
 

 

 
REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

                                          UNIVERSITETI “ISMAIL QEMALI” VLORË 

FAKULTETI I SHËNDETIT PUBLIK 

________________________________________________________________________ 

 

 

TEMA: "NDIKIMI I INFORMIMIT NË MENAXHIMIN E HIPERTERMISË" 

                         TEMË DIPLOME PËR CIKLIN E DYTË TË STUDIMEVE 

 

 

                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

    Fakulteti i Shëndetit Publik-UV 

 

 

                                               

  

 

 

 

        PUNOI:                                                                         UDHËHEQËS: 

ELDA SHAHINAJ                                                     DR. AURELA SALIAJ 

 

VLORË 2019 

 

 



NDIKIMI I INFORMIMIT NË MENAXHIMIN E HIPERTERMISË 

 

2 
 

PËRMBAJTJA 

I. ABSTRAKT……………………………………………………………………..3 

II. PJESA TEORIKE………………………………………………………………4 

        II.1 Hyrje ……………………………………………………………………………4 

        II.2 Përkufizimi i hipertermisë………………………………………………………5 

        II.3 Llojet e hipertermisë……………………………………………………………5 

        II.4 Mekanizmi i rritjes së temperaturës……………………………………………..5 

        II.5 Shkaqet e hipertermisë……………………………………………………….7 

III. VLERËSIMI I HIPERTERMISË……………………………………………..8 

  III.1 Metodat e vlerësimit të hipertermisë…………………………………………8 

  III.2 Menaxhimi i hipertermisë……………………………………………………9 

  III.3 Medikamentet e përdorura për hiperterminë……………………………..........12 

IV. PREZANTIMI I STUDIMIT…………………………………………………..14 

IV.1QËLLIMI…………………………………………………….………………..14 

IV.2OBJEKTIVAT……………………………………………………………...…14 

IV.3 HIPOTEZA…………………………………………………………………14 

IV.4 METODOLOGJIA…………………………………………………………...15 

V. REZULTATET………………………………………………………………….19 

VI. DISKUTIMET………………………………………………………………..42 

VII. KONKLUZIONET…………………………………………………………...48 

VIII. REKOMANDIMET…………………………………………………………….51 

IX. REFERENCAT…………………………………………………………………52 

X. ANEKSI…………………………………………………………………………56 

 

 



NDIKIMI I INFORMIMIT NË MENAXHIMIN E HIPERTERMISË 

 

3 
 

I.  ABSTRAKT 

Hyrje: Zhvillimi i fobisë ndaj temperaturës së lartë është krijuar jo vetëm në rradhën e 

prindërve por njëkohësisht edhe tek personeli shëndetsor.  Shkaku i sindromës febrile tek 

fëmijët është shpesh herë shumë i vështirë të identifikohet.  Në disa raste ajo i dedikohet 

infeksioneve virale të cilat nuk kanë nevojë për medikamente ndërsa në disa të tjera 

hipertermia mund të jetë shkak i sëmundjeve serioze bakteriale (meningitis, infeksionet 

urinare, septicemia etj) ku 20% e tyre komplikohen me konvulzione dhe dehidrim. 

Vlerësimi i njohurive dhe praktikave mbi menaxhimin e duhur të hipertermisë ka një 

rëndësi shumë të madhe  dhe jetësore për fëmijën. 

 

Qëllimi: Të vlerësojë njohuritë dhe praktikat e prindërve dhe personelit infermieror mbi 

menaxhimin e fëmijëve me hipertermi. 

 

Metodologjia: Popullata përbëhet nga 3 grupe studimi, përkatësisht në grupin e parë 

bëjnë pjesë nënat që kanë shtruar fëmijë në pavjonin e pediatrisë (n=150), në grupin e 

dytë infermierët që punojnë në pavjonin e pediatrisë (n=31) dhe në grupin e tretë 

infermierët e qëndrës shëndetësore (n=9). Për mbledhjen e të dhënave të këtij studimi u 

përdorën dy pyetësor të vet-administruar, një pyetësor për të mbledhur të dhënat nga 

nënat dhe një pyetësor për infermierët. Pjesa e parë e pyetësorit mbledh të dhëna 

demografike për të intervituarat. Pjesa e dytë e tij mbledh të dhëna rreth njohurive të 

përgjithshme rreth hipertermisë, ndërsa pjesa e tretë ka të bëjë me mënyrën se si e 

menaxhojnë hiperterminë e fëmijëve të tyre.  

 

Rezultatet: Mosha mesatare e prindërve të përfshirë në studim është 31.43 vjeç, ndërsa 

grupi studimor i ngritur me 40 infermierë i përket moshës mesatare 39.50 vjeç. Sipas 

prindërve informacionin mbi hiperterminë e kanë siguruar  në 71.3% nga pediatri, 12% e 

nënave vendosin vetvetiu atë që i duket e drejt për fëmijën, 9.3% nga farmacisti dhe 6%  

nga media, ndërsa raportimet për infermierin janë 1.3%. Hipertermia në vlerën 38oC 

konsiderohet shqetësuese nga 41.3%  e prindërve  dhe 40% nga infermierët ku ndërmarin 

masa për ta ulur atë.  34.7% e prindërve raportojnë se komplikacioni i hipertermisë është 

dëmtimi i trurit, 30.7% konvulsionet dhe 15.3% e tyre nuk e dinë se cfarë 

komplikacionesh mund të sjell hipertermia, ndërsa 8% raporton se asgjë nuk do ndodhi. 
 

Konkluzione: Mosha, mosha e mëmësisë, vendbanimi, numri i fëmijëve, burimi i 

informacionit dhe niveli arsimor i prindërve janë ndër faktorët kryesor të njohurive dhe 

praktikave mbi menaxhimin e hipertermisë tek fëmijët. Nënat që kanë një vendbanim 

urban kanë informacion më të saktë rreth vlerës së temperatures në të cilën ndërmarin 

masa, vlera P=0.027. Nënat që kanë një arsim më të lartë kanë më tepër informacion rreth 

komplikacioneve të hipertermisë, vlera P=0.038. Individët që kanë një eksperincë më të 

gjatë të të qënurit nëna kanë një përdorim më të ulët të medikamenteve sesa individët e 

bërë nëna në pak kohë, Sig =0.039 Me rritjen e moshës së nënës rriten dhe njohuritë dhe 

praktikat e tyre që fëmija të pijë shumë lëngje, sig =0.006. 

 

Fjalët kyç: Hipertermi, njohuritë, menaxhim, fëmijë. 

 

 



 

 

II. HYRJA 

"Fobia ndaj temperaturës së lartë "është përcaktuar nga Schmitt në vitin 1980 për të 

përshkruar pamjen e frikshme të prindërve që kishin fëmijë me sindromën febrile. 1  

Njohja e pamjaftueshme e prindërve në lidhje me shkakun dhe keqkuptimet në lidhje me 

efektet e sindromës febrile në shëndetin e fëmijës shpesh çojnë në frikë dhe ankth të 

tepërt.2 Një zbulim i shpeshtë është se prindërit nuk janë të informuar saktë për 

temperaturën, duke përcaktuar ethen si një term mjekësor.3 Mungesa e njohurive si dhe të 

qënit anksioz në mbajtjen normale të temperaturës trupore tek fëmija, i çon prindrit në 

administrimin e gabuar të antipiretikëve apo medikamenteve të tjera ndaj fëmijëve të tyre 

deri në abuzimin me to.4  

Shumë prindër shpeshherë shqetësohen se sa e lartë është temperatura e fëmijës së tyre, 

pa e ditur që ky nivel nuk tregon domosdoshmërisht se sa serioze është gjendja apo 

shkaku, pasi shumë situata të lehta shkaktojnë temperaturë të lartë, ndërsa gjendje më 

serioze provokojnë temperature të lartë, subfebrile.5 

Shkaku i sindromës febrile tek fëmijët është shpesh herë shumë i vështirë të identifikohet.  

Në disa raste ajo i dedikohet infeksioneve virale të cilat nuk kanë nevojë për 

medikamente ndërsa në disa të tjera hipertermia mund të jetë shkak i sëmundjeve serioze 

bakteriale (meningitis, infeksionet urinare, septicemia etj) ku 20% e tyre komplikohen me 

konvulzione dhe dehidrim. Të gjitha këto raste kanë çuar në zhvillimin e e fobisë ndaj 

hipertermisë jo vetëm në rradhën e prindërve por njëkohësisht edhe tek personeli 

shëndetsor.4 

Hipertermia në fëmijët e vegjël mund të jenë një sfidë diagnostikuese për profesionistët e 

kujdesit shëndetësor, sepse shpesh është e vështirë të identifikosh shkakun. Në shumicën 

e rasteve, sëmundja është për shkak të një infeksioni viral vetë-kufizues. Megjithatë, kjo 

mund të jetë edhe tipari paraqitës i infeksioneve të rënda bakteriale siç është meningiti 

ose pneumonia. Një numër i konsiderueshëm i fëmijëve nuk kanë shkak të dukshëm të 

hipertermisë, pavarësisht vlerësimit të kujdesshëm. Këta fëmijë me sindromin febril pa 

burim të dukshëm janë një shqetësim i veçantë për profesionistët e kujdesit shëndetësor, 

sepse është veçanërisht e vështirë të bëhet dallimi midis sëmundjeve të thjeshta virale dhe 

infeksioneve bakteriale kërcënuese për jetën në këtë grup. Si rezultat, ekziston një nevojë 

e perceptuar për të përmirësuar njohjen, vlerësimin dhe trajtimin e menjëhershëm të 

sëmundjeve që cojnë në hipertermi tek fëmijët.6 

Nisur nga këto të dhëna, mendohet se nëse prindërit, individë të cilët hasin të parët 

hiperterminë tek fëmijët e tyre, do të kishin informacionin e duhur për menaxhimin e 

kësaj situate, do të shmangej përdorimi i tepert edhe jo i duhur i medikamenteve si dhe 

mbipopullimi në urgjencat e spitalit.7 Overdozat e agjentëve antipiretik janë raportuar me 

frekuencë në rritje.8 

Duke parë rëndësinë e informimit të prindërve ndaj menaxhimit të hipertermisë tek 

fëmijët e tyre, në këtë studim do të trajtohet niveli i njohurive si dhe menaxhimi i 

sindromës febrile tek moshat pediatrike, në mënyrë që të identifikohen konceptet dhe 

praktikat e gabuara në mbajtjen nën kontroll të temperaturës trupore të fëmijës së tyre.



NDIKIMI I INFORMIMIT NË MENAXHIMIN E HIPERTERMISË 

 

5 
 

PËRKUFIZIMI I HIPERTERMISË 

Hipertermia, e njohur ndryshe dhe si pireksia9 është një simptomë e shpeshtë 

mjekësore, e karakterizuar nga një ngritje e temperaturës trupore më lartë se niveli 

normal prej 36.5 – 37.5°C, si pasojë e rritjes së këtij kufiri në qëndrën përgjegjëse për 

termoregulacionin.10  

Nëse temperatura trupore është mbi 37.2 °C dhe shoqërohet me djerësitje, 

hiperventilim dhe vazodilatacion në lëkurë, atëherë kemi të bëjmë me rritje të 

temperaturës trupore përtej kufirit normal.11  

Hipertermia u përkufizua si një temperaturë e dokumentuar në gojë, vesh dhe ballë 

mbi 37.8 ° C dhe më të lartë për rektumin duke shtuar 0.2 ° C në temperaturën e gojës 

dhe duke zbritur 0.6 ° C në temperaturën axillare.12 

Hipertermia përcaktohet si një temperaturë më e lartë se 99.5 ° F në 100.9 ° F në varësi 

të personit.13 

LLOJET E HIPERTERMISË 

 

KONSTANTE: Temperatura qëndron konstante e pandryshuar në shifrat mbi 38oC. 

INTERMITENTE: Gjatë 24 orëve temperatura arrin të paktën një herë në shifrat 

normale. 

REMITENTE: Temperatura trupore ulet dhe rritet në mënyrë të vazhdueshme por 

asnjëherë nuk arrin në shifrat normale gjatë 24 orëve. 

RECIDIVE: Gjatë 24 orëve ka periudha me temperaturë të lartë dhe temperatura 

normale.14 

 

MEKANIZMI I HIPERTERMISË 

Pirogenet 

Janë substanca që shkaktojnë rritjen e temperaturës. Këto mund të jenë endogjene ose 

exogjene. Psh: substanca bakteriale LPS (lipopolysacharide), që është prezente në 

murin qelizor të baktereve, është një shembull i një pyrogeni  exogjen. Pyrogjeniciteti 

varion, psh disa  baktere pyrogjene që njihen si super antigene  mund të shkaktojnë 

rritje të menjëhershme dhe të rrezikshme të temperaturës. Depyrogjenizimi mund të 

arrihet përmes filtrimit, distilimit, kromatografise dhe inaktivizimit. 

A) Pirogenet endogjene 

Citokinat( kryesisht interleukina IL-1) janë pjesë e sistemit imun të lindur dhe janë te 

prodhuara nga qelizat fagocitare. Këto shkaktojnë një ngritje të “pikës kufitare” të 

temperaturës në hipotalamus. Endogjene të tjera përmendim interleukina 6 (IL-6) dhe 

faktori-α i nekrozës tumorale. 

Këto citokina çlirohen në qarkullimin e përgjithshem të gjakut  dhe nëpërmjet tij 

kalojnë në organet cirkum ventrikulare të trurit përmes një absorbimi të thjeshtë të 

shkaktuar nga reduktimi i filtrimit në barrieren gjak-tru. 
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Citokinat lidhen me receptorët endothelial në muret e gjakut ose veprojnë me qelizat 

microgliale lokale. Në momentin e lidhjes se citokinave kemi çlirimin e acidit 

arakidonik.  

