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Abstrakt
Sëmundjet respiratore janë vlerësuar si shkaku më I zakonshëm I morbiditetit dhe mortalitetit në
moshat pediatrike, kryesisht në fëmijët më të vegjël se 5 vjec. Bazuar në të dhënat e OBSH, rreth
10.6 milionë fëmijë më të vegjël se 5 vjeç vdesin në botë për shkak të infeksioneve akute
respiratore (ARI), madje 19% i dedikohen pneumonisë. Infeksionet e traktit respirator janë
sëmundjet më të shpeshta për të cilat prindërit kërkojnë ndihmën e mjekut ose hospitalizimin e
fëmijës. Pavarësisht komplikacioneve apo rëndësisë, shumë prej sëmundjeve respiratore mund të
parandalohen. Statusi I shëndetit respirator të fëmijës përcaktohet nga ndërveprimi I shumë
faktorëve, duke përfshirë këtu stresorët potencial mjedisor, ekspozimi, vulnerabiliteti individual si
dhe faktorët gjenetik. Prindërit janë ofruesit e parë të suportit mjekësor, pra qëndrimet, njohuritë
apo praktikat e tyre pozitive luajnë një rol shumë të rëndësishëm në zhvillimin dhe mirërritjen e
fëmijës. Nëse prindërit kanë qëndrime jo pozitive dhe nivel të ulët njohurish, atëherë sëmundja e
fëmijës nuk do të menaxhohet në mënyrë të duhur, duke rritur mundësitë për komplikacione dhe
kohëzgjatjes së sëmundjes.
Qëllimi I këtij punimi është vlerësimi I nivelit të njohurive, qëndrimeve dhe masave parandaluese
të realizuara nga prindërit ndaj sëmundjeve respiratore në moshat pediatrike.
Metoda e studimit. Ky është një punim deskriptiv sasior, cili ka përfshirë N=90 prindër të cilët
janë paraqitur në Repartin e Pediatrisë, Spitali Rajonal, Vlorë, për kujdes shëndetsor ndaj fëmijës
së tyre. të dhënat janë mbledhur nëpërmjet pyetësorëve të vetëadministruar. Për hartmin e
pyetësorit, është marrë në konsideratë pyetësori KAP (Knowledge, Practise and Attitudes) ndaj
sëmundjeve respiratore, të publikuar nga OBSH.
Rezultatet e punimit. Të dhënat e këtij punimi janë përpunuar nëpërmjet programit të përpunimit
të të dhënave SPSS, versioni 22. Marrëdhëniet midis variablave janë vlerësuar si sinjifikante për
P<0.05. Shumica e prindërve kishin vetëm arsim të mesëm. Niveli mesatar I njohurive ndaj
sëmundjeve respiratore është X=12.67±3.123 pikë, nga 24 pikë maximale dhe 0 pikë minimale.
Prindërit të cilët kishin nivel më të lartë edukimi kishin gjithashtu nivel më të lartë të njohurive
ndaj sëmundjeve respiratore në moshat pediatrike, P=0.002. Fëmijët e prindërve të cilët kishin më
shumë informacion rreth sëmundjeve respiratore kishin patur më pak sëmundje të tilla gjatë vitit
të kaluar, r= -0.878 dhe P<0.001. Në familjet ku konsumohet më tepër duhan brenda shtëpisë,
fëmijët kanë patur më shumë raste të sëmundjeve respiratore, r=0.305 dhe P=0.003. Sa më të
shpeshta të jenë eleminimet e lagështirës në shtëpi aq më të pakta janë rastet e sëmundjeve
respiratore të fëmijës, r=-0.300 dhe P=0.004. Po ashtu mund të themi, se fëmijët të cilët jetojnë në
apartamente dhe jo në shtëpi private, kanë raste më të shpeshta të sëmundjeve respiratore, pasi
r=0.317 dhe P= 0.002.
Rekomandime. Ndërhyrjet në nivel personal dhe në nivel popullate mund të reduktojnë
incidencën, morbiditetin dhe mortalitetin e sëmundjeve respiratore në moshat pediatrike. Duhet të
rritet niveli I njohurive të prindërve ndaj tipeve të sëmundjeve respiratore, parandalimit,
menaxhimit dhe komplikacioneve të tyre në moshat pediatrike. Duhet të shmanget ekspozimi I
fëmijës ndaj konsumimit të duhanit dhe lagështirës apo mykut në mjediset e brendshme familjare.
Prindi duhet të marr masa për të përmirësuar cilësinë e ajrit të brendshëm në familje, përmes
ajrosjeve frekuente dhe largimit të avujve të gatimit apo gazeve. Të vaksinohet fëmija regullisht,
Të mbahet një higjenë e kënaqshme, të njihen rrugët e transmetimit të viruseve apo baktereve si
dhe të shmangen format e kontaminimit të fëmijës nga rastet e sëmura.
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Abstract
Respiratory diseases are the most common cause of morbidity and mortality in pediatric ages,
mainly in children younger than five years old. Based on WHO data, about 10.6 million children
younger than 5 years die in the world due to acute respiratory infections (ARIs), and 19% are
associated with pneumonia. Respiratory tract infections are the most common illness for which
parents seek medical help or hospitalization. Despite the complications or the severity, many
respiratory diseases can be prevented. The child's respiratory health status is determined by the
interaction of many factors, including potential environmental stressors, exposure, individual
vulnerability, and genetic factors. Parents are the first providers of medical support, so their
attitudes, knowledge, or practices play a very important role in the development of their child. If
the parents have a low level of attitudes and knowledge, then the child's illness will not be properly
managed, increasing the chances of complications and the duration of the illness.
Aim of the study. The purpose of this paper is to assess the level of parent’s knowledge, attitudes
and practices of respiratory diseases in pediatric ages.
Method of study. This is a descriptive quantitative study, which included N= 90 parents who were
presented to the Pediatric Unit, Regional Hospital, Vlora. The data were collected through selfadministered questionnaires. Our questionnaire is based in KAP (Knowledge, Practice and
Attitudes) of respiratory diseases, published by WHO.
Results of the work. Data from this paper have been processed through the SPSS. Relationships
between variables are estimated as significant for P <0.05. Most parents only had secondary
education. The average level of knowledge about respiratory diseases is X = 12.67 ± 3.123 points,
from 24 maximum points and 0 minimum points. Parents who had higher education levels also
had a higher level of knowledge about respiratory diseases at pediatric ages, P = 0.002. Children
whose parents had more information about respiratory diseases, had lower incidence of respiratory
deisease during past year, r = -0.878 and P <0.001. Children who where exposed to pasive smoking
had more cases of respiratory disease, r = 0.305 and P = 0.003. The more frequent were the
elemination of humidity, the fewer were cases of child respiratory diseases r = -0.300 and P =
0.004. We can also say that children living in apartments and not in private homes had higher
incidence of respiratory disease, as r = 0.317 and P = 0.002.
Recommendations. Personal and population-level interventions can reduce the incidence,
morbidity and mortality of respiratory diseases in pediatric ages. The level of knowledge of parents
on types of respiratory diseases, prevention, management and their complications in children,
needs to be increased. Avoid exposing the child to passive smoking and control the indoor
humidity. Avoid exposing the child to domestic mold. The parents should improve the quality of
domestic indoor air, through frequent ventilation and removal of cooking steam or gasses. Children
needs to be vaccinated regularly. Maintain good hygiene, recognize the routes of transmission of
viruses or bacteria, and avoid all the ways of contamination of the child from other ill cases.
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HYRJA
Sëmundjet respiratore janë shumë të shpeshta në moshat pediatrike. Edhe pse disa sëmundje
respiratore nuk mund të parandalohen, shumë sëmundje kronike të mushkërive dhe të
frymëmarrjes mund të parandalohen duke shmangur pirjen e duhanit, duke qëndruar larg ndotësve
dhe irrituesve, duke larë duart shpesh për të shmangur infektimin dhe duke marrë kontrolle të
rregullta mjekësore. OBSH vlerëson se 4.3 milion vdekje në vit mund t'i atribuohet ndotjes së ajrit
të brendshëm.[16]
Roli i prindërve është shumë i rëndësishëm në parandalimin dhe kujdesin për sëmundjet respiratore
te fëmijët. Prandaj prindërit duhet të marin edukimin nga profesionistët e shëndetësis, për të
siguruar njohurit e mjaftueshme për sëmundjet respiratore te fëmijët. Për këtë arsye njohurit e
prindërve zënë një vendë të rëndësishëm në menaxhimin efektiv të problemeve respiratore. Një
mjekim i mirë nuk do të japi efektin e duhur në qoftë se nuk do të ketë kujdesin dhe menaxhimin
e duhur nga prindërit. Duke u nisur dhe nga fakti që është më e lehtë që të parandalosh se sa të
kurosh, njohurit, qëndrimet dhe praktikat e prindërve kanë rëndësi të madhe në parandalimin e
sëmundjeve të aparatit respirator. Në këtë studim janë vlersuar njohurit, qëndrimet, dhe praktikat
e prindërve rreth sëmundjeve të aparatit, respirator. Gjithashtu dhe burimet nga prindërit I marin
informacionet për sëmundjet respiratore. Gjatë studimit të literaturës kam pare se ka pasur dhe
perdorime të shumta të antibiotikëve, nga ana e prindërve te fëmijët me sëmundje të aparatit
respirator, pa u konsultuar me profesionistët e shëndetësis.
Sëmundjet e sistemit respirator janë një shkak i madh i sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë në
vendet në zhvillim. Sëmundjet e sistemit respirator shkaktojne shqetësim për prindërit dhe për
fëmijët që marrin kujdesin shëndetsor, 3.9 milion vdekje ndodhin në mbarë botën nga sëmundjet
respiratore. Si në vendet e zhvilluara ashtu edhe në ato në zhvillim, çdo fëmijë ka pesë episodet të
sëmundjeve respiratore në vit.[4]
Një përcaktues kryesor i shëndetit të fëmijëve është njohuria e prindërve të tyre. Prandaj, duke
përmirësuar njohuritë, qëndrimet dhe praktikat e prindërve lidhur me sëmundjet respiratore
reflekton drejtpërdrejt në shëndetin dhe vitalitetin e fëmijës.[24]
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1. PËRMBLEDHJA E LITERATURËS
1.1 Sistemi respirator
Strukturat më të rëndësishme të sistemit respirator janë: kaviteti nazal, faringu, laringu, trakea,
bronket, bronkiolat dhe alveolat. Aparati i frymëmarrjes është i ndërtuar nga rrugët e sipërme të
frymëmarrjes dhe rrugët e poshtme të fymëmarrjes.
Rrugët e sipërme të frymëmarrjes. Këto fillojn me koanet ose birat e hundës për të vazhduar më
poshtë me nazofaringun, faringun dhe laringun.
Rrugët e poshtme të frymëmarrjes. Këto rrugë fillojn me trakenë për të vazhduar më poshtë me
bronket e mbëdha, bronket e vogla, bronkiolat dhe së fundi alveolat. Mushkëritë janë organë ciftë
të vendosura në të dyja anët e kavitetit torakal.[8]
Funksionet kryesore të sistemit respirator janë:
➢ oksigjenimi (shtimi i O2 në gjak)
➢ ventilimi (eleminimi i CO2 nga gjaku).
Oksigjeni dhe dioksidi i karbonit lëvizin ndërmjet ajrit dhe gjakut nëpërmjet sipërfaqes alveolare
me difuzion të thjeshtë.[7]
Shkëmbimi i gazeve dhe rezultantja e tensionit të gazeve në gjak janë në funksion të katër
proceseve:
➢ transferimi i O2 në alveol
➢ transferimi i O2 nëpërmjet membranës alveolokapilare
➢ transferimi i O2 nga mushkëritë në inde. (Kjo varet nga debiti kardiak përqendrimi i
hemoglobinës)
➢ eleminimi i CO2 nga gjaku. [6]
Akti i frymëmarrjes është i përbër nga dy konponentë që janë:
•
•

