirë përdorimin e shiringave tradicionale.

Figura 3. Shiringa e gatshme me insulinë
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Figura 4. Injektimi i insulinës

Për pacientët që mund të injektojnë insulinë, por që kanë vështirësi të hartojnë një dozë të vetme
ose të përzier, shiringat mund të përgatiten me ndihmën e infermierëve të kujdesit në shtëpi ose
familjareve. Një furnizim 3-javor i shiringave me insulinë mund të përgatitet dhe të mbahet në
frigorifer, por të ngrohet në temperaturën e dhomës para administrimit. Shiringat e parafabrikuara
duhet të ruhen me gjilpërë në një pozicion të drejtë, për të shmangur bllokimin e gjilpërës; ato
duhet të përzihen tërësisht duke shmangur shiringën disa herë përpara se të injektohet insulina.

2.6.6 Selektimi dhe rotacioni i vendeve te injektimit
Katër zonat kryesore për injeksion janë barku, krahët e sipërm (sipërfaqja e pasme), kofshët
(sipërfaqja e përparme) dhe ijët. Insulina absorbohet më shpejt në disa zona të trupit sesa të tjerët.
Shpejtësia e përthithjes është më e madhe në bark dhe zvogëlohet në mënyrë progresive në krah,
kofshë dhe ije, përkatësisht.
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Figura 5. Zonat e sugjeruara për injektim të insulinës

Rrotullimi sistematik i vendeve të injektimit brenda një zone anatomike rekomandohet për të
parandaluar ndryshimet e lokalizuara në indin yndyror (lipodistrofia).
Për të promovuar konsistencën në thithjen e insulinës, pacienti duhet të inkurajohet të përdorë të
gjitha vendet e disponueshme të injektimit brenda një zone, në vend se të rrotullohen rastësisht
nga zona në zonë. Për shembull, disa pacientë thuajse ekskluzivisht përdorin zonën e barkut, duke
administruar çdo injeksion 0,5 deri në 1 inç larg nga injeksioni i mëparshëm. Një qasje tjetër për
rotacionin është gjithmonë të përdorni të njëjtën zonë në të njëjtën kohë të ditës. Për shembull,
pacientët mund të injektojnë doza të mëngjesit në bark dhe doza në mbrëmje në krahë ose këmbë.
Disa parime të përgjithshme zbatohen për të gjitha modelet e rrotullimit. Së pari, pacienti duhet të
përpiqet të mos përdorë vendin e saktë të njëjtë më shumë se një herë në 2 deri në 3 javë. Përveç
kësaj, nëse pacienti po planifikon të ushtrohet, insulina nuk duhet të injektohet në gjymtyrën që do
të ushtrohet, sepse kjo do të bëjë që ilaçi të përthithet më shpejt, gjë që mund të rezultojë në
hipoglikemi.
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2.6.7 Përgatitja e lëkurës
Përdorimi i alkoolit për të pastruar lëkurën nuk është i nevojshëm, por pacientët që e kanë mësuar
këtë teknikë shpesh vazhdojnë ta përdorin atë. Ata duhet të jenë të kujdesshëm që të lejojnë që
lëkura të thahet pas pastrimit me alkool. Nëse lëkura nuk lejohet të thahet para injeksionit, alkooli
mund të bartet në inde, duke rezultuar në një zonë të lokalizuar të skuqur dhe një ndjesi djegieje.

2.6.8 Injektimi i insulinës
Injeksioni që është shumë i thellë (p.sh., intramuskular) ose tepër i cekët (intradermal) mund të
ndikojë në shkallën e përthithjes së insulinës. Për një person normal ose mbipeshë, një kënd prej
90 shkallësh është këndi më i mirë i futjes se gjilpërës. Aspiracioni (futja e gjilpërës dhe më pas
tërheqja në kunj për të vlerësuar që gjaku po tërhiqet në shiringë dhe gjilpërë në vena) nuk është e
nevojshme. Shumë pacientë që kanë përdorur insulinë për një periudhë të gjatë kanë eliminuar
këtë hap nga rutina e tyre e injektimit të insulinës pa efekte të dukshme anësore.
Egzistojnë mënyra të ndryshme të injektimit të insulinës. Teknika e saktë nënkupton injektimin e
insulinës në indin nënlëkuror (fig.5)
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Figura 6. Vetë-injeksioni i insulinës
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DEKLARIMI I PROBLEMIT DHE QËLLIMI I PUNIMIT