B) Pirogenet ekzogjene  

Përmendim ketu lipopolysacaridet – LPS, që janë një komponent i murit qelizor të 

baktereve gram-negativë. Proteina imunologjike që quhet lipopolysaharide-proteine 

lidhëse (LBP) lidhet me LPS. Kompleksi LBP-LPS lidhet me receptorin CD14 të 

makrofagut më të afërt. Kjo lidhje shkakton sinteze dhe çlirim të endogjeneve ( IL-

4,IL 6). Pra me pak fjalë: 

Exogjenet ►çlirojne endogjenet►çlirohet acid arakidonik. 

Çlirimi i Prostaglandinave E2 (PGE2) 

Çlirimi i PGE2 shkaktohet nga acidi arakidonik. 

Kjo ndihmohet nga keto enzima: 

1. phospholipase A2 (PLA2) 

2. cyclooxygenase-2 (COX-2) 

3. enzima sintetizuese e PGE2 

PGE2  është mediatori i fundit që shkakton rritjen e temperatures. Temperatura do të 

qëndrojë e lartë derisa PGE2 është prezente. PGE2 vepron në neuronet në zonën 

preoptike përmes receptorit 3 të prostaglandines E (EP3).
15 
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SHKAQET E RRITJES SË TEMPERATURËS TRUPORE  

 

❖ Temperatura akute.  Temperatura akute tek fëmijët zakonisht shkaktohet nga 

infeksionet. Dalja e dhëmbëve zakonisht nuk shkakton rritje të temperaturës 

më shumë se 38.3°C. Shkaqet më të shpeshta janë:  

- Infeksionet respiratore për shkak të viruseve. Si psh gripi stinor.  

- Gastroenteritet (infeksionet e traktit digjestiv) për shkak të viruseve.  

- Infeksione bakteriale, si otiti media, infeksioni i sinuseve, pneumonia, 

infeksione të traktit urinar.  

 

❖ Temperatura kronike. Rritja e temperaturës trupore për një periudhë më të 

gjatë se 7 ditë mund të ndodh për shkaqe të ndryshme, ku shkaku kryesor janë 

sëmundjet e zgjatura virale. Temperatura kronike mund të shkaktohet nga 

shkaqe infeksioze apo joinfeksioze.  

 

Ndër shkaqet infeksioze mund të përmendim:  

- hepatitin,  

- sinusitin,  

- pneumoninë,  

- abseset në abdomen,  

- infeksionet në traktin digjestiv të shkaktuara nga bakteriet apo parazitët, 

-  infeksionet e kockave(osteomielitis),  

- infeksionet e zemrës( endokarditis), 

- turbekulozi.  

 

Ndër shkaqet joinfeksioze mund të përmendim:  

- Sëmundja Kaëasaki  

- Sëmundjet inflamatore të zorrëve 

- Artriti idiopatik juvenile 

- Kanceri (leukemia apo lymphoma). 16 
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VLERËSIMI I HIPERTERMISË 

Vlerësimi është i domosdoshëm për të identifikuar problemet e mundshme që mund të 

kenë çuar në hipertermi si dhe të emërojë çdo episod që mund të ndodhë gjatë kujdesit 

infermieror.17 

Vlerësimi Qëllimi 

Identifikoni faktorët nxitës/shkaktar.  Përcaktimi dhe menaxhimi i shkakut është 

themelor/ i nevojshme për rikuperim. 

Monitoroni presionin e gjakut, pulsin e 

fëmijës dhe sidomos temperaturën 

timpane ose rektale.  

Presioni i gjakut dhe pulsi rritet ndërsa 

hipertermia përparon. Temperatura 

rektale është një tregues më i saktë i 

temperaturës bazë. 

Përcaktoni moshën dhe peshën e fëmijës.  

 

Mosha ose pesha ekstreme rrisin rrezikun 

për paaftësinë për të kontrolluar 

temperaturën e trupit. 

Monitoroni marrjen e lëngjeve dhe 

prodhimin e urinës. Nëse pacienti është i 

pandërgjegjshëm, presioni qendror venoz 

ose presioni i arteries pulmonare duhet të 

matet për të monitoruar statusin e 

lëngjeve.  

Mund të kërkohet ringjallja e fluidit për të 

korrigjuar dehidratimin. Pacienti që është 

dehidratuar ndjeshëm nuk është më në 

gjendje të djersis, e cila është e 

nevojshme për ftohje avulluese. 

Rishikimi i elektroliteve në serum. Humbjet e natriumit ndodhin me djersitje 

të bollshme dhe hipertermi aksidentale. 

 

McCarthy përpunoi një shkallë të vëzhgimit sipas pamjes së fëmijës, duke i dhënë 

faktorë të ndryshëm, i njohur si Shkalla e Vëzhgimit të Yale. Pas vlerësimit të fëmijës, 

mjeku është i përgatitur për të përshkruar trajtimin më të mirë për ata që tregojnë 

shenjat e lokalizimit në test: otitis, infeksion respirator, adenitis cervikal, etj. 

Megjithatë, mund të gjendet një numër i konsiderueshëm i fëmijëve me ethe dhe pa 

shenja të vendndodhjes. Përveç kësaj disa fëmijë me otitis media ose shenja të qarta të 

infeksionit të frymëmarrjes mund të kenë një temperaturë ose pamje të sëmundjes 

joproporcionale ndaj shenjave të vendndodhjes; këta fëmijë gjithashtu kërkojnë analiza 

më të hollësishme laboratorike.18 

Pikat e 

observimit 

1 –normal  2- dëmtim  

shëndetsor i 

moderuar 

3-dëmtim shëndetsor 

i rëndë 

Kualiteti i të 

qarit 

I fortë dhe ton 

normal,ose i 

kënaqshëm pa 

qarje 

Zë rënkues  I qarë i dobët, i 

rënkueshëm, ose qarje 

me zë shumë të lartë 

Reaksioni ndaj 

stimulimit të 

Të qara të buta që 

zgjasin pak ose i 

E qarë intemitente I qarë i vazhdueshëm 

dhe pergjigje të 
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MENAXHIMI I HIPERTERMISË 

Ndërhyrjet Qëllimi 

Rregulloni dhe monitoroni faktorët e 

mjedisit siç është temperatura e dhomës. 

Temperatura e dhomës duhet të jetë afër 

me temperaturën normale të trupit.  

Eliminoni veshjet dhe mbulesat e tepërta.  Ekspozimi i lëkurës në ajër të dhomës 

zvogëlon ngrohtësinë dhe rrit ftohjen 

avulluese. 

Jepni ilaçe antipiretike siç është 

përshkruar.  

Medikamentet antipiretike ulin 

temperaturën e trupit duke bllokuar 

sintezën e prostaglandineve që veprojnë 

në hipotalamus. 

Terapi e gatshme me oksigjen për raste 

ekstreme.  

Hipertermia rrit kërkesën metabolike për 

oksigjen. 

Siguroni chlorpromazine (Thorazine) dhe 

diazepam (Valium) kur ndodhin dridhje të 

tepruara.  

Konvulsionet rritin normën metabolike 

dhe temperaturën e trupit. 

Inkurajoni marrjen e mjaftueshme të 

lëngjeve nga goja. 

 

 

 

 

Nëse pacienti është i dehidratuar humbja 

e lëngjeve kontribuon në ethe. 18 

 

 

 

 

 

 

prindërve kënaqshem pa qarë limituara 

Ngjyrimi Rozë  Akrocianotik ose 

ekstremitete të 

zbehta 

I zbehtë, cianotik, i 

hirtë ose pulla pulla  

Gjendja e 

përgjithshme 

Kur është i zgjuar 

është i gjallë,kur 

fle zgjohet 

menjëherë nga 

ngacmimet   

Sy gjysëm të 

mbyllura kur është i 

zgjuar ose i zgjuar 

me stimulim të 

zgjatur  

Shumë i përgjumur 

ose  nuk zgjohet lehtë 

Hidrimi  Lëkurë normale, sy 

normal, dhe 

membranat 

mukoze të lagështa 

Lëkura dhe sytë 

normal, goja 

lehtësisht e thatë 

Lëkurë e qullët e butë, 

membranat mukoze të 

thata dhe/ose sy te 

skuqur. 

Përgjigje ndaj 

stimiujve social 

I qeshur ose   

vigjilent (<2 m) 

Qesh pak dhe është 

pak vigjilent(<2 m) 

Nuk qesh,ka fytyrë 

anksioze ose të topitur 

pa ekspresione dhe jo 

vigjilent (<2 m)  
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Figura 2 tregon strategjinë e trajtimit për foshnjat 'nën 12 javë rekomanduar nga Baraff 

et al.19 

Fëmijë < 3 muaj me hipertermi me rrezik të ulët 

                                                             

                                 

                     Jo  (<28 ditë)                                                                  Po  ( >29 ditë)                                                                                  

                             

 

 

                                                                                                                                                               

           Hospitalizimi                                                    Trajtimi Ambulatorë 

           Hemokulturë                                  Mënyra 1                                      Mënyra 2  

           Urokulturë                                      Hemokulturë                                 Urokulturë 

           Ekuilibri HE                                   Urokulturë                                     Monitorim   

           Antibiotik                                       Ekuilibri HE                                  Kujdesje 

            IV                                                  Ceftriaxona 15mg/kg IV 

                                                                   Kontrolli 24 orë  

 

 

Kriteret e rrezikut të ulët tek latantet me hipertermi ( Rochester) 

Kriteret Klinike                                                                  Kriteret Laboratorike 

Më parë i shëndetshëm                                                         Leukocitet 5-15000/mm 

Pamja klinike jo-toksike                                                       grupet <1500/mm 

Jo infeksione bakteriale                                                         Diarrea <5 leukocite/fushë 

 

Ndjekja e femijëve me rrezik të ulët të hipertermisë 

 

Hemokultura Pozitive                                                      Urokultura Pozitive 

Shtrohet në spital për vlerësim                     Temperatura prezente: shtrimi në spital 

sepsisit dhe trajtohet me antibiotik                                  Trajtimi ambulator me 

antibiotik 
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Fëmijët febril ndërmjet 3 deri 36 muajsh, mund të trajtohen në mënyrë më agresive 

sesa foshnjat e reja. Shumica e ekspertëve ndjekin rekomandimet e Baraff dhe 

bashkëpunëtorët e tij (figura 3): Fëmijët toksik, duhet të pranohen menjëherë në spital, 

kryejnë ekzaminimet fillestare për sepsis dhe i administrojnë antibiotikët intravenozë. 

Foshnjat në gjendje të mirë klinike, të cilët kanë një temperaturë më të ulët se 39 ° C 

pa infeksion lokal dhe pa shenja të toksicitetit, mund të dërgohen në shtëpi. Ata me një 

temperaturë mbi 39 ° C pa infeksion lokal, ata duhet të kenë vlerësim më të 

hollësishëm duke filluar me numërim të plotë të qelizave të bardha, sepse frekuenca e 

bakteremisë së fshehur në këtë grup është nga 3% në 11%.20 

Fëmija 3 muaj- 3 vjeç duket toksik 

                                                            

 

                 PO                                                                                           JO        

                                          

 

 Shtrohet në spital                                                                          Temperatura≥39°C 

          - procedura antiseptike                                      

          - antibiotik parenteral 

 

                                                                                            PO                                    JO 

 

• nuk bëhen 

diagnostikime 

• nuk jepen antibiotik                                                                                                                  

• jepet acetaminophen 

15mg/kg ose 

ibuprofen 10mg/kg 

• duhet të kthehet në 

spital nëse  

temperatura 

vazhdon >38°C 

• analizë urine dhe kulturë urine – nëse testi del pozitiv, atëherë fëmija dërgohet në 

shtëpi dhe i jepen antibiotik (cefalosporina të gjeneratës së tretë) 

• nëse fëmija nuk ka bërë vaksinen e S. pneumoniae dhe ka temperatuë >39°C 

atëherë bëhet analiza e gjakut. Nëse ruazat e bardha janë > se 15.000 atëherë bëhet 

kulturë gjaku dhe jepet ceftriaxone 50mg/kg 

• radiografi kraharori 

• ibuprofen 10mg/kg ose acetaminophen 15mg/kg 
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MEDIKAMENTET E PËRDORURA  

Evidencat e fundit tregojnë se nuk ka diferencë midis sigurisë dhe efektivitetit të 

acetaminofenit apo ibuprofenit gjatë kujdesit dhe trajtimit të një fëmije febril, por ka të 

dhëna që kombinimi i këtyre dy antipiretikëve është më efektiv se përdorimi vetëm i 

njërit agjent. Megjithatë ka ende paqartësi rreth kombninimit të këtyre dy 

medikamenteve pasi është e komplikuar dhe mund të kontribojë në përdorim të 

pasigurtë të këtyre barnave.20 Informacioni i ofruar familjeve nga pediatrit duhet të jetë 

sa më i sigurtë, të përmbajë përllogaritje të thjeshta dhe instruksione rreth dozimit të 

antipiretikut që do të përdoret. Në shumë studime në këtë fushë është gjetur se ½ e 

prindërve të marrë në pyetje mendojnë se temperaturë e lartë quhet niveli 38 °C dhe 

25% tyre mund të japin antipiretik në temperaturë 37.8°C.21 

Në studimin e realizuar nga Crocetti “Fever phobia revisited: have parental 

misconceptions about fever changed in 20 years” 85% e prindërve të marrë në pyetje e 

ngrenë fëmijën e tyre nga gjumi për ti dhënë antipiretikun. Për fat të keq, më shumë se 

gjysma e prindërve administrojnë doza të gabuara të antipiretikëve, 15% e tyre japin 

doza më të larta të acetaminofenit apo ibuprofenit.22 

Mjekët dhe infermierët janë burimi i parë i informacionit rreth menaxhimit të 

temperaturës së lartë ndaj prindërve apo personave që kujdesen për fëmijët. Ka një 

mospërputhje midis këshillave të mjekut dhe reagimeve të prindërve. Psh. Mjekët 

rekomandojnë se prindi duhet të fillojë përdorimin e antipiretikut nëse fëmijë ka 

temperaturë më të lartë se 38.3 °C, ndërsa në krahun tjetër, prindërit për shkak të frikës 

i japin më herët këto barna.23 Përsa u përket kushteve të cilat rekomandojnë fillimin e 

antipiretikut, disa pediatër citojnë si indikacion të parë grindjen e fëmijës në 13 % të 

rasteve24. Rreth 80% e pediatërve mendojnë se një fëmijë i sëmurë nuk duhet ngritur 

nga gjumi për ti dhënë antipiretikun.25 Terapia me antipiretik do të mbetet terapia më e 

zakonshme e praktikuar nga prindërit dhe e suportuar nga mjekët, kryesisht nga ata 

pediatër. Madje këta të fundit janë përgjegjës për ofrimin e informacionit të duhur dhe 

këshillimit të prindërve për përdorimin e antipiretikëve. 