Inspiracioni ose frymëmarrja
Ekspiracioni ose frymënxjerja[8]

1.2 Simptomat e sëmundjeve të aparatit respirator
Sëmundjet e aparatit të frymëmarrjes nga pikëpamja klinike paraqiten me një numër të
konsiderushëm shënjash klinike ku veçojmë:
➢ Bradipnea. Është pakësimi i frekuencës respiratore nën 20 respiracione në minutë te
fëmijët.
➢ Takipnea. Është shpeshtimi i frekuencës respiratore mbi 30 respiracione në minutë te
fëmijët
➢ Apnea. Është ndalesa e papritur e frymëmarrjes.
➢ Dispnea. Është vështirësi në frymëmarrje, e cila fillimishtë mund të shfaqet gjatë efortit
fizik, pastaj dhe në sfocime të vogla fizike e më pasë edhe në qetësi, duke u emërtuar
ortopne.
➢ Cianoza. Është ngjyrosja e mukozave dhe lëkurës në blu-mavi. Cianoza shfaqet në fillim
në faqe në majën e hundës, ekstremitete dhe sidomos në gishta.
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➢ Kolla. Është një akt reflektor mbrojtës. Ajo është një shenjë e rëndësishme që shoqëron
pothuajse të gjitha sëmundjet e mushkrive.
Ajo mund të jetë:
1. E thatë
2. E njomë me sekrecione
3. Konvulsive aksesuale
4 .Lehëse karakteristike në laringitet akute
5. E shoqëruar me të vjella
6. E shoqëruar me rema gjaku (hemoptizi dhe hemoptoe)
➢ Dhimbja e gjoksit. Edhe dhimbja e gjoksit është një shenjë e shpeshtë në të sëmurët me
sëmundje të mushkrive, ajo mund të jetë e njëanshme ose e dyanëshme.
➢ Temperatura. Edhe temperatura është një shenjë besnike në të sëmurët me sëmundje të
aparatit respirator. Ajo mund të jetë; subfebrile, febrile, e lartë, dhe tepër e lartë.
➢ Hipokratizimi i gishtave. Gishtat e hipokratit ndeshen sidomos në sëmundjet kronike të
mushkërive dhe gishtat e këtyre të sëmurëve bëhen si shkopinjtë e tamburit me thonjtë, që
sheshohen dhe bëhen konveks si xhamat e sahatit e me mollza cianotike.
➢ Dobësia e përgjithshme, këputja, anoreksia dhe të vjellat janë shenja që mund të shoqërojnë
të sëmurin me patologji respiratore.
➢ Rrufa, sekrecionet nazale, bllokimet e birave të hundës shoqërojnë shpesh sëmundjet e
aparatit respirator.
Të gjitha shenjat e mësipërme shoqërojnë të sëmurin me sëmundje të aparatit respirator dhe një
pjesë e tyre janë shenja subjektive që evidentohen nëpërmjet bashkëbisedimit por se pjesa më e
madhe e tyre janë objektive dhe mund të evidentohen nëpërmjet metodave të ekzaminimit
objektiv që janë: inspeksioni, palpacioni, perkusioni dhe auskultacioni.[8]

1.3 Sëmundjet e aparatit respirator te fëmijët dhe shkaktarët e tyre
Tonsiliti akut
Tonsiliti akut ( anginat apo bajamet në gjuhën popullore) janë inflamacioni akut i tonsilave
palatine. Shkaktohen kryesisht nga streptococcus b haemolyticus i grupit A, stafilokoku,
pneumokoku, C. Difterie dhe më rrallë nga viruset. Thuajse nuk i prek fëmijët e vitit të parë të
jetës, sepse indi tonsilar zhvillohet pas kësaj moshe.[9]
Laringiti akut
Laringitet akute janë urgjencë trajtimi sepse hapsira glotike e fëmijës është shumë e ngushtë dhe
indi submukozal i shumtë e tejet i vaskularizuar, gjë që bën të edematizohet menjëherë duke dhënë
dispne inspiratore. Shkaktohen nga mikroviruset, adenoviruset, streptokoku, stafilokoku,
c.difterie, h. Influence.Fillojnë nga tetori, arrijnë maksimumin në dimër dhe bien nga pranvera.[9]
Rinofaringiti akut
Është padyshim infeksioni më i shpeshtë në moshën fëminore. Rëndësia e tij qëndron jo vetëm në
shjetësimet që ai krijon, por mbi të gjitha tek komplikacionet që e pasojn atë. Shkaktarët kryesorë
janë viruset. Bakteret që mund të vendosen në nazofaring në mënyrë parësore, janë streptokokët e
grupit A dhe Corinobactereium difterie. Më shpesh sëmundja haset në vjeshtë dhe në dimër.[9]
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Otitis media
Problem i madh për fëmijët nën 5 vjet. Lidhja e fortë me pirjen e duhanit në shtëpi. Pothuajse të
gjithë fëmijët do të kenë përjetuar një infeksion të veshit të mesëm dikur në jetën e tyre, por gjasat
e infeksioneve të hershme dhe të shpeshta rriten ndjeshëm nga ekspozimi ndaj duhanit pasiv.
Përveç kësaj, infalamacioni është më i zgjatur në fëmijët e ekspozuar ndaj tymit të duhanit në
krahasim me ata jo ekspozuar.[11]
Pneumonia
Inflamacion i mushkërive zakonisht ndodh për shkak të infeksionit bakterial ose viral. Pneumonia
shkakton ethe dhe inflamacion të indeve të mushkërive dhe e bën të vështirë frymëmarrjen, sepse
mushkëritë duhet të punojnë më shumë për të transportuar oksigjenin në gjak dhe për të hequr
dioksidin e karbonit nga gjaku. Shkaku kryesor i sëmundjes dhe vdekjes në mbarë botën për
fëmijët Rreth 20% e vdekjeve tek fëmijët nën moshën pesë vjeçare i atribuohen pneumonisë (1.9
milionë vdekje për vit). Dy të tretat e këtyre vdekjeve ndodhin gjatë foshnjërisë, dhe më shumë se
90% janë në vendet në zhvillim. Ekspozimi ndaj ndotjes të ajrit mund të përkeqësojë
pneumoninë.[11]
Bronkektazia
Bronkektazia është dëmtimi dhe zgjerimi i rrugëve të frymëmarrjes. Kjo mund të shkaktohet
edhe nga një sëmundje tjetër, duke përfshirë:
• Pneumonia e rëndë.
• Tuberkulozi dhe infeksione të tjera të ngjashme.
• Çrregullime të mungesës së imunitetit, të tilla si infeksioni HIV dhe AIDS.
• Aspergilloza alergjike bronkopulmonare, një reaksion alergjik ndaj një kërpudhe të quajtur
aspergillus që shkakton ënjtje në rrugët e frymëmarrjes.
• Bllokimi i rrugëve të frymëmarrjes së fëmijës me diçka të thithur - për shembull, një copë lodër
Shenjat dhe simptomat më të zakonshme janë:
• Kollë e përditshme, mbi muaj apo vite
• Prodhimi ditor i sasive të mëdha të mukusit ose gëlbazës
• Infeksione të përsëritura të mushkërive
• Wheezing
• Dhimbje gjoksi
• Humbje peshe
• Lodhja[11]
Asthma . Më shumë se 20 milionë njerëz në Shtetet e Bashkuara kanë asthmë, dhe është arsyeja
që fëmijët shpesh humbasin shkollën. Astma është një sëmundje kronike inflamatore e mushkërive
që shkakton ngushtim në rrugët e frymëmarrjes. Shpesh i shkaktuar nga irrituesit në ajër të tillë si
tymi i cigareve, alergenët ushqimor, nga plhurat, stresi, lodhja dhe nga aktiviteti fizik I sforcuar.
Ngushtimi i rrugëve të frymëmarrjes parandalon që ajri të qarkulloj siç duhet, duke shkaktuar
vështirësi në frymëmarrje dhe ndonjëherë vështirësi për jetën. Kontrollimi i astmës fillon me një
plan të menaxhimit të astmës, që zakonisht përfshin shmangien e shkakut të astmës dhe,
nganjëherë, marrjen e ilaçeve.[11]
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Bronkioliti .Është një inflamacion i bronkioles. Bronkioliti ndikon kryesisht tek foshnjat dhe
fëmijët e vegjël dhe mund të shkaktojë vështirësi në frymëmarrje. Zakonisht është shkaktuar nga
viruse të veçanta gjatë dimrit, duke përfshirë virusin sinicial respirator.[11]
Sëmundje pulmonare obstruktive kronike . Është një term që përshkruan dy sëmundje të
mushkërive - emfizema dhe bronkit kronik: Pirja e duhanit afatgjatë shpesh shkakton emfizemë ,
dhe ndonëse rrallë prek fëmijët dhe adoleshentët, mund të ketë rrënjët e saj në vitet e adoleshencës
dhe fëmijërisë. Duke folur me fëmijët tuaj rreth pirjes së duhanit është një pjesë e rëndësishme e
parandalimit të sëmundjeve që lidhen me pirjen e duhanit. Në emfizemë, mushkëritë prodhojnë
një sasi të tepërt të mukusit dhe alveoli dëmtohet. Frymëmarrja bëhet e vështirë dhe oksigjeni
është I pa mjaftueshëm në gjak. Në bronkit një sëmundje e zakonshme e të rriturve dhe
adoleshentëve, membranat që mbështesin tubat më të mëdhenj bronkial bëhen të përflakur dhe
prodhohet një sasi e tepruar e mukusit. Personi zhvillon një kollë të keqe për të hequr qafe
mukozën. Pirja e duhanit e cigareve është një shkak i madh i bronkitit kronik në adoleshencë.[11]