Klinika e Endokrinologjisë – QKUK është e vetmja klinikë terciare në Kosovë, ku bën pranimin
dhe trajtimin e shumicës së rasteve me diabet mellit. Sëmundja e diabetit mellit është forma më e
zakonshme e sëmundjeve të sheqerit dhe konsiderohet numër një shkak i mortalitetit në nivel
global. Kosova, si vend në zhvillim, ballafaqohet me probleme të njëjta organizimi të kujdesit
ndaj pacientëve me diabet, ku ndër tjerash hyn edhe mungesa e stafit të mjaftueshëm infermieror
dhe gjegjës për menaxhimin e diabetit mellit.
Qëllimi kryesor i këtij punimi ka qenë analizimi i numrit dhe karakteristikave kryesore
demografike dhe klinike të pacientëve me diabet mellit tip 2 në një qendër spitalore në Kosovë si
dhe analizimi i përkeqësimit të këtyre rasteve në raport me kapacitetin e stafit infermieror
ekzistencial të qendrës spitalore për përkujdesje ndaj këtyre pacientëve.
Për arsye te pandemisë COVID-19, dhe ndërprerjes së shumicës së aktiviteteve hulumtuese,
unë kam hulumtuar prevalencën e sëmundjes së diabetit në vendet e rajonit nga statistikat
evropiane të marra nga EUROSTAT.
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METODOLOGJIA

Në pamundësi të realizimit të një hulumtimi të mirëfilltë në Klinikën e Endokrinologjisë– QKUK
apo edhe në Qendën Kryesore Të Mjekësisë Familjare në Lipjan për numrin dhe karakteristikat e
pacientëve me sëmundje të diabetit mellit, për shkak të pandemisë COVID – 19, unë kam
hulumtuar në databazën Eurostat. Hulumtimi është bërë në vendet e Bashkimit Europian që më
vonë të bëjmë një krahasim me vendin tonë dhe të kemi një rezultat. Eurostat (Zyra Evropiane e
Statistikave) është një Drejtori e Përgjithshme e Komisionit Evropian që ndodhet në lagjen
Kirchberg të qytetit të Luksemburgut. Përgjegjësitë e saj kryesore janë të ofrojnë informacion
statistikor për institucionet e Bashkimit Europian (BE) dhe të promovojnë harmonizimin e
metodave statistikore në vendet anëtare të saj dhe kandidatët për pranim, si dhe vendet e EFTA-s.
Kriteret e përfshirjes në këtë studim janë vendet si: Slovenia, Bullgaria, Italia, Kroacia, në
periudhën kohore 2014.
Të dhënat demografike janë marrë për të gjithë pacientët, duke përfshirë grupmoshen (15- 74) vjeç
dhe mbi 65 vjeç, gjininë në total (femra dhe meshkuj).
Të dhënat janë prezantuar si proporcione (% e pacientëve).
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PREZANTIMI DHE ANALIZA E REZULTATEVE