A. Acetaminofeni 

Pas vërtetimit të lidhjes midis aspirinës dhe Sindromës Rey, acetaminopheni ka 

zëvëndësuar aspirinën si trajtimi primar i tempëraturës së lartë. Efektet e këtij 

antipiretiku shfaqen 30-60 min pas administrimit, të cilat paraqiten në tabelën e 

mëposhtëme: 

Informacion rreth antipiretikut 

Variabla  Acetaminophen  Ibuprofen  

Shfaq efektet  <1 h <1h  
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Koha e efektit max 3-4 h 3-4h 

Kohëzgjatja e efektit 4-6 h  6-8 h  

Doza mg/kg peshë  10-15 çdo 4 h 10 çdo 6 h. 

Doza max në ditë gr/ditë 4 2.4 

Mosha limit më e vogël 

(muaj)  

3 6 

 

Përdorimi i dozave të larta të antipiretikëve në praktikën klinike me fëmijët febril, 

mund të çojë në konfuzion dhe hepatotoksicitet, për këtë arsye është e nevojshme të 

qartësohen dozat dhe mënyra e administrimit të antipiretikëve. Nga evidencat 

bashkëkohore nuk ka të dhëna rreth hepatotoksicitetit të shkaktuar nga acetaminopheni 

në moshat adulte, përveç rasteve sporadike të shkaktuara nga overdoza kronike. 

Ndërsa përsa u përket moshave pediatrike, rastet e hepatotoksicitetit tek fëmijët janë 

shënjuar kur këta të fundit kanë marrë gabimisht dozat e adultëve, 250mg apo 

500mg.26 

B. Ibuprofen 

Përdorimi i ibuprofenit si antipiretik dhe analgjezik ka filluar të rritet këto kohë, për 

shkak të efekteve të zgjatura që ka ai në uljen e temperaturës. Studimet në këtë fushë 

kanë treguar se ibuprofeni ka efektivitet të njëjtë, ndoshta dhe më të mirë se 

acetaminofeni. Ashtu sikurse medikamentet e tjera antinflamatore josteroide, 

ibuprofeni mund të shkaktojë gastritis, edhe pse nuk ka të dhëna që ky komplikacion të 

zhvillohet gjatë përdorimit normal për uljen e temperaturës trupore. Studimet e fundit 

raportojnë për dëmet nefrotoksike të ibprofenit, madje në shumë raste të fëmijëve 

febril janë dokumetuar dëmtime renale deri në insufiçencë, gjatë përdorimit të 

ibuprofenit. Nisur nga këto të dhëna, shumë mjek rekomandojnë reduktimin e 

përdorimit të ibuprofenit nëse fëmija është i dehidruar, pasi eziston risku dhe kushtet 

që të zhvillohen dëmtime të pakthyeshme në veshka, pra grupi i parë potencial me 

rrezik të lartë për të zhvilluar probleme renale nga përdorimi i ibuprofenit janë të gjithë 

fëmijët të cilët kanë patologji të reneve por dhe ata që përdorin ibuprofen në gjendje 

dehidrimi. Një tjetër grup potencial janë fëmijët më të vegjël se 6 muajsh, pasi 

farmakokinetika dhe zhvillimi i tyre diferencues i reneve është ende i pazhvilluar.  

C. Alternimi ose kombinimi i ibuprofenit dhe acetaminofenit 

Për të analizuar veprimin e alternuar të ibuprofenit me acetaminofenin, janë  zhvilluar 

shumë studime, prej të cilave ka rezultuar se prindrit, duke ndjekur udhëzimet e 

mjekut, kanë patur sukses në mbajtjen në nivel normal të temperaturës së fëmijës, 

duke alternuar këto medikamente çdo 2, 3, 4 apo 6 orë. Po kështu është proçeduar dhe 

për kombninimin e këtyre medikamenteve dhe është gjendur se ulja e temperaturës 

ishte e njëjtë me grupet që përdornin një medikament të vetëm, ndërsa kohëzgjatja 

ishte më e gjatë.27 
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III. PREZANTIMI I STUDIMIT  

 

 

QËLLIMI  

• Qëllimi i këtij studimi është të vlerësojë njohuritë dhe praktikat e prindërve dhe 

personelit infermieror mbi menaxhimin e fëmijëve me hipertermi. 

 

OBJEKTIVAT 

 

• Identifikimi i njohurive dhe praktikave të menaxhimit të hipertermisë nga 

prindërit dhe personeli shëndetësor në qytetin e Vlorës.  

• Vlerësimi i faktorëve ndikues mbi menaxhimin e hipertermisë nga ana e 

prindërve.  

 

HIPOTEZA 

 

• “ Menaxhimi ambulator i hipertermisë së fëmijëve ndikohet pozitivisht nga 

vendbanimi urban, niveli arsimor, numri i fëmijëve, burimi i informacionit, 

mosha e nënës dhe mosha e mëmësisë.” 
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IV. METODOLOGJIA 

Një studim kros-seksional (transversal) u realizua në Vlorë, Shqipëri, gjatë periudhës 

mars-maj 2019 për të vlerësuar njohuritë dhe praktikat e prindërve dhe personelit 

infermieror mbi menaxhimin e fëmijëve me hipertermi. 

 

POPULLATA NË STUDIM  

Përbëhet nga 3 grupe studimi, përkatësisht në grupin e parë bëjnë pjesë nënat që kanë 

shtruar fëmijë në pavjonin e pediatrisë, në grupin e dytë infermierët që punojnë në 

pavjonin e pediatrisë dhe në grupin e tretë infermierët e qëndrës shëndetësore.  

Në grupin e parë morën pjesë 150 nëna të gjendura në pavjonin e pediatrisë, pa dallim 

profesioni, formimi akademik apo numër të caktuar fëmijësh, etj.  

Kritetet përfshirëse: E rëndësishme në këtë pjesë ishte që gratë e intervistuara të ishin 

nëna të fëmijëve në moshë pediatrike, duke e përbërë këtë kushtin e përzgjedhjes së 

nënave për realizimin e pyetësorit të hartuar për këtë punim.  Madhësia e kampionimit 

(N=150) është një mostër  e mjaftueshme për të realizuar këtë punim dhe për të 

përftuar të dhëna statistikore të vlefshme. 

 Kriter përjashtuese: Në studim nuk u përfshin nëna ku gjendja e femijës së tyre ishte e 

rëndë dhe nënat që sillnin fëmijët e tyre më shumë se një herë në pavjonin e pediatrisë. 

Në grupin e dytë nga 35 infermier që punojnë në pavjonin e pediatrisë, në studim 

morën pjesë 31 (4 nuk pranuan të merrnin pjesë në studim), ndërsa në grupin e tretë 

morën pjesë 7 infermier nga qëndra shëndetësore “Pavaresia” dhe 2 infermier nga 

qëndra shëndetësore “Nartë”. 

 Kriteret përfshirëse: E rëndësishme në këtë pjesë ishte që individët e intervistuar i 

përkisnin profesionit të infermierit që e ushtronin profesionin e tyre në pavjonin e 

pediatrisë dhe në qëndër shëndetësore pa dallim gjinie, moshe, eksperience në punë, 

etj.  

Kriteret përjashtuese: Në studim nuk u përfshin infermier që punonin në pavjone të 

tjera si kirurgji, patologji etj. 
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VARIABLAT E STUDIMIT 

Karakter Emri  Përkufizim Shkalla e matjes Instrumen

t 

Burimi 

Universa

l 

Gjinia 

Eksperienca 

në punë 

Mosha 

 

Seksi sipas 

deklarimit 

Koha në vite 

nga momenti i 

lindjes/ i 

punësimit. 

M/F/T (nominale) 

<30     <1 vit 

31-40    1-5 

41-50     6-10 

51-60     11-15 

(Ordinale)  >15 

Pyetësori Nëna 

Infermier

i  

I 

pavarur 

Burimi i 

informacioni

t 

Informacioni i 

marrë nga diku 

i vetdeklaruar 

Mjeku 

Infermieri 

Farmacisti 

Media 

Konsultimi me personat e 

tjere 

Vendos vetë për fëmijën. 

(nominale) 

Pyetësori Nëna  

 

 Njohuritë e 

personelit 

infermieror 

Informacioni 

që infermierët 

kanë mbi 

mënyrën e 

matjes, vendin 

e matjes, vlerat 

jo-normale të 

temperaturës. 

Me dorë/T.merkur 

T.elektronik/T.timpanik/T.m

e letër/ pirometrat/ Tjetër 

(nominale) 

Rektale/Orale/Aksillare 

(nominale) 

37.5/37.8/38/38.5/39/40/41 

(rreshtore) 

 

Pyetësori Infermier

i  

 Niveli 

arsimor 

Diplomat e 

fituara. 

 

8-9 vjecar 

Gjimnaz 

Universitet 

(ordinale) 

Pyetësori Nëna 

 

 Vendbanimi Zona 

demografike 

ku jetoni 

aktualisht 

sipas 

deklarimit. 

Fshat 

Qytet 

(nominale) 

Pyetësori Nëna 

 

 Numri i 

fëmijëve 

Nr. i femijeve 

sipas 

deklarimit. 

 

1 

2 

_>3 

(ordinale) 

 

Pyetësori Nëna 

 

 Mosha e E vetdeklaruar <20 Pyetësori Nëna 
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mëmësisë 20-30 

>30 

 Mosha 

aktuale e 

nënës 

Koha në vite 

nga momenti i 

lindjes e 

vetdeklaruar 

<30 

30-40 

>40 

Pyetësori Nëna 

 

I varuri Menaxhimi i 

hipertermise 

Përdorimi i 

metodave jo-

farmakologjik

e dhe 

farmakologjik

e për trajtimin 

e hipertermisë. 

Përdorimi i banjove me ujë të 

vakët/ Kompresave/ Uthull/ 

tjeter (nominale) 

Paracetamol/Ibuprofen/Tjetër 

(nominale) 

Pyetësori Nëna 

Infermier

i 

INSTRUMENTI MATËS 

Për mbledhjen e të dhënave të këtij studimi u përdorën dy pyetësor të vet-administruar, 

një pyetësor për të mbledhur të dhënat nga nënat, i cili ishte i ndarë në 3 pjesë. Pjesa e 

parë e pyetësorit mbledh të dhëna demografike për të intervituarat. Pjesa e dytë e tij 

mbledh të dhëna rreth njohurive të përgjithshme të nënave rreth hipertermisë, ndërsa 

pjesa e tretë ka të bëjë me mënyrën se si këto nëna menaxhojnë hiperterminë e 

fëmijëve të tyre. Pyetësori i dytë u përdor për të mbledhur të dhëna nga personeli 

infermieror, i cili ishte i përbër në tre pjesë. Pjesa e parë e pyetësorit mbledh të dhëna 

demografike për të intervituarit. Pjesa e dytë e tij mbledh të dhëna rreth njohurive rreth 

hipertermisë, ndërsa pjesa e tretë ka të bëjë me mënyrën se si menaxhojnë 

hiperterminë. 

 

PROCEDURA E MBLEDHJES SË TË DHËNAVE 

Intervistat me nënat e përzgjdhura në këtë studim janë realizuar në mjedisin e pavjonit 

të pediatrisë, në orare të ndryshme, ashtu sikurse dhe informacionet e marra nga 

personeli infermieror i përkasin mjedisit të pavjonit të pediatrisë, sipas turneve në 

punën e tyre. Ndërsa të dhënat e infermierëve të qëndrës shëndetësore janë marrë 

paradite. Gjatë gjithë procesit të realizimit të intervistave është ruajtur konfidencialiteti 

i pjesëmarrsve me qëllim sigurimin e të dhënave sa më të besueshme. Intervistat u 

realizuan vetëm në prani të të intervistuarit dhe jo në prani të personave të tjerë, të cilët 

mund të influenconin përgjigjen e dhënë. 

ANALIZA E TË DHËNAVE 

Pas mbledhjes së të dhënave në pavjonin e pediatrisë dhe qëndrës shëndetësore,u 

mundësua hedhja e të dhënave në kompjuter dhe më pas përpunimi dhe analiza e të 

dhënave për të përftuar rezulatet e studimit.  Përpunimi i të dhënave u realizua në 

programin SPSS(Statistical Package for Social Sciences) versioni 25. U përdor Chi-

square tests për të vlerësuar lidhjen midis 2 variablave cilësore dhe Anova sepse 

variabla sasiore e studimit ndjekin shpërndarjen normale dhe variabla cilësore ka më 

shumë se dy kategori. 
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KONSIDERATAT ETIKE TË STUDIMIT 

 

 

 

 



NDIKIMI I INFORMIMIT NË MENAXHIMIN E HIPERTERMISË 

 

19 
 

 

 

 

 



NDIKIMI I INFORMIMIT NË MENAXHIMIN E HIPERTERMISË 

 

20 
 

V. REZULTATET  

V.1 – Struktura e popullatës në studim.  

 

Gjatë këtij studimi u intervistuan 150 prindër (nëna) me fëmijët të shtruar në pavionin 

pediatrik të Spitalit Rajonal Vlorë gjatë periudhës mars-maj 2019 dhe 40 infermierë 

pediatër të shërbimit parësor dhe dytësor në qytetin e Vlorës. Përbërja e të 

intervistuarve paraqitet si më poshtë: 

 

 

Tabela 1    Karakteristikat   social - demografike të 

prindërve. 