1.4 Disa shkaktarë te tjerë të sëmundjeve të aparatit respirator
Ftohja e zakonshme . Shkaktuar nga më shumë se 200 viruse të ndryshme që shkaktojnë
inflamacion në traktin e sipërm respirator, i ftohti i zakonshëm është infeksioni më i shpeshtë i
frymëmarrjes. Simptomat mund të përfshijnë temperaturë, kollë, dhimbje koke, sekrecione nazale,
teshtimë dhe dhimbje të fytit.[11]
Kolla. Kolla është simptomë e një sëmundje, jo një sëmundje. Ka shumë lloje të ndryshme të
kollës dhe shumë shkaqe të ndryshme, duke filluar nga jo-aq-serioze deri te kërcënimi i jetës. Disa
nga shkaqet më të zakonshme që ndikojnë te fëmijët janë i ftohti i zakonshëm, astma, sinusit,
alergjitë sezonale, dhe pneumonia. Ndër shkaqet më serioze të kollës janë tuberkulozi dhe pertusis.
Fibroza cistike . Duke prekur më shumë se 30,000 fëmijë dhe të rinj në Shtetet e Bashkuara,
fibrozë cistike është sëmundja më e zakonshme e trashëguar që ndikon në mushkëri. Duke prekur
kryesisht sistemet e frymëmarrjes dhe tretjes, bënë që mukusi në trup të jetë anormalisht i trashë
dhe i ngjeshur. Mukoza mund të pengojë rrugët e frymëmarrjes në mushkëri dhe ta bëjë një person
më të prekshëm ndaj infeksioneve bakteriale.
Kancer në mushkëri. Shkaktuar nga një rritje jonormale e qelizave në mushkëri, kanceri i
mushkërive është shkaku kryesor i vdekjes në Shtetet e Bashkuara dhe zakonisht shkaktohet nga
pirja e cigareve. Simptomat përfshijnë një kollë të qëndrueshme që mund të sjellë gjak, dhimbje
në gjoks, zhurmë në frymëmarrje. Gazi i radonit (një gaz që ndodh në tokë dhe shkëmbinj)
ekspozimi ndaj tij gjithashtu mund të shkaktojë kancer të mushkërive.
Hipertensioni pulmonar. Kjo është kur presioni i gjakut në arteriet e mushkërive është
anormalisht i lartë..Hipertensioni pulmonar mund të ndodhë tek fëmijët për shkak të një defekti
kongjenital (të pranishëm në lindje) të zemrës ose për shkak të gjendjes shëndetësore siç është
infeksioni. Kjo gjendje mund të shkaktojë simptoma të tilla si frymëmarrja e shpejtë, ankthi dhe
cianoz (lëkura me ngjyrë blu).[11]

1.5 Informacion per te porsalindurit.
Disa kushte të frymëmarrjes mund të ndikojnë tek një fëmijë i porsalindur që sapo fillon të marrë
frymë për herë të parë. Foshnjat e lindura parakohe janë në rrezik të lartë për kushte të tilla si:
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Sindromi I frymëmarrjes së të porsalindur. Foshnjat e lindura para kohe nuk mund të kenë
surfaktantë të mjaftueshëm në mushkëri, pa surfactant, mushkëritë bëjnë kolaps dhe fëmija nuk
është në gjendje të marrë frymë.
Apnea. Apnea është një term mjekësor që do të thotë që dikush ka ndaluar frymëmarrjen. Apnea
është një gjendje në të cilën foshnjat e lindura parakohe ndalojnë frymëmarrjen për 15 deri në 20
sekonda gjatë gjumit, zakonisht ndodh 2 ditë deri në 1 javë pas lindjes së një fëmije.
Aspirata e Meconiumit . Ndoth kur një i porsalindur inhalon (aspiron) një përzierje meconiumi
(fece e parë e foshnjës) dhe lëng amniotik gjatë aktivitetit të lindjes. Mekoni-umi i thithur mund
të shkaktojë një bllokim të pjesshëm ose të plotë të rrugëve të frymëmarrjes së foshnjës.
Takipnea e përkohshme e të porsalindurit. Frymëmarrja e shpejtë në një të porsalindur (më
shumë se 60 frymëmarrje në minutë).[11]

1.6 Sëmundjet e sistemit respirator dhe ndikimi që ka mjedisi në zhvillimin e tyre
Të ftohtët dhe acarimi i traktit respirator mund të zvogëlojë cilësinë e jetës për fëmijët. Infeksionet
e rrugëve të sipërme të frymëmarrjes janë sëmundjet më të shpeshtë në fëmijëri [10].
Faktorët e mjedisit, të ftohtët, pirja e duhanit, ekspozimi pasiv ndaj tymit të duhanit, të ardhura të
ulëta dhe grumbullimi i fëmijeve në vënde të mbyllura. Meqenëse infeksionet e rrugëve të sipërme
të frymëmarrjes transmetohen nga duart e kontaminuara ose nga teshtitjet, larja e shpeshtë e duarve
pas kontaktit me një person të infektuar zvogëlon rrezikun e infeksionit.[10]
Fëmijët janë më të prekshëm se të rriturit ndaj rreziqeve mjedisore për shkak të një numri
faktorësh: Fëmijët janë vazhdimisht në rritje. Ata shkëmbejn më shumë ajër, konsumojnë më
shumë ushqim dhe pinë më shumë ujë sesa të rriturit, në përpjesëtim me peshën e tyre. Sistemet
qëndrore nervore, imunitare, riprodhuese dhe digjestive të fëmijëve janë ende në zhvillim. Në disa
faza të hershme të zhvillimit, ekspozimi ndaj toksiknave mjedisor mund të çojë në dëmtime të
pakthyeshme. Fëmijët sillen ndryshe nga të rriturit dhe kanë modele të ndryshme ekspozimi.
Fëmijët e vegjël zvarriten në tokë ku mund të ekspozohen ndaj pluhurit dhe kimikateve që
grumbullohen në dysheme dhe në tokë. Fëmijët kanë pak kontroll mbi mjedisin e tyre. Ndryshe
nga të rriturit, ata mund të jenë në dijeni të rreziqeve dhe nuk mund të bëjnë zgjedhje për të
mbrojtur shëndetin e tyre. Problemet shëndetësore të fëmijëve që rezultojnë nga ekspozimi ndaj
ujit të ndotur biologjikisht, kanalizimeve të dobëta, tymit të brendshëm, vektorëve të shfrenuar të
sëmundjes si mushkonjat, furnizimit joadekuat të ushqimit dhe përdorimit të pasigurt të kimikateve
dhe hedhjes së mbeturinave, renditen ndër shkaktarët më të lart të sëmundjes në mbarë botën.
Progres i rëndësishëm në reduktimin e barrës mjedisore të sëmundjes në një shkallë globale mund
të arrihet vetëm duke u fokusuar në faktorët kyç të rrezikut, nëpërmjet një qasjeje holistike.
Vlerësimi i përgjithshëm krahasues i rrezikut sugjeron një grup prej tetë çështjesh mjedisore,
shumë prej të cilave mund të përputhen në vendet ku fëmijët banojnë, luajnë dhe mësojnë. Qëllimi
parësor i ndërtesave në të gjithë botën është mbrojtja e të rriturve dhe fëmijëve nga rreziqet dhe
shqetësimet e mjediseve të jashtme dhe ofrimi i një mjedisi të sigurt dhe të përshtatshëm për jetën
dhe aktivitetin njerëzor. Përtej kësaj, si struktura fizike e shtëpive dhe vendndodhja e tyre mund të
përfshijnë rreziqe shëndetësore. Parametrat e rëndësishëm në mjediset e brendshme përfshijnë
klimën termike, zhurmën dhe dritën, dhe ekspozimin ndaj një numri të madh të ndotësve kimikë,
fizikë dhe biologjikë dhe faktorëve të rrezikut. Ndërkohë që këto parametra ndikohen edhe nga
aktivitetet e lidhura me njeriun dhe burimet në natyrore (si ndotësit e automjeteve dhe industriale
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ose bimësia lokale dhe ekologjia e insekteve), ekspozimi i njeriut modifikohet nga strehimi siç
janë materialet e ndërtimit, numri dhe madhësia e dhomave dhe dritareve, ventilimi dhe teknologji
energjetike. Për shembull, një shtëpi jo e mirë mund të çojë në lagështi dhe myk që mund të
rezultojë në forma të ndryshme të sëmundjeve të frymëmarrjes dhe reaksioneve alergjike;
përdorimi i materialeve të ndërtimit si azbesti ose bojërat me bazë plumbi mund të rrisin
ekspozimin ndaj këtyre substancave toksike; përdorimi i materialit të ndezshëm ose të dobët si
druri, plastika ose karton - veçanërisht i zakonshëm në lagjet e varfëra urbane - paraqet rrezikun e
rritur të lëndimeve; dizajni i ndërtimit do të ndikojë në ekspozimin ndaj vektorëve të sëmundjes
siç janë mushkonjat; ventilimi joadekuat ose mbipopullimi do të shkaktojë ekspozim ndaj ndotësve
dhe patogjenëve të ndryshëm; ndriçimi ose ngrohja e dobët do të ndikojë si në shëndetin fizik ashtu
edhe në atë mendor, si dhe do të cojë në rrezikë më të lartë për sëmundje të aparatit respiratore.[10]
1.6.1 Ndotja e ajrit dhe ndikimi I tij në sëmundjet e aparatit respirator të fëmijëve
Ndotja e ajrit është një kërcënim i madh shëndetësor i lidhur me mjedisin për fëmijët dhe një faktor
rreziku për sëmundjet akute dhe kronike të frymëmarrjes. Ndërsa tymi i duhanit i përdorur dhe
ndotësit e caktuar në natyrë janë faktorë të njohur të rrezikut për infeksionet respiratore, ndotja e
ajrit të brendshëm nga lëndët djegëse të ngurta është një nga kontribuesit më të mëdhenj në barrën
globale të sëmundjes. Në banesat me ajrosje të dobët, tymi i brendshëm mund të jetë 100 herë më
i lartë se nivelet e pranueshme për grimcat e vogla. Ekspozimi është veçanërisht i lartë në mesin e
fëmijëve të vegjël, të cilët kalojnë shumicën e kohës në afërsi të vatrës shtëpiake.[10]
OBSH po siguron mbështetje teknike për vendet në vlerësimet e tyre dhe shkallëzon promovimin
e teknologjive më të sigurta të sobave, si dhe udhëzimet për cilësinë e ajrit për të ofruar udhëzime
globale për reduktimin e ndotjes së ajrit dhe ndikimit të tij në shëndetin e fëmijëve.[10]
Ndotja e ajrit në natyrë. Ndotja e ajrit në natyrë është e madhe dhe rritet si pasojë e djegies joefikase
të lëndëve djegëse për transport, prodhim të energjisë dhe aktivitete të tjera njerëzore, si ngrohja
në shtëpi dhe gatimi. Proceset e djegies prodhojnë një përzierje komplekse të ndotësve që përbëjnë
të dy emetimet primare, të tilla si grimcat e blozës së naftës dhe plumbit dhe produktet e
transformimit atmosferik, siç janë grimcat e ozonit dhe sulfatit.[10]
Ndotja e ajrit të brendshëm. Gatimi dhe ngrohja e brendshme me karburantet e biomasës, drutë,
qymyri prodhojn nivele të larta të tymit të brendshëm që përmban një shumëllojshmëri ndotësish
që dëmtojnë shëndetin. Ekzistojnë dëshmi të qëndrueshme se ekspozimi ndaj ndotjes së ajrit të
brendshëm mund të çojë në infeksione akute të frymëmarrjes tek fëmijët nën moshën pesë vjeçare
dhe sëmundjen pulmonare obstruktive kronike dhe kancerin e mushkërive në fëmijët më të
rritur.[10]
Infeksionet e traktit respirator janë ndër problemet më të rëndësishme të shëndetit të fëmijëve për
shkak të incidencës së tyre të lartë dhe kostove ekonomike që rrjedhin.[17]
Fëmijët e vegjël kanë një normë më të lartë metabolike dhe shkalla e oksigjenit, konsumi për njësi
peshë trupore se të rriturit, sepse ata kanë një sipërfaqe më të madhe për njësi peshë trupore dhe
për shkak se po rriten me shpejtësi. Për shkak të kësaj, kërkesat e tyre për oksigjen janë më të larta
dhe normat e tyre të frymëmarrjes më të larta për njësi peshë trupore se të rriturit. Prandaj,
ekspozimi ndaj ndonjë ndotësi të ajrit mund të jetë më i madh. Përveç rritjes së nevojës për oksigjen
në krahasim me madhësinë e tyre, fëmijët kanë më të ngushta rrugët e frymëmarrjes në krahësim
të rriturit. Kështu, acarimi i shkaktuar nga ndotja e ajrit që do të prodhonte vetë një përgjigje të
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lehtë në një të rritur mund të rezultojë në pengim potencialisht të rëndësishëm në rrugët e
frymëmarrjes të fëmijëve. [10]