Ne kemi përfshirë vendet e Bashkimit Europian (BE-së), si Sllovenia, Bullgaria, Italia, dhe
Kroacia. Diabeti në vitin 2014 në numer total, femra dhe meshkuj (Tab.3).
Diabeti në vendet evropiane si: Slloveni, Bullgari, Itali, Kroaci gjatë vitit 2014, poashtu është bërë
edhe vlerësimi i diabetit në vendet evropiane sipas grupmoshave; 15-25 vjeç, 15-44 vjeç, 25-34
vjeç, 35-44 vjeç, 45-64 vjeç, 65-74 vjeç (Tab.4). Rrezikshmëri më të lartë ka treguar grupmosha
65-74 vjeç në shtetin e Sllovenisë.
Poashtu kemi të përfshirë personat që kanë një sëmundje të gjatë ose problem shëndetësor, sipas
gjinisë, moshës dhe nivelit të arritjeve arsimore; Arsimi fillor dhe i mesëm i ulët (nivelet 0-2),
grupmosha 45-64 vjec gjatë vitit 2015. Arsimi i mesëm i lartë (nivelet 3 dhe 4) grupmosha 55-64
vjeç gjatë vitit 2016. Arsimi i lartë (nivelet 5-8) grupmosha 55-64 vjeç gjatë vitit 2017. (Tab.5.6.7)
Rrezikshmeri më të lartë kanë treguar arsimi fillor dhe i mesëm i ulët, grupmosha 45-64 vjeç në
shtetin e Kroacisë me 52.5 % total.
Personat që raportojnë një sëmundje kronike, sipas sëmundjes, gjinise, moshës dhe shkallës së
urbanizimit; Qytete grupmosha 45-54 vjeç, gjatë vitit 2015. Qytetet dhe periferitë grupmoshat 5564 vjeç gjatë vitit 2016. Zonat rurale, grupmosha 65-74 vjeç gjatë viti 2017 (Tab.8.9.10).
Sipas të dhënave statistikore tek personat me sëmundje kronike sipas shkallës së urbanizmit
rrezikshmëri më të lartë kanë treguar zona rurale shteti i Kroacisë gjinia femrore 75.8 % grupmosha
65-74 vjec gjatë vitit 2017.
Ështe treguar edhe shkalla e vdekshmërisë gjatë viteve 2011-2017 për sëmundjen e diabetit (fig.9)
Kroacia është shteti i cili tregon vdekshmëri më të lartë tek sëmundja e diabetit gjatë vitit 2017 me
shifër 57.92%. Por në krahasim me shtetet tjera Greçia është shteti me numër më te vogël të
vdekjeve në vitin 2017 me 16.77%.
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Tabela 3. Diabeti në vendet evropiane në Vitin 2014
Shteti

Femra

Meshkuj

Total

Sllovenia

6.3%

7.4%

6.9%

Bullgaria

7.3%

5.4%

6.4%

Italia

7.2%

6.8%

6.7%

Kroacia

6.6%

7.1%

7.1%

Tabela 4. Diabeti në vendet evropiane sipas grupmoshave
Shteti

Grupmosha Grupmosha Grupmosha Grupmosha Grupmosha Grupmosha
15-25

15-44

25-34

35-44

45-64

65-74

Sllovenia

0.9%

1.2%

1.4%

1.2%

8.0%

16.5%

Bullgaria

0%

0.5%

0.4%

1.0%

7.2%

15.7%

Italia

0.3%

0.7%

0.6%

1.1%

5.5%

15.1%

Kroacia

0.4%

1.1%

1.3%

1.4%

9.0%

15.8%
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Tabela 5. Personat që kanë një sëmundje të gjatë ose problem shëndetësor, sipas gjinisë, moshës
dhe nivelit të arritjeve arsimore. Arsimi fillor dhe i mesëm i ulët (nivelet 0-2), grupmosha 45-64
vjeç gjatë vitit 2015
Shteti

Meshkuj

Femra

Total

Sllovenia

47.6%

55.0%

51.6%

Bullgaria

26.1%

30.6%

28.4%

Italia

28.6%

27.9%

28.3%

Kroacia

53.4%

52.0%

52.5%

Tabela 6. Personat që kanë një sëmundje të gjatë ose problem shëndetësor, sipas gjinisë, moshës
dhe nivelit të arritjeve arsimore. Arsimi i mesëm i lartë (nivelet 3 dhe 4) grupmosha 55-64 vjeç
gjatë vitit 2016.
Shteti