VARIABLAT TOTALI  (n= 150) Përqindja % 

Mosha mesatare e mëmësisë                           22.29  

Mosha mesatare e prindërve 

(nëna) 

                          31.43  

Numri mesatar i fëmijëve                             2.17  

Niveli arsimor 

  I ulët 68 45.3 

  I mesëm 48 32 

  I lartë 34 22.7 

Niveli i të ardhurave   

  Shumë i lartë 1 0.7 

  I lartë 0 0 

  Mesatar 97 64.7 

  I ulët 29 19.3 

  Shumë i ulët 23 15.3 

Vendbanimi   

  Fshat 46 30.7 

  Qytet 104 69.3 
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Tabela 2    Karakteristikat social - demografike të 

infermierëve. 

VARIABLAT TOTALI  (n= 40) Përqindja % 

Mosha mesatare e 

infermierëve 

                             39.50  

Gjinia 

  Mashkull 1 2.5 

  Femër 39 97.5 

  Tjetër 0 0 

Vendi ku punoni   

  Spitali Rajonal Vlorë 31 77.5 

  Qendër Shëndetësore 9 22.5 

Eksperienca në punë   

 <1 vit 4 10 

 1-5 vite 7 17.5 

 6-10 vite 7 17.5 

 11-15 vite 12 30 

 >15 vite 10 25 

 

Në analizën finale u përfshinë 150 prindër (nëna) fëmijët e të cilëve ishin shtruar në 

repartin e pediatrisë. Duke i’u referuar tabelës 1 vëmë re se mosha mesatare e 

prindërve të përfshirë në studim është 31.43 vjeç. Si evidentohet nga të dhënat e 

mbledhura, pjesa më e madhe e nënave të intervistuara janë me arsim të ulët (45.3%), 

me të ardhura ekonomike mesatare (64.7%) dhe kryesisht banojnë në qytet (69.3%). 

Duke ju referuar tabelës 2, vëmë re se grupi studimor i ngritur me 40 infermierë i 

përket moshës mesatare 39.50 vjeç,  22.5% e të cilëve të punësuar në Shërbimin 

Parësor dhe 77.5% në Shërbimin Dytësor (Spitalin Rajonal të Vlorës). 55% e 

infermierëve në këtë grup studimor ka më tepër se 10 vjet eksperiencë punë në repartet 

e pediatrisë. 
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V.2 – Identifikimi i njohurive mbi menaxhimin e hiperterisë nga prindërit dhe 

personeli shëndetësor në qytetin e Vlorës. 

 

▪ Në tabelën 3 paraqiten variablat mbi njohuritë e prindërve (nëna) lidhur me 

menaxhimin e hipertermisë tek fëmijët e tyre. Sipas prindërve këtë informacion 

e kanë siguruar  në 71.3% nga pediatri, 12% e nënave vendosin vetvetiu atë që 

i duket e drejt për fëmijën, 9.3% nga farmacisti dhe 6%  nga media, ndërsa 

raportimet për infermierin janë 1.3%. 88.7% e nënave përdorin termometrin me 

mërkur për matjen e temperaturës dhe 96% përdorin zonën aksilare për matje. 

Edukimi shëndetësor nga ana e infermierëve është në nivelet më të ulta. 

Hipertermia dhe termometrimi i fëmijës janë diagnoza dhe procedura tërësisht 

infermierore, ndërkohë që prindërit duket se kanë më shumë besim tek 

farmacistët.  

 

▪ Sipas të anketuarëve vlera e temperaturës në të cilën ndërmarin masa është 

38oC nga 41.3%  e tyre, 39oC nga 20.7% dhe 38.5oC nga 18% e prindërve 

(nëna). Ndërkohë që vlera e temperaturës në të cilën i referohen mjekut është 

39oC nga 42,7%, e ndjekur pas nga 38oC me 31.3% dhe 40oC 20.7%. Prindërit 

shpeshherë shqetësohen se sa e lartë është temperatura e fëmijës së tyre dhe 

përpiqen ta mbajnë atë në vlerat normale pa e ditur se ky nivel nuk tregon 

domosdoshmërisht se sa serioze është gjendja apo shkaku dhe disa baketere 

dhe viruse nuk e pëlqejnë temperaturën  e lartë të trupit dhe kështu që 

shkatërrohen lehtësisht nga ajo.  

 

▪ Të gjithë prindërit (nëna) raportuan se kanë termometër në shtëpi dhe se dinë ta 

lexojnë një termometër.  28.7% e prindërve i referohen mjekut menjëherë kur 

fëmija bën temperaturë, 49.3% kur temperatura nuk ulet pasi kanë  përdorur 

antipiretik dhe 22% në varësi të gjëndjes së përgjithshme të fëmijës.  

 

▪ Sipas të intervistuarëve, lidhur me metodat jo-farmakologjike që ata përdorin 

për të reduktuar temperaturën e lartë, 36.7%  raportojnë kompresat dhe 32.7% 

banjot, ndërsa 15.3% përdorimin e uthullës dhe në 92% të rasteve temperatura 

rikthehej përsëri pas metodës së përdorur.   

 

▪ 34.7% e prindërve raportojnë se komplikacioni i hipertermisë është dëmtimi i 

trurit, 30.7% konvulsionet dhe 15.3% e tyre nuk e dinë se cfarë 

komplikacionesh mund të sjell hipertermia, ndërsa 8% raporton se asgjë nuk do 

ndodhi. 

 

Tabela 3   Njohuritë mbi menaxhimin e hipertermisë nga 

prindërit. 

VARIABLAT TOTALI  (n= 150) Përqindja % 

Burimi i informacionit   

 Pediatri 107 71.3 

 Infermieri 2 1.3 

 Farmacisti 14 9.3 
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Tabela 3   Njohuritë mbi menaxhimin e hipertermisë nga 

prindërit. 

 Konsultimi me persona të tjerë 0 0 

 Media 9 6 

 Unë vendos vetvetiu atë që 

mendoj se është e drejtë për 

fëmijën tim. 

18 12 

 Tjetër 0 0 

Lloji i matjes së temperaturës 

 Me dorë 11 7.3 

 Me termometër me mërkur 133 88.7 

 Me termometër elektronik 6 4 

 Me termometër timpanik 0 0 

 Me termometër me letër 0 0 

 Me termometër me rreze 0 0 

 Tjetër 0 0 

Mënyra e matjes së 

temperaturës 

  

 Zona rektale 2 1.3 

 Zona orale (gojë) 4 2.7 

 Zona aksilare (sqetull) 144 96 

Temperatura ku ndërmarin 

masa 

  

 37.5 12 8 

 37.8 10 6.7 

 38 62 41.3 

 38.5 27 18 

 39 31 20.7 

 40 6 4 

 41 2 1.3 

Vlera e temperaturës kur i 

referohen mjekut 

  

37 4 2.7 

38 47 31.3 

39 64 42.7 

40 31 20.7 

41 0 0 

Tjetër 4 2.7 

Termometër në shtëpi   

 Po 150 100 

 Jo 0 0 

Leximi i termometrit   

 Po 150 100 

 Jo 0 0 

Drejtimi tek mjeku   
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Tabela 3   Njohuritë mbi menaxhimin e hipertermisë nga 

prindërit. 

 Menjeherë 43 28.7 

 Kur temperatura nuk ulet pasi 

keni  përdorur antipiretik 

74 49.3 

 Në varësi të gjëndjes së 

përgjithshme të fëmijës 

33 22 

Përdorimi i metodave jo-

farmakologjike 

  

 Nuk mbingrohet dhoma 2 1.3 

 Lirohet nga veshjet e tepërta 4 2.7 

 Shtohet sasia e lëngjeve 14 9.3 

 Banjo 49 32.7 

 Kompresa 55 36.7 

 Akull 0 0 

 Ujë trëndafili 0 0 

 Uthull 23 15.3 

 Limon 1 0.7 

 Tjetër 0 0 

Rikthimi i temperaturës   

 Po 138 92 

 Jo 12 8 

Komplikacionet e hipertermisë   

 Konvulsione 46 30.7 

 Dëmtimi i trurit 52 34.7 

 Vdekje 8 5.3 

 Dehidrim 7 4.7 

 Komë 2 1.3 

 Asgjë nuk do ndodhi 12 8 

 Nuk e di 23 15.3 

 

▪ Tabela 4 pasqyron njohuritë mbi menaxhimin e hipertermisë nga personeli 

shëndetësor ku vlen të përmendim se 92.5% e tyre përdorin për matje 

termometrin me mërkur, 55% përdorin zonën aksilare për matje dhe vlera e 

temperaturës ku ndërmarin masa për ta ulur atë është 38.5oC nga 47.5% e të 

anketuarëve dhe 40% veprojnë në vlerën 38oC.  

▪ Infermierët, përkatësisht 37.5 %, raportuan se kur një fëmijë ka temperaturë 

e matin atë çdo 15 minuta, 30% çdo 15-30 minuta dhe 15% 1-2 orë. Masat 

për të trajtuar hiperterminë, personeli infermieror në 50% të tyre, i ndërmer 

duke zbatuar urdhërat e mjekut dhe 50% i ndërmarin në varësi të gjendjes 

së fëmijës, ndërkohë që dozën për dhënjen e antipiretikut e llogarisin në 

bazë të peshës konkretisht 87.5%, moshës 7.5% dhe ashpërsisë së 

sëmundjes 5%.  
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▪ Sipas të anketuarëve terapia me antipiretik ka për qëllim të parandalojë 

konvulsionet me 42.5%, të parandalojë dëmtimet e trurit me 27.5% dhe të 

qetësoi fëmijën 30%. Hipertermia si komplikacion më të shpesht raportuar 

nga personeli infermieror paraqet konvulsionet me 55% e ndjekur pas nga 

dëmtimet e trurit me 27.5% dhe dehidrimi me 15%. 

Tabela 4    Njohuritë mbi menaxhimin e hipertermisë nga 

infermierët. 

VARIABLAT TOTALI  (n= 40) Përqindja % 

Lloji i matjes së temperaturës   

 Me dorë                     1                      2.5 

 Me termometër me mërkur 37 92.5 

 Me termometër elektronik 2 5 

 Me termometër timpanik 0 0 

 Me termometër me letër 0 0 

 Me termometër me rreze 0 0 

 Tjetër 0 0 

Mënyra e matjes së 

temperaturës 

  

 Zona rektale 16 40 

 Zona orale (gojë) 2 5 

 Zona aksilare (sqetull) 22 55 

Temperatura ku ndërmarin 

masa 

  

 37 0 0 

 37.5 1 2.5 

 37.8 2 5 

 38 16 40 

 38.5 19 47.5 

 39 2 5 

 40 0 0 

Shpeshtësia e matjes    

 <15 minuta 15 37.5 

 15-30 minuta 14 35 

 30-60 minuta 3 7.5 

 1-2 orë 6 15 

 >2 orë 2 5 

Masat për trajtimin e 

hipertermisë 

  

 Urdhërat e mjekut 20 50 

 Presionit nga prindërit 0 0 

 Gjendjes së fëmijës 20 50 

 Tjetër 0 0 

Dhënia e antipiretikut    

 Peshë 35 87.5 
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Tabela 4    Njohuritë mbi menaxhimin e hipertermisë nga 

infermierët. 

 Moshë 3 7.5 

 Ashpërsinë e etheve 0 0 

 Ashpërsinë e sëmundjes 2 5 

 Tjetër 0 0 

Qëllimi i terapisë AP   

 Të parandaloj konvulsionet 17 42.5 

 Të parandaloj dëmtimet e trurit 11 27.5 

 Të qetësojë fëmijën 12 30 

 Të reduktoj shqetësimin e 

prindërve 

0 0 

Komplikacionet e hipertermisë   

Konvulsione 22 55 

Dëmtime të trurit 11 27.5 

Dehidrim 6 15 

Vdekje 1 2.5 

Tjetër   

 

Grafiku 1 pasqyron njohuritë e prindërve (nëna) dhe personelit infermieror mbi 

komplikacionet e hipertermisë ku 34% e prindërve dhe 55% e personelit infermieror 

kanë raportuar si komplikacion më të shpeshtë përkatësisht dëmtimet e trurit dhe 

konvulsionet. 
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V.3 – Identifikimi i praktikave mbi menaxhimin e hipertermisë nga prindërit dhe 

personeli shëndetësor në qytetin e Vlorës.  

 

▪ Tabela 5 evidenton shpërndarjen e prindërve (nëna) mbi praktikat për 

menaxhimin e hipertermisë duke përdorur Australian Parents’ Fever 

Management Scale (PFMS). Kur fëmija ka hipertermi dhe paraqitet me ethe 

prindërit i matin temperaturën më së shumti konkretisht 28.7% e tyre dhe 

60.7% e matin atë gjithmonë. 54% e prindërve preferojnë ta dine vlerën e 

temperaturës së fëmijës gjithmonë, ndërsa 36.7% më së shumti. 

▪ 11.3% e të anketuarëve raportojnë se sigurohen rrallë që fëmija të ketë pirë 

lëngje, 26% sigurohen ndonjeherë, 24% më së shumti dhe 37.3% gjithmonë. 

Përdorimi i antipiretikëve përdoret gjithmonë nga 43.3% e prindërve, ndërkohë 

që 76% e tyre e kontrollojnë fëmijën gjatë natës dhe 87.3% e nënave fle në të 

njejtën dhomë me fëmijën. 

▪ 50.7% e të intervistuarëve e zgjojnë gjithmonë fëmijën për ti dhënë 

antipiretikun gjatë natës ndërsa 16% e nënave nuk e bëjnë kurrë këtë gjë. Kur 

fëmija ka hipertermi dhe paraqitet me ethe prindërit preferojnë në 67.3% ti 

drejtohen gjithmonë mjekut. 

▪ Prindërit gjithashtu janë pyetur për shpeshtësinë dhe ditqëndrimin e 

hipertermisë tek fëmijët e tyre dhe 24.7% raportuan se fëmija bën shpesh 

hipertermi, ndërsa ditqëndrimi në 52.7% është më pak se 3 ditë. 