1.7 Çfarë mund të bëhet për të parandaluar sëmundjen e frymëmarrjes
Hapi i parë për shëndetin e frymëmarrjes është parandalimin e sëmundjes para se të ndodhë.
Identifikimi dhe përmirësimin e faktorëve që shkaktojnë ose nxisin sëmundjet e frymëmarrjes
mund ti parandalojnë ato në qoftë se kapen dhe kontrollohen, sepse sëmundjet e frymëmarrjes
shpesh janë të lidhura me mjedisin, sëmundjet e frymëmarrjes janë të parandalueshme. Kostoja e
parandalimit është vetëm një pjesë e kostos së trajtimit. Parandalimi dhe lufta e sëmundjeve të
frymëmarrjes është me shumë kosto efektive e përshkruar nga OBSH [13].
Parandalimi fillon para lindjes. Ekspozimet fëmijëve në moshë të vogël janë përcaktuesit kryesorë
të sëmundjes kronike të frymëmarrjes te fëmijët në moshë të rritur. Për më tepër, pirja e duhanit
nga prindërit apo antarët e tjerë të familjes rrit rrezikun e astmës te fëmijët. Ekspozimi i fëmijëve
në shtëpi në ajër të ndotur nga tymi i duhanit ose në ajër të ndotur në natyrë ndikon në rritjen e
sëmundjeve të mushkërive.[12]
Frymëmarrja në ajër të ndotur është një shkak ose kontribues në shumicën e sëmundjeve të aparatit
respirator. Më së shumti burime të përbashkëta të ndotjes së ajrit janë duhani, tymi, ndotja e ajrit
të brendshëm nga tymi i djegies të lëndëve djegëse, ajri i ndotur në vendin e punës, ndotja e ajrit
nga trafiku dhe burimet industriale, dhe ajri që përmban mikrobet, grimcat toksike, tymi ose
alergenet e tjera. Përmirësimi i cilësisë së ajrit është një hap i rëndësishëm në promovimin e
shëndetit të frymëmarrjes. Masa më e mirë për të parandaluar sëmundjet e mushkërive është, të
zvogëlohet përdorimi i duhanit. Ekspozimi pasiv i fëmijëve ndaj tymit të duhanit gjithashtu çon në
sëmundje të frymëmarrjes. Në fëmijët, e ekspozuar ndaj tymit të duhanit, tymi u shkakton
infeksione të veshit, sulme të astmës, bronkit dhe pneumoni. Ajo rrit rrezik për sindromën e
papritur të vdekjes së foshnjave. Kuadri për parandalimin dhe zvogëlimin e përdorimit të duhanit
është shumë e rëndësishme për të parandaluar sëmundjet respiratore te fëmijët. Shumë më shumë
mbetet për të bërë, veçanërisht në vendet me të ardhura të ulëta dhe vendet me të ardhura të mesme
për të zbutur ndikimin e dëmshëm të pirjes së duhanit. Cilësia e ajrit të brendshëm është e
rëndësishme për të parandaluar sëmundjet e frymëmarrjes. Rreth 50% e të gjitha familjeve në botë
dhe 90% të familjeve rurale përdorin karburante që lejojnë tymin të jenë të pranishëm në zonën e
banimit, duke i ekspozuar 2 miliardë njerëz në tym të dëmshëm [14].
OBSH vlerëson se 4.3 milion vdekje për vit mund t'i atribuohet ndotjes së ajrit të brendshëm.
Shumica e sëmundjeve dhe vdekjes që i atribuohen ekspozimi ndaj cilësisë së ajrit të dobët të
brendshëm ndodh shumë edhe te gratë dhe fëmijët, sidomos në familjet me të ardhura të ulëta.
Ekspozimi ndaj tymit të brendshëm të përdorur për ngrohje dhe gatim çon në sëmundje të aparatit
respirator te fëmijët.[15]
Njerëzit me sëmundje të mushkërive janë veçanërisht të ndjeshëm ndaj efekteve të ndotjes së ajrit
në natyrë. Ka një fenomen në rritje dhe prova që ndotja e ajrit ndikon në fëmijët e palindur, duke
çuar në sensibilitet të rritur për infeksion të aparatit të frymëmarrjes dhe kardiovaskulare, si dhe
duke cuar në sëmundje të tjera më vonë në jetë. Fëmijët, sidomos ata që kanë sëmundje kronike të
mushkërive janë gjithashtu më të ndjeshëm ndaj efekteve të padëshirueshme të ndotjes së ajrit.
Ushqyerja e duhur dhe aktiviteti fizik janë të rëndësishme për shëndetin. Të dyja kequshqyerja dhe
obeziteti kontribuojn në sëmundjet e frymëmarrjes.Parandalimi i sëmundjes së frymëmarrjes
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përfshin forcimin e sistemeve të kujdesit shëndetësor, duke përdorur udhëzime të vendosura për
promovimin e shëndetit dhe parandalimin e sëmundjeve, trajnimin mjekësor të personelit
shëndetsor dhe edukimin e popullsisë. Vaksinimi i fëmijëve me programet e imunizimit është
shumë e rëndësishme në parandalimin e sëmundjeve të aparatit respirator, vaksina duhet të jetë një
prioritet në vendet me të ardhura të ulëta.[16]