Meshkuj

Femra

Total

Sllovenia

43.6%

48.4%

45.7%

Bullgaria

26.5%

29.5%

28.0%

Italia

15.2%

13.7%

14.5%

Kroacia

46.5%

44.9%

45.8%
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Tabela 7. Personat që kanë një sëmundje të gjatë ose problem shëndetësor, sipas gjinisë, moshës
dhe nivelit të arritjeve arsimore. Arsimi i lartë (nivelet 5-8) grupmosha 55-64 vjeç gjatë vitit
2017
Shteti

Meshkuj

Femra

Total

Sllovenia

47.4%

47.5%

47.4%

Bullgaria

32.4%

32.0%

32.2%

Italia

8.8%

13.9%

11.4%

Kroacia

41.1%

41.2%

41.1%
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Tabela 8. Personat që raportojnë një sëmundje kronike, sipas gjinisë, moshës dhe shkallës së
urbanizmit në qytete grupmoshat 45-54 vjeç, gjatë vitit 2015

Shteti

Meshkuj

Femra

Total

Sllovenia

25.2%

26.7%

25.9%

Bullgaria

15.1%

17.3%

16.2%

Italia

17.3%

19.5%

18.4%

Kroacia

30.2%

33.5%

32.0%

Figura 7. Paraqitja e sëmundjeve kronike tek grupmoshat 45-54 vjeç, gjatë vitit 2015 në qytete
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Tabela 9. Personat që raportojnë një sëmundje kronike, sipas: gjinisë, moshës dhe shkallës së
urbanizimit në qytetet dhe periferitë grupmoshat 55-64 vjeç gjatë vitit 2016
Shteti

Meshkuj

Femra

Total

Sllovenia

48.4%

50.3%

49.5%

Bullgaria

32.1%

25.9%

29.0%

Italia

17.0%

16.7%

16.9%

Kroacia

45.6%

48.8%

47.3%
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Figura 8. Paraqitja e sëmundjeve kronike tek grupmoshat 55-64 vjeç gjatë vitit 2016 në qytete
dhe periferi
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Tabela 10. Personat që raportojnë një sëmundje kronike, sipas sëmundjes, gjinisë, moshës dhe
shkallës së urbanizimit. Zonat rurale, grupmosha 65-74 vjeç gjatë vitit 2017
Shteti

Meshkuj

Femra

Total

Sllovenia

67.1%

61.2%

64.0%

Bullgaria

51.0%

52.0%

51.5%

Italia

24.7%

27.8%

26.3%

Kroacia

70.4%

75.8%

73.4%

Figura 9. Paraqitja e sëmundjeve kronike tek grupmoshat 65-74 vjeç gjatë vitit 2017 në zonat
rurale
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Figura 10. Shkalla e vdekshmërisë gjatë viteve 2011-2017 për sëmundjen e diabetit

Kroacia është shteti i cili tregon vdekshmëri më të lartë tek sëmundja e diabetit gjatë vitit 2017 me
shifër 57.92%.
Pas Kroacise vjen Serbia ku së pari gjatë vitit 2012 ka pasur rritje të vdekshmerisë 46.15%, pastaj
ka pësuar ulje në vitet 2013 me shifër 42.79%, dhe në vitin 2014 me 37.91%, ndërsa vdekshmëria
është ritur përsëri në vitet 2015, 2016, 2017 me shifër 52.%.
Sllovenia është shteti I cili ka treguar ulje të numrit të rasteve të vdekjeve gjatë vitit 2017 me shifër
16.59%. Si dhe shteti i Bullgarisë ka pësuar ulje në vitin 2017 me vdekshmëri 21.21%.
Gjithashtu edhe Italia ka shënuar ulje te numrit të vdekjeve në vitin 2012 me shifër 32.03% ndërsa
në vitin 2017 me shifër 29.9%. Grecia ka shënuar rritje të numrit te vdekjeve sepse në vitin 2012
me 10.07% ndërsa në vitin 2017 me 16.77%. Por në krahasim me shtetet e përmendura më lartë
është shteti me numër më te vogël të vdekjeve.
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Figura 11. Paraqitja e sëmundjeve kronike në shtetet Ballkanike gjatë vitit 2018
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KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME

Shkalla e mortalitetit te sëmundja e diabetit është e lidhur ngushtë me numrin e personave me
diabet sipas grupmoshave, tek personat që kanë një sëmundje të gjatë ose problem shëndetësor,
sipas gjinisë, moshës dhe nivelit të arritjeve arsimore si dhe personat që raportojnë një sëmundje
kronike, sipas gjinisë, moshës dhe shkallës së urbanizmit. Si dhe diabeti në numer total, femra dhe
meshkuj.
Rekomandimet e duhura për zvogëlimin e mortalitetit te pacientët me diabet jane:
▪

Rekomandohet që pacientët të mbajnë ligjërata informuese dhe të marrin edukim të
vazhdueshëm nga ana e stafit infermieror në QKMF mbi njohjen dhe menagjimin e
diabetit.

▪

Rekomandohet që pacientët diabetikë të kenë një plan ushqimor të detajuar lidhur me
diabetin.

▪

Rekomandohet që të mbajnë në nivel peshën e tyre trupore.

▪

Rekomandohet që të kenë aktivitet fizik çdo ditë.

▪

Rekomandohet edukimi lidhur me monitorimin e glukozës nga vetë ana e pacientëve.

▪

Rekomandohet njohja me mënyrat e ballafaqimit të stresit në jetën e përditshme dhe lidhur
me diabetin.

62

7

REFERENCAT
•

American Diabetes Association. (2013). Standards of medical care in diabetes
2013.Diabetes Care, 36(Suppl. 1), S11–S66.

•

Centers for Disease Control and Prevention. (2011). National diabetes fact sheet 2011.

•

(WHO) World Health Organization. (2012). Diabetes. Fact Sheet No. 312.

•

U.S. Department of Health and Human Services. (2010). Healthy people 2020.
Washington, DC: Author.

•

American Diabetes Association. (2009). Diagnosis and classification of diabetes
mellitus.Diabetes Care, 32(Suppl. 1), S62–S67.

•

Centers for Disease Control and Prevention. (2011). National diabetes fact sheet, 2011.

•

Porth, C. M., & Matfin, G. (2009). Pathophysiology: Concepts of altered health states (8th
ed.). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.

•

Diabetes Prevention Program Research Group. (2002). Reduction in the incidence of type
2 diabetes with lifestyle intervention or metformin. New England Journal of
Medicine,346(6), 393–403.

•

Fischbach, F. T., & Dunning, M. B. (2009). A manual of laboratory and diagnostic tests
(8th ed.). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.

•

Eliopoulos, C. (2010). Gerontological nursing (7th ed.). Philadelphia: Lippincott
Williams & Wilkins.

•

Diabetes Control and Complications Trial Research Group. (1993). The effect of intensive
treatment of diabetes on the development and progression of long-term complications in
insulin-dependent diabetes mellitus. New England Journal of Medicine, 329(14), 977-986.

•

Welch, G., Allen, N. A., Zagarins, A. E., et al. (2011). Comprehensive diabetes
management program for poorly controlled Hispanic type 2 patients at a community health
center. Diabetes Educator, 37(5), 680–688.

•

Dudek, S. G. (2010). Nutrition essentials for nursing practice (6th ed.). Philadelphia:
Lippincott Williams & Wilkins.

63

•

American Diabetes Association (ADA). (2008a). Lipoprotein management in patients with
cardiometabolic risk. Consensus statement from ADA and American College of
Cardiology Foundation [consensus statement]. Diabetes Care, 31(4), 811–822.

•

Funnell, M. M., Brown, T. L., Childs, B. P., et al. (2009). National standards for diabetes
self- management education. Diabetes Care, 32(Suppl. 1), S87–S94.

•

Kumar, P., & Clark, M. (2012). Clinical Medicine. Elsevier.

64