Tabela 5    Praktikat mbi menaxhimin e hipertermisë nga 

prindërit 

VARIABLAT TOTALI  (n= 150) Përqindja % 

I matni temperaturën?   

 Kurrë  2 1.3 

 Rrallë 6 4 

 Ndonjëherë 8 5.3 

 Më së shumti 43 28.7 

 Gjithmonë 91 60.7 

Preferoni të dini vlerën e 

temperaturës? 

  

 Kurrë  2 1.3 

 Rrallë                                                                         5                                             3.3 

 Ndonjëherë 7 4.7 

 Më së shumti 55 36.7 

 Gjithmonë 81 54 

Siguroheni të ketë pirë lëngje?   

 Kurrë  2 1.3 

 Rrallë 17 11.3 

 Ndonjëherë 39 26 

 Më së shumti 36 24 

 Gjithmonë 56 37.3 
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Përdorin barna për të 

reduktuar hiperterminë? 

  

 Kurrë  3 2 

 Rrallë 15 10 

 Ndonjëherë 29 19.3 

 Më së shumti 38 25.3 

 Gjithmonë 65 43.3 

Kontrolloni fëmijën gjatë 

natës? 

  

 Kurrë  6 4 

 Rrallë 0 0 

 Ndonjëherë 4 2.7 

 Më së shumti 26 17.3 

 Gjithmonë 114 76 

Flini në të njëjtën dhomë me 

fëmijën? 

  

 Kurrë  4 2.7 

 Rrallë 2 1.3 

 Ndonjëherë 2 1.3 

 Më së shumti 11 7.3 

 Gjithmonë 131 87.3 

E zgjoni fëmijën për ti dhënë 

medikamentin që ul 

temperaturën? 

  

 Kurrë  24 16 

 Rrallë 8 5.3 

 Ndonjëherë 10 6.7 

 Më së shumti 32 21.3 

 Gjithmonë 76 50.7 

E dërgoni tek doktori?   

 Kurrë  2 1.3 

 Rrallë 3 2 

 Ndonjëherë 16 10.7 

 Më së shumti 28 18.7 

 Gjithmonë 101 67.3 

 

Shpeshtësia për hipertermi   

 Rrallë 48 32 

 Ndonjëherë 65 43.3 

 Shpesh 37 24.7 

Ditëqëndrimi me hipertermi   

 <3 79 52.7 

 4-7 71 47.3 

 >7 0 0 
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▪ Në tabelën 6 janë paraqitur praktikat mbi menaxhimin e hipertermisë nga 

personeli shëndetësor, ku siç shohim nga tabela 65% e tyre përdorin 

Paracetamolin dhe Ibuprofenin së bashku, ndërsa doza dhe koha e 

administrimit të paracetamolit është 10-15 mg/kg/dozë cdo 4 orë raporton 

72.5% e të anketuarëve dhe cdo 6 orë 27.5% e tyre. 

▪ Rruga e administrimit të antipiretikëve nga personeli infermieror është 32.5% 

të gjitha mënyrat e poshtëshënuara dhe 22.5% është rektale+orale. 72.5% e 

infermierëve raportojnë se matja e temperaturës realizohet për çdo fëmijë që 

paraqitet dhe 27.5% sipas rastit/gjendjes së fëmijës.  

▪ Përsa i përket këshillimit të nënës, 100% e infermierëve e edukojnë nënën për 

ta zgjuar fëmijën dhe ti jepin dozën e antipiretikut. Periudha kur nëna edukohet 

sipas infermierëve është gjatë vizitave të programuara nga 32.5% e ndjekur pas 

nga 25% kur fëmija është i sëmur, por ka dhe infermier që nuk realizojnë 

edukim në asnjë nga momentet e poshtëshënuara konkretisht 22.5% e tyre. 

▪ Infermierët raportojnë se çdo informacion që e japin lidhur me hiperterminë e 

realizojnë në prani të të dy prindërve konkretisht 45% e tyre, vetëm nënës 

32.5% dhe asnjëherë nuk japin informacion 22.5%. Metodat jo-farmakologjike 

që infermierët i’u këshillojnë prindërve janë kompresa+banja përkatësishtë 

52.5%, shtimi i sasisë së lëngjeve 12.5%, lirohet fëmija nga veshjet e tepërta 

7.5% dhe nuk mbingrohet dhoma ku është fëmija 5%. 

Tabela 6   Praktikat mbi menaxhimin e hipertermisë 

nga infermierët. 

VARIBLAT TOTALI  (n= 40) Përqindja % 

Lloji i antipiretikut që përdorni   

 Paracetamol 13 32.5 

 Ibuprofen 0 0 

 Të dy së bashku 26 65 

 Tjetër 1 2.5 

Doza dhe koha e administrimit të 

paracetamolit 

  

  10-15 mg/kg/ dozë cdo 4 orë                                   29                                           

72.5 

 

  10-15 mg/kg/ dozë cdo 6 orë 11 27.5 

  10-15 mg/kg/ dozë cdo 8 orë 0 0 

Rruga e administrimit të 

antipiretikëve 

  

 Vetëm Rektale                                                                   0 0 

  Vetëm Orale 12 30 

  Rektale+orale 9 22.5 

  Injeksione 6 15 

  Të gjitha  13 32.5 

Matja e temperaturës tek çdo 

fëmijë 
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Jo 0 0 

Po 29 72.5 

Sipas rastit 11 27.5 

Këshillimi nënës kur fëmija i saj 

është duke fjetur dhe ka 

temperaturë 

  

 Zgjoni fëmijën dhe i jepni dozën e 

antipiretikut 

40 100 

 Lereni femijen te vazhdoi te fle 0 0 

Periudha kur edukoni prindërit    

  Gjatë shtatzënise 0 0 

  Gjatë vizitave të programuara 13 32.5 

  Gjatë vitit të parë të jetës 8 20 

  Kur fëmija është i sëmurë 10 25 

  Asnjë moment 9 22.5 

  Tjetër 0 0 

Ju jepni informacione në prani të:   

  Dy prindërve 18 45 

  Vetëm nënës 13 32.5 

  Vetëm babait 0 0 

 Asnjërit 9 22.5 

Këshillimi për metodat jo-

farmakologjike 

  

Nuk mbingrohet dhoma 2 5 

Lirohet nga veshjet e tepërta 3 7.5 

Shtohet sasia e lëngjeve 5 12.5 

Banjo + Kompresa 21 52.5 

Akull 0 0 

Ujë trendafili 0 0 

Uthull 0 0 

Limon 0 0 

Tjetër 0 0 

Asnjë 9 22.5 
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Grafiku 2 paraqet metodat jo-farmakologjike të cilat personeli infermieror i këshillon 

për të reduktuar temperaturën e lartë dhe ato ç’ka prindërit (nënat) realizojnë tek 

fëmijët e tyre. Siç shohim më poshtë metodat jo-farmakologjike më të përdorura nga 

prindërit dhe më të këshilluara nga infermierët janë banjot+kompresat dhe uthulla, 

ndërkohë që 22.5% e infermierëve nuk e realizojnë një këshillim të tillë.  
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V.4 Analizimi i të dhënave të marra në Spitalit Rajonal Vlorë.  

 

Në Spitalin Rajonal Vlorë, gjatë periudhës mars-maj janë grumbulluar të dhëna mbi 

numrin e fëmijëve të paraqitur me hipertermi dhe diagnoza mjekësore e tyre. Këto të 

dhëna janë mbledhur gjatë ushtrimit të praktikës profesionale. Informacioni i 

grumbulluar përfshin 420 fëmijë dhe paraqitet si mëposhtë: 
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V.5 Krahasimi i njohurive dhe praktikave të prindërve ndër vite. 

Në këtë pjesë të studimit do krahasojmë rezultatet e studimit tonë me temën 

“Menaxhimi i integruar i hipertermisë në moshat pediatrike” realizuar nga Universiteti 

i Vlorës, Aurela Saliaj, Dean Racaku, viti 201628 dhe Menaxhimi i integruar i 

sindromës febrile në moshat pediatrikë”, realizuar nga Universiteti i Vlorës, Aurela 

Saliaj, Albana Zani dhe Sonila Golemi, viti 2009.29 

Në tabelën 7 paraqiten si kanë ndryshuar njohuritë dhe praktikat e prindërve mbi 

menaxhimin e hipertermisë.  

 2009  2016 2019 

Lloji i termometrit     

Me dorë   0 7.3% 

Me mërkur    75% 88.7% 

Elektronik   25% 4% 

Mënyra e matjes      

Aksilare   71.6% 96% 

Orale   13.3% 2.7% 

Rektale   15% 1.3% 

Vlera e 

temperaturës në të 

cilën ndërmarin 

masa 

    

37.5 13%  11.6% 8% 

37.8 0  53.3% 6.7% 

38 87%  25% 41.3% 

38.5 0  10% 18% 

Komplikacionet     

Konvulsione   20% 30.7% 

Demtime të trurit   80% 34.7% 

Metodat jo-

farmakologjike për 

reduktimin e 

hipertermisë 

    

Banjo 30%  45% 32.7% 

Kompresa 16%  35% 36.7% 

Burimi i 

informacionit 

    

Pediatri 100%  43.3% 71.3% 

Infermieri 0  10% 1.3% 

Interneti 0  20% 6% 

Familja/Shoqëria 0  21.7% 0 
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V.6 Vlerësimi i faktorëve ndikues mbi menaxhimin e hipertermisë nga ana e 

prindërve. 

 

Lidhja midis numrit të fëmijëve dhe kohës kur i referohen mjekut. 

Nëpërmjet tabelës 8 marrim informacionin se prindërit (nënat) të cilët kanë një fëmijë 

drejtohen menjëherë drejt mjekut, kjo ndoshta e lidhur me faktin se ndihen më të 

frikësuar dhe janë më me pak eksperiencë ndaj këtij fenomeni. 

Kur kërkoni ndihmën e mjekut * numri i fëmijëve  Crosstabulation 

 

Numri i fëmijëve  

Total 1 2 ≥3 

Kur kërkoni ndihmën 

e mjekut 

menjëherë 22 14 7 43 

kur temperatura nuk 

ulet edhe pas 

përdorimit të  

metodave 

medikamentoze dhe 

jomedikamentoze 

15 53 6 74 

sipas gjendjes së 

përgjitheshme të 

fëmijës 

6 21 6 33 

Total 43 88 19 150 

 

Rezultatet e tabelës paraqiten në grafikun 3 si më poshtë: 
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Për të parë nëse ekziston një lidhje midis numrit të fëmijëve dhe kohës kur prindërit 

(nënat) kërkojnë ndihmën e mjekut, është përdorur Chi-Square tests sepse variablat i 

përkasin grupit kategorit. Analiza statistikore n’a paraqet tabelën e mëposhtëme ku 

themi se nënat me më shumë se një fëmijë marrin përsipër të ndërmarin masa në 

shtëpi, vlera P=0.000420. 

 

Chi-Square Tests 

 Value Df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 20.378a 4 .000420 

Likelihood Ratio 20.201 4 .000 

Linear-by-Linear 

Association 

6.106 1 .013 

N of Valid Cases 150   

 

Lidhja midis moshës së nënës dhe vlerës së temperaturës ku ndërmarin masa. 

Nëpërmjet tabelës 9 marrim informacionin se prindërit (nënat) që i përkasin moshës 

<30 vjeç fillojnë të ndërmarin masa më tepër në vlerën 38oC, nënat që i përkasin 

moshës 30-40 vjeç veprojnë në vlerën 38.5oC dhe 39oC. 

Vlera e temperaturës ku ndërmerni masa * mosha e nënës  

 

Mosha e nënës 

Total <30 30-40 vjeç >40 

Vlera e temperaturës ku 

ndërmerni masa 

37.2-37.5 7 5 0 12 

37.6-37.8 6 2 2 10 

38-38.4 30 23 9 62 

38.5-38.9 22 5 0 27 

39-39.9 10 17 4 31 

40-40.9 1 5 0 6 

41 2 0 0 2 

Total 78 57 15 150 
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Grafiku 4 pasqyron shpërndarjen e vlerës së temperatures ku ndërmeren masa për ta 

ulur atë sipas moshës së prindërve (nëna).  

 
 

Për të parë nëse ekziston një lidhje midis moshës së nënës dhe vlerës së temperaturës 

në të cilën ndërmarin masa X2 n’a tregon se nënat më të mëdha në moshë japin 

infomacion më të saktë në këtë pyetje, vlera P=0.009. 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 26.683a 12 .009 

Likelihood Ratio 31.461 12 .002 

Linear-by-Linear 

Association 

.439 1 .508 

N of Valid Cases 150   
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Lidhja midis burimit të informacionit dhe metodave jofarmakologjike. 

Në tabelën 10 paraqitet shpërndarja e metodave jo-farmakologjike sipas burimit të 

informacionit. Pediatri është burimi kryesor i informacionit për metodat jo-

farmakologjike. 

Metodat jofarmakologjike * Burimi I informacionit 

 

Ndërmerni masa bazuar në keshillat 

Total 

nga 

pediatri farmacisti media 

unë vendos 

vetvetiu atë 

që më 

duket e 

drejtë 

infermi

eri 

Metoda 

jofarmakologjike 

nuk mbingrohet 

dhoma ku është 

fëmija 

2 0 0 0 0 2 

zbulohet fëmija 

dhe lirohet nga 

veshjet e 

tepërta 

2 0 2 0 0 4 

shtohet sasia e 

lëngjeve në cdo 

vakt 

10 2 2 0 0 14 

përdorimi i 

banjove 

39 2 2 6 0 49 

përdorimi i 

kompresave 

43 6 0 6 0 55 

uthull 11 4 0 6 2 23 

limon 0 0 1 0 0 1 

asnjë 0 0 2 0 0 2 

Total 107 14 9 18 2 150 
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Rezultatet e tabelës paraqiten në grafikun e mëposhtëm 

5:

 
 

 

Për të parë nëse ekziston një lidhje midis burimit të informacionit dhe metodave jo-

farmakologjike që ndërmarin prindërit X2 n’a tregon se nënat që kanë si burim 

informacioni pediatrin, ndërmarin metoda jo-farmakologjike më efektive, vlera 

P=0.000133. 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 91.093a 28 .000133 

Likelihood Ratio 56.043 28 .001 

Linear-by-Linear 

Association 

11.927 1 .001 

N of Valid Cases 150   
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Lidhja midis nivelit arsiomor dhe komplikacioneve të hipertermisë. 