1.8 Njohuritë praktikat dhe qëndrimet e prindërve për sëmundjet e sistemit respirator te
fëmijët sipas studimeve
Në një studim të realizuarë me prindërit që ndjekin qendrën e Kujdesit Shëndetësor Al-Manhal në
Ganë, për të marrë kujdes shëndetësor për fëmijët e tyre. Fushat e mungesës së njohurive përfshijnë
antibiotikët, simptomat që kërkojnë konsultim me mjekun. Shumica e prindërve në mënyrë
korrekte u përgjigjën pyetjeve që lidhen me sistemin e rrugëve dhe mënyrat e transmetimit të
infeksioneve të frymëmarrjes. Televizioni ishte burimi kryesor për marrjen e njohurve, ndërsa
ofruesit e kujdesit shëndetësor përbënin burimin kryesor të dijes për rreth një të tretën e prindërve.
Korrelacione të dukshme pozitive ekzistonin midis rezultateve të njohurive të prindërve dhe
moshës. Nënat kishin njohuri më shumë se baballarët. Nivelet e dijes së të gjithë prindërve ishin
më të ulta te analfabetët dhe te ata me arsimit fillor, ndërsa njohurit më të mira dhe më të larta
ishin te ata me arsim të lartë. Njohurit ishin më të dobta te prindërit me numrin më të vogël të
fëmijëve, ndërsa më të lartat midis prindërve me numrin më të madh të fëmijëve. Njohuritë e
prindërve në lidhje me sëmundjet respiratore në mesin e fëmijëve ishin dukshëm më të dobëta kur
interneti ishte burimi kryesor për njohurit e tyre. Nënat kishin njohuri më të shumëta se baballarët.
Shumica e prindërve ishin përgjigjur saktë pyetjeve në lidhje me pjesët e sistemit të frymëmarrjes
dhe mënyrat e infektimit të aparatit respirator. Prindërit rrallë u janë përgjigjur pyetjeve saktë
lidhur me veprimet për menaxhimin e frymëmarrjes, infeksioneve dhe komplikimeve nga
përdorimi i përsëritur i antibiotikëve. Asnjë patogjenë nuk u përmendë si shkaktarë kollës dhe
ethes. Askush nuk tha se ventilimi i mirë dhe shmangia e mbipopullimit janë të rëndësishme për
të parandaluar kollën dhe ethen. Sa më serioze të jenë simptomat, aq më shumë nënat do të
kërkonin trajtim në strukturat e kujdesit shëndetësor. Praktikat e zakonshme të kujdesit në shtëpi
për trajtimin e infeksioneve përfshinin përdorimin e ilaçeve bimore, antipiretikë dhe antibiotikë.
Pothuajse gjysma besonin se antibiotikët vrasin viruset, ndërsa 17% nuk ishin të sigurt nëse
antibiotikët vrasin viruset. Prindërit kishin idetë e gabuara në lidhje me etiologjinë e përbashkët të
infeksioneve të traktit respirator [1].
Një studim kroseksional u krye në klinika pediatrike ambulatore private në të gjithë AmmanJordan në Jordani nga shtatori deri në dhjetor 2013. Femrat përfaqësonin 74.7% e mostrës së
studimit, ndërsa meshkujt përfaqësojnë 25.3 % . Prindërit ishin midis moshës 17 dhe 72 vjet. Pjesa
më e madhe kishte të ardhura mesatrare. Kur prindërit u pyetën për shkaqet e semundjeve të
aparatit respirator pjesa më e madhe besonin se ndryshimi i motit ishte shkaku kryesor i
sëmundjeve te fëmijët. Vetëm (2.0%) prindërit deklaruan se nuk e dinin shkakun e sëmundjeve.
Prindërit u pyetën rreth kushteve që kërkonin recetë për përdorimin e antibiotikëve tek
fëmijët. Rreth (96.8%), e prindërve besonin se nevojiten antibiotikë për dhimbje të fytit dhe ethe.
Prindërit mendonin se antibiotikët ishin të domosdoshëm për kollën, të vjellat, të ftohtin e
zakonshëm dhe rrjedhjet e hundës. Ka mungesë të njohurive adekuate prindërore në lidhje me
përdorimin dhe keqpërdorimin e antibiotikëve në fëmijët në Jordani. Fushata e publicitetit
kombëtar duhet të ngrihet për të përmirësuar njohurit e prindërve për përdorimin e antibiotikëve.
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Për më tepër, ligjet ekzistuese duhet të zbatohen për të parandaluar blerjen e antibiotikëve pa
recet nga mjeku.[2]
Një studim I bërë në Klinika Pediatrike e Spitalit Masih Daneshvari gjatë periudhës një vjeçare u
vlersuan njohurit dhe praktikat të pridërve mbi ndotjen e ajrit dhe lidhjen e tij me sëmundjet
respiratore. Pyetjet e njohurive përbëheshin nga njohja me indeksin standart të ndotjes mënyrat
për të kuptuar, efektet respiratore të ndotjes së ajrit etj. Pjesëmarrësit ishin 160 nëna dhe 87
baballarë. Mosha mesatare e fëmijëve ishte 7.5 vjet. Mosha mesatare e prindërve ishte 36.5
vjet. Kishte 35.2% vajza astmatike dhe 63.2% djem astmatikë. Sa i përket nivelit të arsimimit të
prindërve, 0.4% e prindërve ishin analfabetë, 26% kishin shkollë të mesme, 52.4% kishin diplomë
të shkollës së mesme dhe 18.8% kishin nivele të larta arsimore. Në përgjithësi, 12.5% ishin të
vetëdijshëm për të kuptuar cilësinë e përditshme të ajrit, 65.6% ishin të vetëdijshëm për efektet e
ndotjes së ajrit në fëmijët astmatik dhe 4.4% ishin të vetëdijshëm për mosfunksionimin në
parandalim e efekteve shëndetësore të ndotjes së ajrit. Në përgjigje të pyetjes në lidhje me burimin
më të shpesht të ndotjes së ajrit të Teheranit pjesa më e madhe , mendonin se ndotja vinte nga
makina dhe motoçikleta, 5.2% besonin se burimi kryesor për ndotjen ishin fabrikat dhe industrit e
ndryshme, 8% e prindërve nuk u përgjigjen për këtë pyetje. Niveli i njohurive të prindërve ishte
më i lartë te ata me arsim të lart. Ky studim zbuloi se prindërit e fëmijëve astmatikë ishin të
vetëdijshëm ndaj rreziqeve të ndotjes së ajrit për fëmijët e tyre dhe donte t'i parandalonte ata, por
ata nuk e di se si. Prandaj, fëmijët në Teheran ende janë të ekspozuar ndaj këtyre rreziqeve të
ndotjes së ajrit.[3]

Në një studim të realizuar në 100 prindër në Indi për njohurit e tyre për sëmundjet respitatore.
96% e tyre thanë se sëmundjet e aparatit respirator ishtin shkaktuar për shkak të ekspozimit të tyre
në të ftohtë, 97% e subjekteve nuk ishin të vetëdijshëm për ndonjë vaksinë që parandalonte
sëmundjet, 96% dëgjuan rreth antibiotikëve, në mesin e tyre 59.3% përdorin antibiotikë pa
konsultimit. Midis 100 prindërve që u morën në studim shumica 58%i përkiste grupmoshës prej
25-30 vjetësh, rreth 52% ishin shkolluar deri në shkollën e mesme të mesme. Rreth 85% e tyre
thanë se pluhuri është faktori i rrezikut për sëmundjet e aparatit respirator , 89% nga pirja e
duhanit pasiv, 72% nga imuniteti i ulët, 69% nga ventilimi joadekuat. Rreth 79% u përgjigjën se
ushqyerja me gji parandalon sëmundjet e aparatit respirator , 90% thanë se shmangia e të ftohëtit
mund të parandalojë sëmundjet, dhe 88% thanë se shmangia e pirjes së duhanit pasiv mund të
parandalojë sëmundjet e aparatit respirator. Shumica e nënave kishin njohuri të arsyeshme të mira
në lidhje me sëmundjet e aparatit respirator por kishte mungesë të njohurive në lidhje me
komplikimet e tyre dhe vaksinave në dispozicion për parandalimin e tyre. Në këtë studim kemi
identifikuar se ka munges njohurish në lidhje me antibiotikët dhe përdorimin e tyre.[4]
Një studim është kryer në Departamentin e Pediatrisë, në spitalin Darul Sehat, Pakistan. Pjesa më
e madhe e rasteve të raportuara të sëmundjeve të aparatit respirator ishin gjatë sezonit të
dimrit. Janë intervistuar gjithsej 335 nëna. Nga 335 fëmijë 228 (68%) kishin sëmundje të aparatit
respirator. (81%) e nënave kanë arsimim të mesëm. Dy qind e nëntëdhjetë e gjashtë (92%) nënat
rrinin në shtëpi dhe 216 (66%) kishin më pak se dy fëmijë. Mosha mesatare e nënave ishte 29
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vjeç. Kohëzgjatja mesatare e sëmundjeve ishte pesë ditë. Pjesa më e madhe e fëmijëve ishin të
vaksinuar. Vetëm 36 (11%) e fëmijëve vuanin nga të ushqyerit. Simptoma më e zakonshme e
sëmundjeve e gjetur në këtë studim ishte kolla. Simptoma të tjera në mënyrë frekuente ishin: Ethet,
whezing, teshtja, dhe dhimbja e veshit. Njohja e nënave mbi simptomat e sëmundjeve respiratore,
përkeqësimi i kushteve mjedisore, faktorët dhe komplikimet rënduese u gjetën të
kënaqshme. Qëndrimi i tyre ndaj sëmundjeve ishte i përshtatshëm me konsultimet e hershme me
një mjek të kualifikuar. Niveli i mirë i arsimimit, ka një ndikim pozitiv në njohuritë, qëndrimet
dhe praktikat e nënave.[5]
Një studim u krye për të vlersuar nivelin e njohurive të nënave për sëmundjet e aparatit respirator
në fëmijët e tyre. Zona e studimit ishte rrethi i Bhaktapurit, Kathmandu, Nepal. Kohëzgjatja e
studimit ishte 3 muaj fillimi nga maji 2017 deri në gusht 2017. Popullsia e studimit përfshin nënat
e fëmijëve. Në studim shumica e të anketuarve ishin në mes grupmoshës 25-35 vjeç vjet. Shumica
e të anketuarve kishin përfunduar shkollën e mesme të nivelit arsimor. Pjesa më e madhe e nënave
raportuan se përdorin sobën e gazit të tyre për gatim, shumica e nënave 91.4% ishin jo
duhanpirëse. Pjesa më e madhe e nënve raportuan se kishin gjendje të mirë ventilimi në
shtëpi. 77.9% e nënave tha se nuk morën pjesë në ndonjë program edukimi shëndetësor lidhur me
semundjet e aparatit respirator. Ky rezultat i studimit tregon se nënat e intervistuara kanë munges
njohurish për sëmundjet respiratore. Zona e mungesës së njohurive përfshin shkaqet, simptomat,
çfarë ndikimi ka i ftohti I zakonshëm dhe lloji i ushqimit të dhënë. Rezultati i studimit tregon se
vetëm një pjesë e vogël e të anketuarve ishin përgjigjur saktë se mikroorganizmi, virusi është
shkaku kryesor I sëmundjeve të aparatit respirator dhe 10.9% e të anketuarve konsiderojnë
frymëmarrjen e shpejtë si simptom e sëmundjeve të aparatit respirator. Studimi ynë tregon se
64.6% e nënave kontaktojnë me mjekët profesionist për trajtimin e sëmundjeve të aparatit
respirator ku vetëm 3.6% e nënave thanë se kërkonin shërues tradicionalë. Studimi zbuloi se
njohurit e nënës mbi shkaqet e simptomat, veprimet e marra për menaxhimin dhe llojet e ushqimit
të dhënë fëmijës janë të varfëra.[6]
Perceptimet e nënave të shenjave dhe simptomave të infeksioneve respiratore akute në fëmijët e
tyre dhe vlerësimin e njohurive të tyre në një bashkësi urbane të Etiopisë. Dy qind e njëzet e dy
nëna që sollën fëmijët e tyre në spital me kollë ose vështirësi në frymëmarrje janë studiuar.
Shumica e nënave nuk i njohin këto shenja, duke përfshirë shenjat kryesore të pneumonisë. Nënat
e vogla në moshë që i njihnin këto shenja nuk i interpretonin ato si serioze. Studimi përfundon
duke rekomanduar arsim intensiv shëndetësor dhe studime të mëtejshme etnografike mbi besimet
e komunitetit lidhur me sëmundjet e aparatit respirator në fëmijë, Në Etiopi, infeksionet respiratore
akute përbëjnë 33% të vdekshmërisë foshnjore dhe 20% të vdekshmërisë tek fëmijët më të rinj se
mosha 5 vjeç. Shumica e nënave nuk i njohën shkaktarët dhe simptomat e sëmundjeve të
frymëmarrjes.[18]
Një studim i njohurive, qëndrimeve dhe praktikave të nënave në lidhje me sëmundjet respiratore
në fëmijët e tyre më pak se 5 vjet u zhvillua në një popullsi urbane ganeze.143 gra u intervistuan,
ekzistonte një kuptim i dobët i nënave për etiologjinë e sëmundjeve të aparatit respirator. Ndërsa
nënat shfaqnin një kuptim të simptomave të sëmundjeve të aparatit respirator përkatësisht dispneja
(11.2%); tachypnoea (18.9%); tërheqja e gjoksit (21.7%); kollë, ethe dhe anorexia (30.0%); dhe
kollë, ethe dhe letargji (57.3%). 73.4% kishin një fëmijë ose fëmijë që kishin vuajtur nga kollë dhe
ethe brenda gjashtë muajve të fundit. 73,4% e quajtën ekspozimin ndaj të ftohtit si shkak i
drejtpërdrejtë i kollës. Asnjëra prej tyre nuk e ka përmendur patogjenin si shkak të kollës dhe
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etheve. Askush nuk tha se ventilimi i mirë dhe shmangia e mbipopullimit parandalojnë kollën dhe
ethet. Sa më serioze të jenë simptomat, aq më shumë ka gjasa që nënat të kërkojnë trajtim në një
institucion shëndetësor.[19]
Në këtë studim u mblodhën të dhëna për njohuritë dhe praktikat e nënave në dy fshatra të Bllokut
Beri të rrethit Rohtak për hartimin e një plani standard të menaxhimit. të gjitha 304 nënat u
intervistuan. Rreth 23% e nënave e kanë njohur pneumoninë me frymëmarrje të shpejtë dhe 11.2%
kanë njohur pneumoni edhe nga simptoma të tjera. Vetëm 1.3% e nënave e njihnin origjinën
infektive të sëmundjeve respiratore. Përdorimi i çajit bimor në sëmundjet e aparatit respirator ishte
gjerësisht i përhapur. Qendra e Shëndetit Parësor ishte vendi më i frekuentuar për trajtimin e
sëmundjave respiratore dhe vjehrra ishte personi më i rëndësishëm në marrjen e vendimeve të
menaxhimit për fëmijën.Infeksionet e traktit respirator akut janë shumë të zakonshme në Indi, me
30-60 milionë episodë të pneumonisë dhe pneumonie të rëndë që ndodhin çdo vit në nëntë herë.
Ato janë shkaqe të rëndësishme të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë së fëmijëve, që llogariten
në Indi për 14.3% të vdekshmërisë foshnjore dhe 15.9% të vdekshmërisë në moshën 1-5 vjeçare.
Megjithatë, shumica e këtyre vdekjeve mund të parandalohen nëse nënat i dinin shenjat dhe
simptomat që lidhen me infeksionet në mënyrë që të bëhen referime në kohë. Gjithashtu, nënat
duhet të ofrojnë ndihmë mbështetëse për këta fëmijë gjatë sëmundjes.[20]
Në një studim u intervistuan nënat në zonat rurale dhe urbane dhe u vlersuan njohuritë, qëndrimet
dhe praktikat e tyre mbi infeksionet respiratore te fëmijët. Është vërejtur se njohurit e nënave në
të dyja kategoritë ishte pothuajse e njëjtë me përjashtim të praktikës së tyre të kujdesit shëndetësor.
Shumica kishin besime tradicionale për shkakun e sëmundjeve dhe vetëm një pakicë që i njihte
shkaqet. Vetëm një e treta e nënave njihnin shenjat dhe simptomat e e sëmundjeve respiratore. Sa
i përket praktikave për kërkim të kujdesit shëndetësor, mjekët e përgjithshëm privatë u identifikuan
si ofruesit më të preferuar të shëndetit në zonat urbane. Shfrytëzimi i objekteve shëndetësore të
qeverisë ishte më i lartë në mesin e nënave rurale. Kujdesi për trajtimin e sëmundjeve respiratore
në kushte shtëpie u gjet të jetë i zakonshëm në të dyja kategoritë e nënave.[21]
Kontrolli i infeksioneve respiratore akute është një problem i madh i shëndetit publik në vendet në
zhvillim. Programet e edukimit efektiv shëndetësor kërkohet të hartohen në përputhje me
njohuritë, qëndrimin dhe praktikën e prindërve . Ky studim I kryer në Afganistan ishte të vlersoj
njohurit e nënave në sëmundjet respiratore të fëmijëve. Ky ishte një studim kros seksional që u bë
në 255 nëna. Të dhënat u mblodhën përmes përdorimit të pyetësorit të administruar nga
intervistuesi në dhjetor 2010. Trajtimi më i zakonshëm i sëmundjeve respiratore të fëmijëve nga
nënat ishin shurupet. Vlera mesatare e praktikës së nënës dhe rezultatet mesatare të njohurive dhe
qëndrimit të tyre ishin të larta. Burimi i fundit i informacionit dhe njohurive të tyre dhe rezultateve
të qëndrimit u ndërlidhën me moshën dhe nënshtetësinë e nënës. Nga ana tjetër, qëndrimi, njohurit
dhe praktikat e nënave nuk kanë qenë të lidhura me nivelin e arsimimit të nënës dhe profesionin.
Njohurit dhe qëndrimi i nënave ishin të larta dhe praktika e tyre ishte e mirë për sëmundjet
respiratore.[22]
Ky studim krahason njohuritë, qëndrimet dhe praktikën e prindërve në dy grupe etnike në lidhje
me infeksionet respiratore akute në fëmijët e tyre. Shumica e nënave ishin të vetëdijshëm për
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efektin e sulmeve të shpeshta të sëmundjeve respiratore në gjendjen shëndetësore të fëmijës së tyre
dhe rëndësinë e trajtimit të hershëm. Arsyet për shqetësimin e tyre gjatë një sëmundje respirsatore
në fëmijën e tyre treguan se ishin problemet e distances së tyre për të trajtuar sëmundjet në spitale.
Një pjesë e madhe e të anketuarve mendonin se njohuritë e tyre të tanishme për sëmundjet
respiratore ishin të pamjaftueshme dhe kështu interesoheshin për marrjen e më shumë
informacioneve. Infermieret intervistuan 100 meshkuj dhe 100 nënat, të cilët morën pjesë në
klinikat e shëndetit të fëmijëve në Negri Sembilan, Malajzi rreth infeksioneve respiratore. Mosha
mesatare dhe madhësia e familjes, statusi arsimor dhe nivelet e të ardhurave ishin të ngjashme
midis dy grupeve. Nënat besonin se shkaqet kryesore të sëmundjeve në fëmijët e tyre ishin, ushqim
dhe ndryshimet në klimë Shumica e nënave kishin disa njohuri për llojin e dietës të përshtatshme
gjatë një sëmundje respiratore.[23]
Në një studimi të realizuar për të vlerësuar njohuritë, qëndrimin dhe praktikën e prindërve për
sëmundjet respiratore midis fëmijëve që shkojnë në shkollë në zonat rurale të Maharashtrës në
Indi. Në studim u pa se nënat kishin njohuri shumë të dobëta rreth sëmundjeve respiratore . Në
përgjithësi, rezultatet ishin me të dobëta mes të varfërve.Një përcaktues kryesor i shëndetit të
fëmijëve është njohuria e prindërve të fëmijëve. Prandaj, duke përmirësuar njohuritë, qëndrimet
dhe praktikat e nënave lidhur me sëmundjet respiratore reflekton drejtpërdrejt në shëndetin dhe
vitalitetin e fëmijës.[24]
Në një studim të realizuar në Arabinë Saudite për njohuritë, qëndrimet dhe praktikt e nënave mbi
sëmundjet e sistemit respirator tek fëmijët. Shumica e pjesëmarrësve me arsim të lartë, kishin
njohuri të mira për sëmundjet e sistemit respirator. Njohuritë e varfra ishin në lidhje me përdorimin
e antibiotikëve. Qëndrimi dhe praktika e nënave ishte e varfër në mesin e më shumë se gjysmës së
pjesëmarrësve. Shumica e nënave kishin njohuri, qëndrime dhe praktika të papërshtatshme ndaj
sëmundjeve. Kuptimi më i mirë dhe njohuritë e mjaftueshme u ndërlidhën ndjeshëm me moshat e
reja, dhe arsimin e lartë.[25]
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2. Metodologjia
Ky është një punim deskriptiv sasior I cili ka mbledh informacion nga 90 prindër rreth njohurive
dhe teknikave parandaluese ndaj sëmundjeve respiratore në moshat pediatrike. Të gjithë elementët
metodologjik të këtij punimi janë parashtruar më poshtë.