Nëpërmjet tabelës 11 marrim informacionin mbi arsimimin e prindërve (nënat) dhe 

njohuritë që ata kanë mbi komplikacionet e hipertermisë. 

 

 

Në grafiku 6 pasqyrohet shpërndarja e komplikacioneve të hipertermisë sipas nivelit 

arsimor të nënave. Siç mund ta shohim dëmtimet e trurit konsiderohen komplikacionet 

më të shpeshta nga të trija grupet arsimore. 

 

Niveli arsimor * Komplikacionet e temperaturës Crosstabulation 

 

Komplikacionet e temperaturës T

o

t

a

l 

konvulsi

onet 

demti

m i 

trurit 

vdekj

e 

dehidrati

m 

kom

e 

asgje nuk 

do ndodhi 

nuk e 

di 

Niveli 

arsimor 

8-9 

vjeçar 

18 27 2 0 2 8 11 6

8 

mesm 16 13 2 3 0 4 10 4

8 

lartë 12 12 4 4 0 0 2 3

4 

Total 46 52 8 7 2 12 23 1

5

0 
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Për të parë nëse ekziston një lidhje midis nivelit arsimor dhe njohurive të prindërve 

mbi komplikacionet e hipertermisë X2 n’a tregon se nënat që kanë një arsim më të lartë 

kanë më tepër informacion rreth komplikacioneve të hipertermisë, vlera P=0.038. 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 21.930a 12 .038 

Likelihood Ratio 27.334 12 .007 

Linear-by-Linear 

Association 

2.533 1 .111 

N of Valid Cases 150   

     

 

Lidhja midis vendbanimit dhe vlerës së temperaturës ku prindërit ndërmarin masa. 

Në tabelën 12 paraqitet shpërndarja e vlerës së temperaturës ku ndërmeren masa për ta 

ulur atë sipas vendbanimit të prindërve (nënave). 

Vendbanimi*Vlera e temperaturës ku ndërmerni masa 

Count   

 

Vlera e temperaturës ku ndërmerni masa Total 

37.5 37.8 38 38.5 39 40 41  

Vendbani

mi 

fshat 5 0 17 11 11 0 2 46 

qytet 7 10 45 16 20 6 0 104 

Total 12 10 62 27 31 6 2 150 
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Grafiku 7 n’a pasqyron diferencën e informacionit nga zona urbane në atë rurale. 

 
 

Për të parë nëse ekziston një lidhje midis vendbanimit dhe vlerës së temperatures në të 

cilën nënat marrin masa X2 n’a tregon se nënat që kanë një vendbanim urban kanë 

informacion më të saktë rreth vlerës së temperatures në të cilën ndërmarin masa, vlera 

P=0.027. 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 14.216a 6 .027 

Likelihood Ratio 18.963 6 .004 

Linear-by-Linear 

Association 

.706 1 .401 

N of Valid Cases 150   
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Në tabelën 13 paraqiten vlerat e sinjifikancës sipas Anova që ekzistojnë midis 

variablave të pavarura dhe variablave të varura të studimit.  Vlerat e tyre paraqiten si 

më poshtë: 

 

 

ANOVA P 

MOSHA 

AKTUALE*FËMIJA TË 

KETË PIRË LËNGJE 

Sig. 0.006 

MOSHA E MËMËSISË 

*MEDIKAMENTET E 

PËRDORURA 

Sig. 0.039 

NIVELI 

ARSIMOR*VLERA E 

TEMPERATURËS KUR I 

REFEROHEN MJEKUT 

Sig. 0.04 

NUMRI I 

FËMIJËVE*VLERA E 

TEMPERATURËS KUR I 

REFEROHEN MJEKUT 

Sig. 0.016 
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VI. DISKUTIMI I REZULTATEVE 

 

Ky studim është një analizë e njohurive dhe praktikave të prindërve dhe personelit 

shëndetësor në lidhje me menaxhimin e hipertermisë. Ekzistojnë shumë keqkuptime në 

lidhje me hiperterminë tek fëmijët. Këto keqkuptime dhe frikëra të pajustifikuara se 

temperatura e lartë mund të shkaktojë dëme serioze jo vetëm që mund të çojnë 

prindërit drejt një përdorimi më të shpeshtë të barnave antipiretike efekte të mundshme 

anësore nga mbidoza, por gjithashtu mund të shkaktojnë frekuentim të panevojshëm 

në qendrat shëndetësore duke shtuar një barrë shtesë për ngarkesën e punonjësve të 

kujdesit shëndetësor dhe shpenzimet shëndetësore. 

 

VI.1 Njohuritë dhe praktikave e menaxhimit të hipertermisë nga prindërit. 

 

Burimi i informacionit: sipas prindërve këtë informacion e kanë siguruar  në 71.3% nga 

pediatri, 12% e nënave vendosin vetvetiu atë që i duket e drejt për fëmijën, 9.3% nga 

farmacisti dhe 6%  nga media, ndërsa raportimet për infermierin janë 1.3%. Edukimi 

shëndetësor nga ana e infermierëve është në nivelet më të ulta. Në procesin e 

përkujdesjeve të fëmijës marrin pjesë tre komponentë të rëndësishëm: nëna–infermieri–

mjeku. Nëse njëri prej tyre nuk funksionon si duhet, atëherë nuk arrihet efikasiteti i 

kërkuar në këtë zinxhir kujdesjesh. Shkaktari për këtë rezultat mund të jetë neglizhenca e 

infermierëve, ose ndoshta mjeku ka përvetësuar dhe kopetencat e personelit infermieror. 

Hipertermia dhe termometrimi i fëmijës janë diagnoza dhe procedura tërësisht 

infermierore, ndërkohë që prindërit duket se kanë më shumë besim tek farmacistët, por ka 

dhe nga ata prindër që eksperienca i ka bërë “mjek” të fëmijës duke vendosur vetë për ta. 

Prindërit zgjedhin farmacistin si një mënyrë e shpejtë për të kursyer kohë dhe për të patur 

një rezultat të dukshëm në gjendjen e fëmijës.  Ashtu sikurse dhe në një studim të 

realizuar në vitin 2015 në Pakistan, në prindërit që kishin fëmijët 0-6 vjeç të shtruar në 

repartin e pediatrisë, 40% vizitojnë farmacistin për trajtimin e hipertermisë.30 Ndërsa në 

një studim të realizuar në Itali, në vitin 2012, tek prindërit që shtronin fëmijët në 12 

spitale publike, 67.8% raportojnë pediatrin si burimin e informacionit.31 

 

Vlera e temperaturës në të cilën ndërmarin masa: sipas të anketuarëve është 38oC nga 

41.3%  e tyre, ndërkohë që vlera e temperaturës në të cilën i referohen mjekut është 39oC 

nga 42,7%. Prindërit shpeshherë shqetësohen se sa e lartë është temperatura e fëmijës së 

tyre dhe përpiqen ta mbajnë atë në vlerat normale pa e ditur se ky nivel nuk tregon 

domosdoshmërisht se sa serioze është gjendja apo shkaku dhe se disa baketere dhe viruse 

nuk e pëlqejnë temperaturën  e lartë të trupit dhe kështu që shkatërrohen lehtësisht nga 

ajo. Ndërkohë dhe në një studim të bërë në 419 prindër, në Jordani, në vitin 2014, 48% e 

tyre ndërmernin masa në vlerën 38oC të temperaturës.32 Këtë vlerë raportoi dhe një 

studim i bërë në Morokan të Arabisë në 264 prindër me fëmijë të moshës 0-16 vjeç në 

vitin 2014, nga 61.3% e të intervistuarëve.33 
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Referimi tek mjeku: 28.7% e prindërve i referohen mjekut menjëherë kur fëmija bën 

temperaturë, 49.3% kur temperatura nuk ulet pasi kanë përdorur antipiretik dhe 22% në 

varësi të gjëndjes së përgjithshme të fëmijës. Vihet re që nënat e reja kanë tendencë të 

shkojnë tek pediatri menjëherë dhe jo në varësi të gjendjes së fëmijës. Pediatrit 

rekomandjnë që indikues për vizitë tek mjeku nuk është vetëm niveli i temperaturës 

trupore por dhe gjendja e përgjithshme e fëmijës, si ushqyerja, aktiviteti, përgjumja etj. 

Metodat jo-farmakologjike: për të reduktuar temperaturën e lartë 36.7% e nënave 

raportojnë kompresat dhe 32.7% banjot freskuese, ndërsa 15.3% përdorimin e uthullës. 

Bërja e banjove në mënyrë të gabuar nuk jep efektin e dëshiruar, kështu që nënat 

preferojnë më shumë përdorimin e kompresave. Për metodat jo-farmakologjike që 

prindërit përdorin, në studimin e bërë në Morokan, 46.8% përdorin banjot freskuese për 

uljen e temperaturës.34 Ndërkohë që dhe në një studim të realizuar në Turqi, në vitin 

2014, tek 204 prindër 22.8% përdorin kompresat ndërsa 18.2% banjot freskuese dhe 3.9% 

përdorimin e uthullës.35  

 

Komplikacioni i hipertermisë: 34.7% e prindërve raportojnë se është dëmtimi i trurit, 

30.7% konvulsionet dhe 15.3% e tyre nuk e dinë se cfarë komplikacionesh mund të sjell 

hipertermia, ndërsa 8% raporton se asgjë nuk do ndodhi. Në një studim të realizuar në 

250 prindër, në vitin 2018, 74% e tyre raportuan konvulsionet si ndërlikimi më i shpesht i 

hipertermisë.5  Ndërsa në  studimin e relizuar ne Morokan  28.9% e  prindërve kanë 

identifikuar dëmtimin e trurit si komplikacion të saj.4  

 

Praktikat për menaxhimin e hipertermisë: Kur fëmija ka hipertermi dhe paraqitet me 

ethe prindërit: 

✓ 60.7% e matin temperaturën gjithmonë, 

✓ 11.3% e të anketuarëve raportojnë se sigurohen rrallë që fëmija të ketë pirë lëngje, 

✓ 43.3% përdorin antipiretik gjithmonë  

✓ 76% e tyre e kontrollojnë fëmijën gjithmonë gjatë natës  

✓ 87.3% e nënave flen gjithmonë në të njejtën dhomë me fëmijën  

✓ 50.7% e të intervistuarëve e zgjojnë gjithmonë fëmijën për ti dhënë antipiretikun 

gjatë natës dhe 16% e nënave nuk e bëjnë kurrë këtë gjë. 

✓ 67.3% i drejtohen gjithmonë mjekut. 

Sipas një studimi në 250 prindër, 61% u kanë dhënë fëmijëve shumë lëngje dhe 64% 

drejtohen menjëherë tek mjeku.5 Ndërsa në një studim në Turqi në 2013, në 205 prindër 

me fëmijë nga 6 muajsh- 5 vjeç të shtruar në repartin e pediatrisë,  prindërit donin të dinin 

sa ishte temperatura e fëmijës së tyre (61.5%), flinin në të njëjtën dhomë (58.5%) dhe 

kërkuan ndihmën mjekësore (53.7%), përdornin medikamente (42.4%); fëmijët i zgjonin 

gjatë natës për ti dhënë medikamentin për uljen e temperaturës(33.2%), u jepnin për të 

pirë (30.2%) dhe fëmijët kontrolloheshin gjatë natës  (59%).36 
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VI.2 Praktikat e menaxhimit të hipertermisë nga personeli shëndetësor në qytetin e 

Vlorës 

 

Termometrimi: 92.5% e personelit shëndetësor përdorin për matje termometrin me 

mërkur dhe 55% përdorin zonën aksilare për matje. Rekomandimet e fundit tregojnë se 

temperatura më e saktë është ajo e matur në mënyrë rektale, por infermierët vazhdojnë të 

jenë besnike të matjes aksilare. Ndërkohë, në një studim të realizuar në vitin 2016, në 

Palestinë, në 100 infermierë, 47% e tyre përdorin zonën rektale për matjen e 

temperaturës.37 

Masat për të trajtuar hiperterminë: personeli infermieror në 50% të tyre, i ndërmer 

duke zbatuar urdhërat e mjekut dhe 50% i ndërmarin në varësi të gjendjes së fëmijës. 

Gjendja funksionale e shëndetit të fëmijës bazohet në shkathtësinë e përgjithshme dhe 

shkathtësinë praktike që kërkohet për menaxhimin e duhur dhe efektiv të simptomave 

shëndetësore nga personeli shëndetësor tek fëmija. Për të arritur rezultate të dëshiruara 

është i nevojshëm kombinimi i disa komponentëve dhe jo vetem zbatimi i urdhërave të 

mjekut. 