2.1 Qëllimi I punimit
Qëllimi I këtij punimi është vlerësimi I nivelit të njohurive, qëndrimeve dhe praktikave të
realizuara nga prindrit për kujdesin dhe parandalimin e sëmundjeve respiratore në moshat
pediatrike.

2.2 Objetivat e punimit
Objektivat e këtij punimi janë si më poshtë:
-

Të vlerësojmë nivelin e njohurive të prindërve të intervistuar ndaj sëmundjeve respiratore
në moshat pediatrike.
Të vlerësojmë teknikat parandaluese të prindërve ndaj sëmundjeve respiratore.
Të vlerësojmë konsumin e duhanit në familjet e prindërve të intevistuar
Të marrim informacion mbi shëndetin e fëmijës gjatë vitit të fundit.
Të vlerësojmë marrëdhëniet midis ndryshorëve si dhe ndikimin e tyre tek njëri-tjetri.
Të ofrojmë rekomandimet e nevojshme bazuar në rezultatet e këtij punimi.

2.3 Mostra e marrë në studim
Duke qënë se qëllimi I këtij studimi është vlerësimi I njohurive dhe praktikave të prindërve ndaj
sëmundjeve respiratore tek fëmijët, janë marrë në studim N=90 prindër, të cilët ishin paraqitur për
shërbim në Repartin e Pediatrisë së Spitalit Rajonal Vlorë. Mostra është rastësore, pa kriter të
vecantë përzgjedhjeje. Madhësia e mostrës mendohet të jetë e përfaqësuese për të përftuar rezultate
të mjaftueshme në këtë punim.

2.4 Kriteret e përfshirjes
Sikurse u përmend edhe më sipër, nuk ka asnjë kriter të vecantë në përzgjedhjen e mostrës. Janë
intervistuar të gjithë prindrit e paraqitur në Njësinë e Pediatrisë për shërbim shëndetsor ndaj
fëmijës së tyre dhe që janë shprehur të gatshëm të bashkëpunojnë në këtë punim dhe plotësojnë
pyetësorit.

2.5 Etika e punimit
Pjesëmarrja në punim ka qënë vullnetare. Nuk është forcuar asnjë prind për plotësimin e pyetësorit,
madje nuk është ndikuar në përgjigjet e tyre. Pyetësori është plotësuar në mënyrë individuale në
mënyrë që të merren përgjigje sa më reale. Të gjithë pyetësorët kanë qënë anonim Është ruajtur
anonimati dhe në asnjë pyetësor nuk është dhënë identiteti I prindërve.

2.6 Të dhënat e punimit
Të dhënat parësore.- janë të dhënat e grumbulluara nga pyetësorët drejtuar prindërve.
Të dhënat dytësore- janë të gjithë të dhënat teorike të paraqitura në Kuadrin teorik të punimit.
Të dhënat sasiore- janë të gjithë të dhënat numerike të përftuara nga përpunimi statistikor I
informacionit të marrë nga pyetësorët.
Të dhënat cilësore- cilësohen si të dhëna cilësore të gjithë informacionet teorike.
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2.7 Mënyra e mbledhjes së të dhënave
Për realizimin e këtij punimi si fillim janë mbledh informacione rreth studimeve bashkëkohore në
këtë fushë, me qëllim ndërtimin e kuadrit teorik të punimit. Më tej, pas hartimit, janë shpërndarë
dhe mbledhur pyetsorët e këtij punimi. Të dhënat e pyetësorit janë koduar dhe hedhur në sistem
për përpunim statistikor, me qëllim përftimin e të dhënave sasiore. Duke përdorur të dhënat sasiore
mund të japim rezultate të matshme rreth nivelit të njohurive apo teknikave parandaluese ndaj
sëmundjeve respiratore në moshat pediatrike.

2.8 Instrumenti matës
Të dhënat sasiore ose parsore të këtij punimi janë mbledhur nëpërmjet pyetësorëve të
vetëadministruar. Për hartimin e pyetësorit është marrë si referim pyetesori KAP, i OBSH,
“QUESTIONNAIRE TO EVALUATE KNOËLEDGE, PRACTICE AND ATTITUDES OF
PARENTS ON RESPIRATORY DISEASES AMONG THE CHILDREN”. Prej këtij pyetësori janë
pothuajse një pjesë e madhe e pyetjeve, përjashtuar pyetjet e hapura, të cilat nuk janë përfshirë
pasi pyetësori bëhëj relativisht I gjatë. Duke marrë në konsideratë mostrën e vogël, prej 90 të
intervistuarish, janë hequr nga pyetësori mundësistë e përgjigjeve “ nuk e di”, pasi këto cilësohen
si mungesë të dhënash dhe do të ndikonin në rezultate, pyetsori është ndarë në 6 pjesë kryesore.
Pjesa I-rë. Në këtë pjesë të p[yetësorit mblidhen informacion I përgjithshëm mbi moshën e
fëmijës, gjininë, numrin e pjesëtarve në familje, nivelit arsimor të prindërve, etj.
PjesaII-të e pyetësorit. Kjo pjesë ka për qëllim matjen e nivelit të njohurive që kanë prindrit ndaj
sëmudnjeve respiratore. Pyetjet mund të jenë kategorike, vetëm me dy mundësi përgjigjesh, Po
ose Jo, ose me shumë mundësi zgjedhjesh. Kjo pjesë e pyetësorit është e ndërtuar në formën e një
minitestimi, ku secila përgjigje e saktë vlerësohet me 1 pikë, ndërsa përgjigjet e gabuara me 0 pikë.
Pjesa e III-të e pyetësorit. Vlerëson praktikat e prindërve për të parandaluar sëmundjet respiratore
tek fëmijët e tyre, si ajrosja dhe higjena shtëpiake, veshja e fëmijës apo eleminimi I lagështirës në
shtëpi.
Pjesa e IV-të e pyetësorit. Kjo pjesë vlerëson qëndrimet e prindërve ndaj sëmundjeve respiratore,
duke përfshirë pyetje si reduktimi I tymit në mjediset e brendshme, stabilizimi I temperaturës apo
kujdes ndaj përmirësimit të sistemit imunitar të fëmijës së tyre.
Pjesa V-të e e pyetësorit. Kjo pjesë ka për qëllim vlerësimin e konsumimit të duhanit në praninë e
fëmijëve apo në mjediset e brendshme të shtëpisë.
Pjesa e VI-të e pyetësorit mbledh informacion rreth shëndetit të fëmijës gjatë vitit të fundit si psh
frekuenca dhe koha kur fëmija ka patur probleme respiratore.

2.9 Përpunimi I të dhënave
Përpunimi I të dhënave është realizuar nëpërmjet programit SPSS, versioni 22, nëpërmjet të cilit
janë vlerësuar frekuencat e variablave si dhe niveli I njohurive I shprehur në pikë mesatare. Testet
statistikore jana realizuar në varësi të llojit të variablave, por kryesisht janë përdorur Korelacionet
dhe përcaktimi I koeficentit Pearson r.

2.10 Kufizimet e studimit
Njëri prej kufizimeve të këtij punimi është mungesa e informacionit të detajuar mbi sëmundjet
respiratore. Meqënëse qëllimi ka qënë matja e njohurive ndaj sëmundjeve respiratore, pyetësori
mund të përmbante pyetje më të detajuara rreth këtyre sëmundjeve, nisur nga simptomat deri tek
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komplikacionet e mundshme, në mënyrë që të merrej një informacion sa më I gjerë njohurive të
prindërve. Po ashtu mund të merrej informacion mbi llojin e sëmundjeve respiratore që ka kaluar
fëmija, që të mund të bënim një shpërndarje të problemeve më frekuente. Mbetet që në studime të
mëtejshme të përdoren pyetësorë më të specifikuar rreth këtyre sëmundjeve. Po ashtu mund të
merrej informacion në rregjistrat spitalor mbi numrin total të shtrimeve nga sëmundjet respiratore
si dhe ditëqëndrimin e tyre, në mënyrë që të ofronim një tablo më të saktë rreth incidentës së
sëmundjeve respiratore në moshat pediatrike.

2.11 Hipotezat e punimit
Hipotezat e mëposhtëme do të analizohen gjatë Diskutimit, duke përdorur rezultatet e përftuara
nga përpunimi statistikor I të dhënave të grumbulluara nga pyetësorët e realizuar.
Hipoteza I-re
“Prindërit e intervistuar kanë një nivel mesatar njohurish ndaj sëmundjeve respiratore në
moshat pediatrike”
Hipoteza II-të
“prinddrit të cilët kanë nivel më të lartë arsimimi kanë po ashtu nivel më të lartë njohurish ndaj
sëmundjeve respiratore”
Hipoteza e III-të
“Eleminimi I lagështirës nga mjediset e brendshme familjare ul frekuencën së sëmundjeve
respiratore të fëmijës ”
Hipoteza e IV-të
“Fëmijët të cilët janë të ekspozuar ndaj konsumimit pasiv të duhanit kanë tendenca të bëjnë më
shpesh semundje respiratore respiratore”
Hipoteza V-të
“Ajri I I mjediseve të brendshme është më I ndotur dhe nxit problemet respiratore tek fëmijët”
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3. Analizimi I të dhënave të punimit
Pas shpërndarjes dhe mbledhjes së pyetësorëve, të dhënat janë koduar dhe janë përpunuar në
Sistemin e Përpunimit të të Dhënave, SPSS, versioni 22. Të gjitha rezultatet e përftuara nga
përpunimi paraqiten më poshtë në tabela descriptive ose ilustrohen në grafikë.

3.1 Analizimi I të dhënave të përgjithshme të punimit
1. Mosha e fëmijës. Nëse shohim në tabelën e mëposhtëme mosha e fëmijëve të prindërve të
intervistuar është:
- 10% janë vetëm 1 vjec
- 9% janë 2 vjec
- 14% janë 3 vjec
- 11% janë 4 vjec,
- 7.8% janë 5 vjec
- Shumica, prej 16% janë 6 vjec
- 7% janë 7 vjec
- 9% janë 8 vjec
- 10% janë 9 vjec
- Dhe vetëm 6.7% janë 10 vjecarë.