 

Komplikacionet e hipertermisë: personeli infermieror paraqet konvulsionet me 55% e 

ndjekur pas nga dëmtimet e trurit me 27.5% dhe dehidrimi me 15%.  Në studimin 

“Nurses Knowledge, Attitude, and Practices in the Management of Childhood Fever in 

Hebron Pediatric Clinics”, 91% raportojnë konvulsionet si komplikacion të hipertermisë.8 

 

Antipiretiku i përdorur: 65% e tyre përdorin Paracetamolin dhe Ibuprofenin së bashku, 

ndërsa doza dhe koha e administrimit të paracetamolit është 10-15 mg/kg/dozë cdo 4 orë 

raporton 72.5% e të anketuarëve. Dozat e paracetamolit jepen çdo 4-6 orë. 38 Në shumë 

studime preferohet të administrohet paracetamoli ku infermierët paraqesin bindje në 

lidhje me efektivitetin e paracetamolit. Infermierët njoftuan arsye të forta për të 

administruar paracetamol për fëmijën që do kujdesje per menaxhimin e 

temperatures.394041 Medikamenti i parë i zgjedhur nga profesionistët e shëndetësisë është 

acetaminofeni për 88% të tyre dhe ibuprofen për 11%, raporton një studim i realizuar në 

Francë, në vitin 2015.42 

  

Metodat jo-farmakologjike: infermierët i’u këshillojnë prindërve kompresa+banja 

përkatësishtë 52.5%, shtimi i sasisë së lëngjeve 12.5%, lirohet fëmija nga veshjet e 

tepërta 7.5% dhe nuk mbingrohet dhoma ku është fëmija 5%. Masat jo-farmakologjike 

më të zakonshme të raportuara nga studimi “Fever management practices: what 

paediatric nurses say” përfshinin heqjen e batanije dhe veshjeve të ngrohta dhe 

parandalimin e prindërve që të përqafojnë fëmijën për periudha të gjata. Teknika të tjera 

përfshinin përdorimin e kompresave në ballë, kyçet e dorës dhe zonat e tjera të ftohjes, 

por jo në të gjithë trupin. 43 Në studimin e realizuar në Francë, 39% të pacientëve i’u 

rekomandua hidratimi oral. 
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 VI.3 Vërtetimi i Hipotezës së studimit: “Menaxhimi ambulator i hipertermisë së fëmijëve 

ndikohet pozitivisht nga vendbanimi urban, niveli arsimor, numri i fëmijëve, burimi i 

informacionit mosha e nënës dhe mosha e mëmësisë.” 

 

Hipoteza 1: “Menaxhimi ambulator i hipertermisë së fëmijëve ndikohet pozitivisht nga 

vendbanimi urban.”  Nga analisa statistikore u evidentua se  nënat që kanë një vendbanim 

urban kanë informacion më të saktë rreth vlerës së temperatures në të cilën ndërmarin 

masa, vlera P=0.027, hipoteza vërtetohet. Kjo vjen si rezultat i mundësisë më të madhe 

për të përqafuar çdo informacion që vjen nga burime të ndryshme, ndërsa në zonat rurale 

mungesa e infrastrukturës si dhe faktorëve të tjerë çojnë në rezultatet e studimit tone 

 

Hipoteza 2: “Menaxhimi ambulator i hipertermisë së fëmijëve ndikohet pozitivisht nga 

niveli arsimor.” Analiza statistikore e realizuar me X2 n’a tregon se nënat që kanë një 

arsim më të lartë kanë më tepër informacion rreth komplikacioneve të hipertermisë, vlera 

P=0.038. Gjithashtu vlera Anova me sig. = 0.04 mbi nivelin arsimor dhe vlerës së 

temperatures kur i referoheshin mjekut n’a tregon se nënat me arsim më të lartë kanë më 

shumë informacion mbi vlerën shqetësuese të hipertermisë. Formimi akademik ndihmon 

në rritjen e njohurive si dhe të aftësive menaxhuese të nënës ndaj fëmijës me hipertermi. 

Gjithashtu rritet numri i kontakteve me të cilat mund të shkëmbehen informacion rreth 

mirërritjes së fëmijës. Hipoteza e mësipërme vërtetohet. 

 

Hipoteza 3: “Menaxhimi ambulator i hipertermisë së fëmijëve ndikohet pozitivisht nga 

numri i fëmijëve.” Nga përpunimi statistikor themi se nënat me më shumë se një fëmijë 

marrin përsipër të ndërmarin masa në shtëpi, vlera P=0.000420. Prindërit (nënat) të cilët 

kanë një fëmijë drejtohen menjëherë drejt mjekut, kjo ndoshta e lidhur me faktin se 

ndihen më të frikësuar dhe janë më me pak eksperiencë ndaj këtij fenomeni. Gjithashtu 

nga lidhja e realizuar midis numrit të fëmijëve dhe vlerës së temperaturës që i 

referoheshin mjekut, ku vlera Anova =0.016 nënat me një fëmijë krahasuar me nënat me 

dy ose më shumë fëmijë i drejtohen mjekut në vlera më të ulta se këto të fundit. Hipoteza 

jonë vërtetohet.  

 

Hipoteza 4: “Menaxhimi ambulator i hipertermisë së fëmijëve ndikohet pozitivisht nga 

burimi i informacionit.” vlera P=0.000133, hipoteza vërtetohet. Njohuritë dhe praktikat e 

prindërve mbi metodat jo-farmakologjike të reduktimit të temperaturës janë të lidhura 

ngushtë me burimin e informacionit. Nënat që raportuan pediatrin si burim informacioni 

kanë informacion më të saktë, nëse metodat jo-farmakologjike të tilla si banjot freskuese 

bëhen në mënyrë të gabuar nuk jepin efektin e dëshiruar.  

 

Hipoteza 5: “Menaxhimi ambulator i hipertermisë së fëmijëve ndikohet pozitivisht nga 

mosha e nënës”, vlera P=0.009, X2 n’a tregon se nënat më të mëdhaja në moshë japin 

infomacion më të saktë për vlerën e hipertermisë. Gjatë gjithë jetës, njeriu përfiton 

informacione të reja, eksperienca të reja, njohje të reja dhe me kalimin e viteve njohuritë 

dhe menaxhimi i hipertermisë është më i saktë. Për të evidentuar lidhjen midis moshës së 

nënës dhe dhënja e sasisë së lëngjeve për fëmijën u përdor Anova, ku sig =0.006, ç’ka do 
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të thotë se me rritjen e moshës së nënës rriten dhe njohuritë dhe praktikat e tyre që fëmija 

të pijë shumë lëngje. Hipoteza jonë vërtetohet. 

  

Hipoteza 6: “Menaxhimi ambulator i hipertermisë së fëmijëve ndikohet pozitivisht nga 

mosha e mëmësisë.” Sig =0.039, Anova n’a tregon se individët që kanë një eksperincë 

më të gjatë të të qënurit nëna kanë një përdorim më të ulët të medikamenteve sesa 

individët e bërë nëna në pak kohë. Ky rezultat tregon se nënat e reja ndihen më të 

frikësuar dhe janë më me pak eksperiencë ndaj këtij fenomeni. Hipoteza vërtetohet. 
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VI.4 Studime kombëtare mbi menaxhimin e hipertermisë   

 

Në këtë pjesë të studimit do krahasojmë rezultatet e studimit tonë me temën “Menaxhimi 

i integruar i hipertermisë në moshat pediatrike” realizuar nga Universiteti i Vlorës, 

Aurela Saliaj, Dean Racaku, viti 201619 dhe Menaxhimi i integruar i sindromës febrile në 

moshat pediatrikë”, realizuar nga Universiteti i Vlorës, Aurela Saliaj, Albana Zani dhe 

Sonila Golemi, viti 2009.20  

 

Tabela 7 pasqyron si kanë ndryshuar njohuritë dhe praktikat e prindërve mbi menaxhimin 

e hipertermisë. Edhe pas një dekade vërejmë se lloji i termometrit që përdoret për të 

matur temperaturën është ai me mërkur, kjo e lidhur me besimin që ne si individë kemi 

krijuar ndaj metodës tradicionale të matjes.  

Mënyra e matjes së temperaturës nuk ka pësuar ndryshim. Ende përdoret zona aksilare 

më tepër se ajo orale dhe rektale. Sipas autorëve të ndryshëm zona rektale është vendi më 

i mirë për matjen e temperaturës, por tek ne kjo zonë rrallë përdoret. Ne dimë se në vende 

të ndryshme vlera e temperaturës është e ndryshme, ndoshta prindërit tanë kanë më tepër 

lehtësi në atë zonë matje dhe nuk duhet të zbresin 4-5 vija siç ndodh tek ajo rektale ose të 

presin 15 minuta që fëmija i tyre mos të ketë konsumuar diçka. 

Përsa i përket vlerës së temperaturës në të cilën prindërit ndërmarin masa për ta ulur atë 

shohim që kemi ndryshime positive. Me kalimin e viteve prindërit janë informuar se 

temperatura ka dhe anët e saj positive siç janë:  

▪ disa baketere dhe viruse nuk e pëlqejnë temperaturën  e lartë të trupit dhe kështu që 

shkatërrohen lehtësisht nga ajo.  

▪ metabolizmi i shpejtuar sjell më shume gjak, që do te thotë më shumë leukocite dhe 

substanca të tjera kimike që luftojnë infeksionin.  

▪ temperatura e lartë mund ti bëj elementet e mbrojtjes imune me efektive në luftën ndaj 

mikrobeve, pra leukocitet punojne më shume dhe vrasin shumicën e baktereve në 38-

40°C.  

Por përsëri vlera 38oC për shumicën e prindërve është shqetësuese. 

 

Komplikacionet e hipertermisë të raportuara nga prindërit paraqiten në të njejtën linjë. 

Ata janë të informuar se temperatura e lartë mund të shkaktojë konvulsione dhe dëmtime 

të trurit.  

Pavarsisht kohës disa gjëra nuk mund të ndryshojnë dhe kjo vlen për metodat jo-

farmakologjike të cilat prindërit i realizojnë për fëmijët e tyre me hipertermi. Në vitin 

2009 dhe 2016 banjot fresuese kanë mbizotëruar, ndërsa në 2019 përdoren më tepër 

kompresa. Ky ndryshim ka ardhur ndoshta nga mosinformimi mbi temperaturën e ujit për 

banjot freskuese dhe prindërit, duke mos e patur këtë informacion, u del jo-efektive kjo 

metodë.  

Burimi i informacionit për prindërit në të treja vitet është pediatri, por ajo që vlen për tu 

përmendur është roli i infermierit. Sipas raportimeve në vitin 2019 roli i infermierit si 

informues dhe edukues nuk realizohet në ato përmasa që duhet të ishte. 
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KONKLUZIONET  

 

Njohuritë dhe praktikat në menaxhimin e hipertermisë nga prindërit dhe personeli 

shëndetësor në qytetin e Vlorës.  

- Hipertermia në vlerën 38oC konsiderohet shqetësuese nga 41.3%  e prindërve  dhe 

40% nga infermierët ku ndërmarin masa për ta ulur atë.  

 

- 28.7% e prindërve i referohen mjekut menjëherë kur fëmija bën temperaturë, 

49.3% kur temperatura nuk ulet pasi kanë përdorur antipiretik dhe 22% në varësi 

të gjëndjes së përgjithshme të fëmijës. 

 

- Lloji i termometrit të përdorur është ai me mërkur në 88.7% nga nënat dhe 92.5% 

nga personeli infermieror, dhe 96% e prindërve dhe 55% e infermierëve  përdorin 

zonën aksilare për matje.  

 

- Prindërit dhe personeli infermieror në pjesën më të madhe raportuan njohuri të 

mira mbi komplikacionet e hipertermisë, por 15.3% e nënave u shprehen “nuk e 

di” ndërsa 8% raporton se asgjë nuk do ndodhi.  

 

- Rezultatet e këtij studimi tregojnë se prindërit përdorin gjithmonë medikamente 

për t’i ulur fëmijës temperaturën dhe në vlera jo-shqetësuese 43.3%, duke 

shkaktuar një përdorim të tepruar të tyre.  

 

- Antipiretiku i përdorur është kombinimi i Paracetamolit dhe Ibuprofenit nga 65% 

e personelit infermieror dhe 72.7% raportojnë çdo 4 orë kohën e administrimit të 

paracetamolit.  

 

- Edukimi shëndetësor nga ana e infermierëve është në nivelet më të ulta. Vetëm 

1.3% e prindërve identifikuan infermierin si burimin e informacionit mbi 

menaxhimin e hipertermisë, ndërkohë që 9.3% raporton farmacistin, 6% 

median, 12% e prindërve vendosin vetë për fëmijën dhe 71.3% e sigurojnë 

informacionin nga pediatri. Në pyetsorin drejtuar infermierëve 77.5% e tyre 

referuan që zhvillonin edukim shëndetësor me nënat për tu dhënë njohuri 

për hiperterminë. 

 

- Përsa i përket metodatve jo-farmakologjike që prindërit përdorin për të reduktuar 

temperaturën e lartë, 69.4%  raportojnë kompresat+banjot ashtu sikurse dhe 

personeli shëndetësor i këshillon me 52.5%, ndërsa 22.7% e tyre nuk e realizojnë 

një këshillim të till. 

 

- Prindërit në 11.3% raportojnë se sigurohen rrallë që fëmija të ketë pirë lëngje, 

26% sigurohen ndonjeherë, 24% më së shumti dhe 37.3% gjithmonë, ndërkohë që 

76% e tyre e kontrollojnë fëmijën gjatë natës dhe 87.3% e nënave fle në të njejtën 

dhomë me fëmijën. 
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Faktorët ndikues në menaxhimin e hipertermisë nga ana e prindërve.  

 

- Mosha, vendbanimi, numri i fëmijëve, burimi i informacionit dhe niveli arsimor i 

prindërve janë ndër faktorët kryesor të njohurive dhe praktikave mbi menaxhimin 

e hipertermisë tek fëmijët. 

 

- Prindërit (nënat) të cilët kanë një fëmijë drejtohen menjëherë drejt mjekut, 

konkretisht 15%, pasi temperatura nuk ulet nga përdorimi i antipiretikëve 10% 

dhe 4% në varësi të gjendjes së përgjithshme të fëmijës, ndërkohë që nënat që 

kanë 2 ose më shumë fëmijë i drejtohen mjekut menjëherë 14%, pas përdorimit të 

antipiretikëve 39.4% dhe sipas gjendjes së fëmijës 18%.  

 

- Nënat që kanë një vendbanim urban kanë informacion më të saktë rreth vlerës së 

temperaturës, konkretisht 30% e nënave në qytet dhe 11.3% e atyre që jetojnë në 

fshat veprojnë t’a ulin temperaturën në vlerën 38oC, 11% e nënave që jetojnë në 

qytet dhe 7.3% e atyre që jetojnë në fshat veprojnë t’a ulin temperaturën në vlerën 

38.5oC, 13.3% e nënave në qytet dhe 7.3% e atyre në fshat veprojnë në vlerën 

39oC. 

 

- Përsa i përket formimit akademik 5.3% e nënave me arsim të ulët, 2.6% me arsim 

të mesëm dhe 0% me arsim të lartë raportuan se asgjë nuk do i ndodhi fëmijës nga 

temperatura e lartë, ndërkohë që 7.3% e nënave me arsim të ulët, 6.6 me arsim të 

mesëm dhe 1.3 me arsim të lartë nuk e dinë se çfarë komplikacionesh mund të 

sjell hipertermia.  

 

- Nënat që i përkasin grupmoshës <30 vjeç ndërmarin masa për t’a ulur 

temperaturën në vlerën 37.5oC  konkretisht 4.6%, 30-40 vjeç 3.3% dhe >40 vjeç 

0%, në vlerën 37.8oC 4% për moshën <30 vjeç, 1.3% për moshën 30-40 dhe >40 

vjeç, ndërkohë në vlerën 38oC 20% <30 vjeç, 15.3% 30-40 vjeç dhe 6% >40 vjeç. 

 

-  Në përqindjen më të lartë prindërit identifikuan pediatrin si burimin e 

informacionit, konkretisht 71.3% dhe nënat me këtë burim informacioni edukohen 

më sakt mbi metodat jo-farmakologjike të trajtimit të hipertermisë 
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Hipoteza e studimit  

Hipoteza e studimit “Menaxhimi ambulator i hipertermisë së fëmijëve ndikohet 

pozitivisht nga vendbanimi urban, niveli arsimor, numri i fëmijëve, burimi i 

informacionit dhe mosha e nënës” u vërtetua, konkretisht: 

 

- Nënat që kanë një vendbanim urban kanë informacion më të saktë rreth 

vlerës së temperaturës në të cilën ndërmarin masa, vlera P=0.027. 

- Nënat që kanë një arsim më të lartë kanë më tepër informacion rreth 

komplikacioneve të hipertermisë, vlera P=0.038. 

- Nënat që kanë një arsim më të lartë kanë më tepër informacion mbi vlerat 

e hipertermisë sig = 0.04. 

- Nënat me më shumë se një fëmijë marrin përsipër të ndërmarin masa në 

shtëpi duke mos i’u drejtuar menjëherë mjekut, vlera P=0.000420. 

- Njohuritë dhe praktikat e prindërve mbi metodat jo-farmakologjike të 

reduktimit të temperaturës janë të lidhura ngushtë me burimin e 

informacionit, P=0.000133. 

- Nënat më të mëdha në moshë japin infomacion më të saktë për vlerën e 

hipertermisë, P=0.009. 

- Individët që kanë një eksperincë më të gjatë të të qënurit nëna kanë një 

përdorim më të ulët të medikamenteve sesa individët e bërë nëna në pak 

kohë, Sig =0.039 

- Me rritjen e moshës së nënës rriten dhe njohuritë dhe praktikat e tyre që 

fëmija të pijë shumë lëngje, sig =0.006 
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REKOMANDIMET  

 

Për prindërit: 

1. Duhet të jepen mesazhe të vazhdueshme të edukimit mjekësor për të përmirësuar 

trajtimin simptomatik të hipertermisë tek fëmijët duke u fokusouar në objektivin e 

menaxhimit, duke lehtësuar ankthin dhe duke parandaluar dehidratimin tek fëmijët. 

2. Duhet të ngrihet një grup profesionistësh të shëndetit për të realizuar informimin dhe 

edukimin e prindërve si në zonat urbane dhe ato rurale, duke parashtruar konceptet 

bazë si: cfarë është, cfarë shkakton, si mund ta menaxhojmë.  

 

Për infermierët: 

- Duhet të organizohen seminare trajnuese për personelin shëndetësor me fokus 

hiperterminë dhe menaxhimin e saj në moshat pediatrike.  

- Personeli infermieror duhet të inkurajohet nëpërmjet politikave të brendshme për 

të realizuar edukimin shëndetësor të prindërve që kanë fëmijët e shtruar në 

pavjonin e pediatrisë me hipertermi.  

- Duhet të realizohen studime të mëtejshme lidhur me këtë tematikë tek 

profesionistët e shëndetit.  
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Përshëndetje,  

Jam Elda Shahinaj, studente për diplomimim (Shkenca Infermierore) në Fakultetin e 

Shëndetit Publik, Universiteti i Vlorës”Ismail Qemali”.  

Jam duke kryer një studim me temë “Hipertermia dhe menaxhimi i saj”. Të dhënat e 

mbledhura nga studimi do të shërbejnë për realizimin e diplomës. Për të qënë pjesë e 

studimit ju duhet të plotësoni një pyetësor anonim që vlerëson njohuritë dhe praktikat 

mbi menaxhimin e hipertermisë. Pjesemarrja është vullnetare. Të dhënat e mbledhura do 

të përdoren vetëm për qëllimin e studimit.  

Faleminderit për pjesëmarrjen! 
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1. Mosha aktuale 

_________ 

2. Mosha kur jeni bërë 

nënë për here të parë 

___________ 

3. Niveli arsimor: 

□ 8-9 vjecare 

□ Gjimnaz 

□ Universitet 

 

4. Niveli i të ardhurave 

eshte: 

□ Shumë i lartë 

□ I lartë 

□ Mesatar 

□ I ulët 

□ Shumë i ulët 

 

5. Vendbanimi: 

□ Fshat 

□ Qytet 

 

6. Numri i fëmijëve  

□ 1 

□ 2 

□ ≥3 

 

7. Kur monitoroni 

temperaturën e 

femijës tuaj, cilin vend 

përdorni për matje? 

□ Zona rektale 

□ Zona orale (gojë) 

□ Zona aksilare (sqetull) 

8. Si e matni temperaturën e fëmijës tuaj në 

shtëpi? 

□ Me dorë 

□ Me termometër me merkur  

□ Me termometër elektronik 

□ Me Termometër timpanik 

□ Me Termometër me letër në ballin e fëmijës 

□ Me termometër me rreze ose pirometrat 

□ Tjetër 

9. Në cilat vlera e 

konsideroni 

temperaturën jo-

normale dhe 

ndërmerni masa për 

ta ulur atë? 

□ 37.5 

□ 37.8 

□ 38 

□ 38.5 

□ 39 

□ 40 

□ 41 

10. Ju i referoheni mjekut kur temperatura e 

femijës suaj është: 

□ 37 

□ 38 

□ 39 

□ 40 

□ 41 

□ Tjeter 

 

11. A keni termometër në 

shtëpi? 

□ Po 

□ Jo 

 

12. A dini të lexoni një termometër? 

□ Po 

□ Jo 
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13. Kur kërkoni ndihmën 

e mjekut për trajtimin 

e hipertermisë? 

□ Menjëherë pasi 

kontrolloni që 

temperatura e fëmijës 

suaj është e lartë  

□ Kur temperatura nuk 

ulet edhe pasi keni 

përdorur antipiretik  

□ Në varësi të gjëndjes së 

përgjithëshme të 

fëmijës 

14. Cilat nga metodat jo-farmakologjike 

përdorni për ti ulur temperaturën fëmijës 

suaj?  

□ Nuk mbingrohet dhoma ku është fëmija 

□ Zbulohet femija dhe lirohet nga veshjet e 

tepërta. 

□ Shtohet  sasia e lëngjeve në cdo vakt të fëmijës 

□ Përdorimi i banjove  

□ Përdorimi i kompresave të ftohta 

□ Përdorimi i akullit 

□ Uji trendafili 

□ Uthull 

□ Limon 

□ Tjetër_______________________________ 

15. Kur ju perdorni 

metodat për uljen e 

temperaturës së 

fëmijës suaj, a i 

rikthehet përsëri 

temperatura? 

□ Po  

□ Jo 

16. Kompikacion i temperaturës së lartë është: 

□ Konvulsione  

□ Dëmtimi i trurit 

□ Vdekje 

□ Dehidratim 

□ Komë 

□ Asgjë nuk do të ndodhë 

□ Nuk e di 

17. Ju vendosni te 

ndermerni masa per 

trajtimin e hipertermise 

se femijes suaj bazuar 

ne: 

□ Këshilla të mëparshme 

nga pediatri 

□ Konsultimi me 

farmacistin 

□ Konsultimi me persona të 

tjerë 

□ Informacioni i mbledhur 

nga media 

□ Unë vendos vetvetiu atë 

që mendoj se është e 

drejtë 

□ Unë i telefonoj pediatrit 

tim 

□ Tjetër 

18. Sa shpesh bën fëmija juaj hipertermi? 

 Rrallë 

 Ndonjëherë 

 Shpesh 

 

 

19. Sa ditë qëndron fëmija juaj me hipertermi? 

_____________________ 
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KUR FEMIJA IM 

ËSHTË ME ETHE 

UNË 

PËRGJITHESISHT: 

KURRË RRALLË NDONJËHERË MË SË 

SHUMTI 

GJITHMONË 

19.I mat 

temperaturëm 

     

20.Preferoj të di sa 

është temperatura e 

fëmijës 

     

21. Sigurohem që 

fëmija të ketë shumë 

lëngje për të pirë. 

     

22. Përdor 

medikamente për të 

reduktuar 

temperaturën e lartë. 

     

23. Kontrolloj 

fëmijën gjatë natës. 

     

24. Fle në të njëjtën 

dhomë me fëmijën 

tim. 

     

25. E zgjoi fëmijën 

gjatë natës për ti 

dhënë medikamentin 

që ul temperaturën. 

     

26. E dëgoi fëmijën 

tek doktori. 
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1. Mosha _______ 2. Vendi ku ju punoni: 

o Spitali Rajonal Vlorë 

o Qendra Shëndetësore 

3. Gjinia: 

o Mashkull 

o Femër 

o Tjetër 

 

4. Eksperienca në punë: 

o <1 vitë  

o 1-5 vitë  

o 6-10 vitë 

o 11-15 vitë 

o >15 vitë 

5. Si e matni temperaturën në 

klinikën tuaj? 

□ Me dorë 

□ Me termometër me merkur  

□ Me termometër elektronik 

□ Me Termometër timpanik 

□ Me Termometër me letër  

□ Me termometër me rreze ose 

pirometrat 

□ Tjetër 

6. Kur matni temperaturën e një 

fëmije, cilin vend përdorni  për 

matje? 

□ Zona rektale 

□ Zona orale 

□ Zona aksilare 

 

7. Në cilën prej temperaturave 

trupore të mëposhtme ju 

ndermerni masa per t’ia ulur 

temperaturën fëmijës? 

□ 37°C 

□ 37.5°C 

□ 37.8°C 

□ 38°C 

□ 38.5°C 

□ 39°C 

□ 40°C 

8. Kur fëmija ka temperaturë sa 

shpesh e matni atë? 

□ <15 minuta 

□ 15-30 minuta 

□ 30-60 minuta 

□ Nga një deri në dy orë 

□ Më shumë se 2 orë 

9. A e matni temperaturën tek cdo 

fëmijë që shtrohet në klinikën 

tuaj? 

□ Jo  

□ Po 

□ Sipas rastit 

10. Ju ndërmerni masa për të 

menaxhuar hiperterminë bazuar 

në: 

□ Urdhërat e mjekut 

□ Presionit nga prinderit 

□ Gjendjes së fëmijës  

□ Tjetër 

11. Ju e konsideroni dhënien e dozës 

së antipiretikut bazuar në: 

□ Peshë  

□ Moshë 

□ Ashpërsinë e etheve 

□ Ashpërsinë e sëmundjes 

□ Tjetër ______________ 
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12. Kompikacionet e temperaturës së 

lartë trupore janë: 

□ Konvulsione 

□ Dëmtime të trurit 

□ Dehidrim 

□ Vdekje  

□ Tjetër _______________ 

13. Qëllimi kryesor i terapisë me 

antipiretikë është: 

□ Të parandaloj konvulsionet 

□ Të parandaloj dëmtimet e trurit 

□ Të qetësoi fëmijën 

□ Të reduktoi shqetësimin e prindërve 

 

14. Cili lloji antipiretiku përdoret në 

klinikën tuaj? 

□ Paracetamoli 

□ Ibuprofeni 

□ Tjetër__________________ 

 

15. Doza dhe koha e administrimit të 

paracetamolit është:  

□ 10-15mg/kg/doze  cdo  4 orë   

□ 10-15mg/kg/doze  cdo 6 orë 

□ 10-15mg/kg/doze  cdo  8 orë 

 

16. Rruga e administrimit të 

medikamenteve antipiretike në 

klinikën tuaj është: 

□ Rektale 

□ Orale  

□ Rektale dhe orale  

□ Injeksione 

17. Cfarë i këshilloni nënës kur 

fëmija  saj është duke fjetur dhe 

ka temperaturë? 

□ Zgjoni fëmijën dhe I jepni dozën e 

antipiretikut 

□ Lëreni fëmijën të vazhdoi të flejë 

 

 

18. Në cilën nga periudhat ju 

informoni dhe edukoni prindërit 

për menaxhimin e hipertermisë? 

□ Gjatë shtatzanisë  

□ Gjatë vizitave të programuara  

□ Gjatë vitit të parë të jetes së fëmijës 

□ Kur fëmija është i sëmurë  

□ Tjetër 

19. Cilat metoda jo-farmakologjike i 

këshilloni nënës të përdor për të 

ulur temperaturën? 

□ Kompresa  

□ Banja  

□ A+B 

□ Të mos mbingrohet dhoma ku është 

fëmija 

□ Të zbulohet fëmija dhe të lirohet 

nga veshjet e tepërta. 

□ Të shtohet  sasia e lëngjeve në cdo 

vakt të femijës 

□ Përdorimi i akullit 

□ Tjetër___________________ 

20. Ju jepni informacione mbi 

trajtimin e hipertermisë në prani 

të: 

□ Të dy prindërve 

□ Vetëm nënës  

□ Vetëm babait 

 

 

 