Tabela. 1 Mosha e femijeve te prinderve te intervistuar

2. Numri I anetareve në familje. Shumica e të intervistuarve, prej 40% janë 4 anëtare gjithsej
në familjet e tyre, ndjekur nga 24% e prindërve me 5 anëtarë në familje, 21% kanë vetëm
3 anëtare në familje, 9% janë gjithsej 6 anëtarë në familje dhe vetëm 5 raste kanë 7 anëtarë
në familje. Të dhënat paraqiten në tabelën e mëposhtme.
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Tabela. 2 Numri i anetarve ne familje.

3. Lloji I shtëpisë ku jetojnë të intervistuarit. Shumica e prindërve të intervistuar jetojnë në
shtëpi private, në 58% të rasteve, ndërsa 42% e prindërve jetojnë në apartamente.

Tabela. 3 Lloji i shtepise

4. Gjinia e fëmijës së prindit të intervistuar. 66.7% e prindërve të anketuar kishin fëmijë të
gjinisë mashkullore, ndërsa 33% kishin femra.

Tabela. 4 Gjinia e femijes.

5. Prindi I anketuar. Në 73% të rasteve është anketuar nëna e fëmijës, ndërsa në pjesën tjetër,
prej 27% është anketuar babai. Më tej do të shihet nëse ka ndonjë diferencë midis njohurive
të nënës ndaj njohurive të baballarëve.
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Tabela. 5 Prindi i anketuar

6. Niveli arsimor I nënës. Në këtë pikë të pyetësorit është marrë informacion rreth formimit
akademik të prindërve të intervistuar. Shohim që shumica e nënnave, 54% kanë arsim të
mesëm, 26% kanë arsim të lartë, ndërsa pjesa më e vogël, prej 20% kanë arsim të ulët.
Gjatë analizimit të të dhënave do të shihet se si ndikon niveli arsimor në nivelin e njohurive
që kanë prindrit ndaj sëmundjeve respiratore.

Tabela. 6 Niveli arsimor i nenes

7. Niveli arsimor I babait. Sikurse nënat, edhe baballarët në shumicën e rasteve, prej 49%
kanë arsim të mesëm, vetëm 27% kanë arsim të lartë dhe 24% kanë arsim të ulët. Të dhënat
paraqiten në tabelën nr.7.

Tabela. 7 Niveli arsimor i babait
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3.2 Analizimi I nivelit të njohurive të prindërve ndaj sëmundjeve respiratore të fëmijës.
Në këtë pjesë të pyetësorit do të vlerësohet niveli mesatar I njohurive që zotërojnë prindrit e
intervistuar ndaj sëmundjeve respiratore të fëmijëve. Kjo pjesë, ashtu sikurse është shprehur edhe
gjatë kapitullit të Metodologjisë, është e organizuar në formën e një minitestimi, I cili ka në total
24 pikë maximale (pyetja e saktë shënohet me 1 pikë) dhe 0 pikë minimale (përgjigjet e gabuara
shënohen me 0 pike).
Nëse shohim në tabelën nr.8, shikojmë se niveli mesatar I njohurive të prindërve ndaj sëmundjeve
respiratore është X=12.67 pikë mesatare, nga 24 pikë max dhe 0 pikë minimale. Pra mund të themi
që prindrit e intervistuar zotërojnë një nivel mesatar të njohurive ndaj këtyre sëmundjeve.

Tabela. 8 Niveli mesatar i njohurive te prinderve te anketuar ndaj semundjeve respiratore ne moshat pediatrike

Në tabelën e mëposhtëme shohim një renditje e pyetjeve të kësaj pjese të pyetësorit, duke
përshkruar numrin total dhe përqindjen e përgjigjeve të sakta të secilës prej pyetjeve.
Shohim se:
-

Rreth 87% e prindërve të intervistuar kanë njohuri se ndotja e ajrit shkakton probleme
respiratore tek fëmijët.
83% mendojnë se pluhuri dhe tymi ndikojnë në shfaqjen e sëmundjes tek fëmijët e tyre.
81% shprehen se kanë njohuri rreth sëmundjeve respiratore moshat pediatrike.
79% mendojnë se temperatura, lagështia dhe lëvizjet e ajrit ndikojnë në sëmundjet
respiratore të fëmijëve
69% e të intervistuarve pohojnë se ndotësit e ajrit të brendshëm ndikojnë po ashtu në
sëmundjet respiratore.
60% shprehen se tymi I automjeteve ndikon në ajrin e brendshëm.
Shohim se pyetjet të cilat kanë patur përqindje më të ulët të përgjigjeve të sakta, ishin
ato të vlerësimit të burimeve të ndotësve të ajrit, llojet e sëmundjeve respiratore,
shkaqet në tërësi të këtyre sëmundjeve si dhe mënyra e marrjes së infeksioneve
respiratore.
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Tabela. 9Renditja e pyetjeve sipas numrittepergjigjevetesakta.

Pas vlerësimit të marrëdhënieve midis nivelit të njohurive dhe nivelit arsimor të prindërve, u pa se
prindrit të cilët kishin nivel më të lartë edukimi kishin gjithashtu nivel më të lartë të njohurive ndaj
sëmundjeve respiratore në moshat pediatrike. Marrëdhënia midis këtyre dy variablëve nuk është
rastësore, por sinjifikante me vlerë P=0.002.
Nuk vihen re ndryshime midis nivelit të njohurive të nënave dhe baballarëve, ndoshta kjo për faktin
se prindër baballarë të pyetur ishin një numër shumë më I vogël se ai I nënave.

Tabela. 10 Vleresimi i marredhenieve midis nivelit te njohurive dhe edukimit te prinderve

Në dy grafikët e mëposhtëm është bërë një shpërndarje e nivelit të njohurive që gëzojnë prindrit
ndaj nivelit arsimor të tyre. Nëse shohim në këta grafikë, pikët më të larta I kanë marrë prindrit të
cilët kanë nivel më të lartë arsimor, duke treguar dhe njëherë marrëdhënien sinjifikante mes këtyre
variablave.
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Grafiku. 1 Shperndarja e nivelit te njohurive sipas formimit akademik

Grafiku. 2Shperndarja e nivelit te njohurive sipas formimit akademik
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Qarkullimi I rrugëve afër shtëpive të të intervistuarve. Në këtë pikë të pyetësorit është marrë
informacion rreth qarkullimit në rrugët afër shtëpive të prindërve të anketuar, pasi mendohet se
qarkullimi dhe ndotja e ajrit nga gazet e makinave është një faktor riskant për zhvillimin e shumë
sëmundjeve respiratore. Rreth 29% e prindërve shprehen se rrugët pranë shtëpive të tyre nuk kanë
shumë lëvizje, 31% shprehen se trafiku në këto rrugë është mesatar dhe shumica, prej 40%
shprehen se trafiku në rrugët pranë shtëpive të tyre është shumë I rënduar.

Tabela. 11 Si eshte qarkullimi ne rruget afer shtepise

Burimi I informacionit. Shumica e prindërve të intervistuar, 48% kanë marrë informacion ndaj
sëmundjeve respiratore nga punonjësit shëndetsor, rreth 42% kanë marrë informacion nga Tv dhe
radio, ndërsa vetëm 10% janë informuar nga gazetat, bortimet apo revistat. Të dhënat paraqiten në
tabelën e mëposhtme si dhe ne grafikun e tipit Bar.

Tabela. 12 Nga cilat burime merrni informacion ndaj semundjeve respiratore?
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Grafiku. 3 Nga cilat burime merrni informacion ndaj semundjeve respiratore?

3.3 Vlerësimi I teknikave parandaluese
Në këtë pjesë të pyetësorit janë vlerësuar të gjitha teknikat që zhvillojnë prindrit e intervistuar për
parandalimin e sëmundjeve respiratore.
Frekuenca e ajrosjes së shtëpisë gjatë sezonit të dimrit. Shohim se shumica e prindërve, 46%,
ajjrosin pothuajse cdo ditë shtëpitë e tyre gjatë dimrit, 17% e ajrosin cdo javë, 16% ajrosin shtëpitë
cdo muaj dhe 22% ajrosin shtëpinë e tyre vetëm në disa raste gjatë kësaj stine të ftohtë. Të dhënat
paraqiten të ilustruara në grafuikun e mëposhtëm.

Grafiku. 4 Frekuenca e ajrosjes se shtepise gjate dimrit
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Ajrosja e shtëpisë gjatë stinës së pranverës. Shohim se ka një përqindje më të lartë të ajrosjes së
shtëpive gjatë stinës së pranverës, rreth 61% ajrosin shtëpitë e tyre pothuajse cdo ditë, 20% I ajrosin
cdo javë, 14% I ajrosin vetëm në disa raste dhe një përqindje e vogël, prej 4% ajrosin shtëpitë e
tyre cdo muaj gjatë kësaj stinë.

Grafiku. 5 Frekuenca e ajrosjes se shtepise gjate pranveres

Matja e temperaturës së shtëpisë. Pothuajse 54%, pra shumica e prinderve të intervistuarpërdorin
termometra për matjen e temperaturës së shtëpisë së tyre, në mënyrë që ta mbjanë atë nën kontroll,
ndërsa 45% nuk kontrollojnë temperaturën e brendshme të mjediseve familjare nëpërmejt
termometrit.

Tabela. 13 Matja e temperatures se shtepise me termometer

Tharja e rrobave në mjediset shtëpiake. Është marrë informacion rreth tharjes së rrobave në
mjediset shtëpiake pasi mendohet se ky proçes rrit nlagështirën në shtëpi dhe favorizon zhvillimin
e sëmundjeve respiratore, kryesisht astmën. Shumica e prindërve të intervistuar, 79%, shprehen se
thajnë rroba në mjediset e brendshme të shtëpisë, ndërsa 21% nuk thajnë tesha në shtëpi.
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Tabela. 14 A thani rroba ne shtepi gjate dimrit?

Pastrimi I lagështirës në shtëpi. Sikurse u përmend edhe më sipër, lagështira në shtëpi nxit
zhvillimin mykut e për rrjedhojë shumë sëmundjeve respiratore, për këtë arsye, duhet të
eleminohet lagështira e tepër më mjediset e brendshme familjare. Shumica e prindërve të
intervistuar, rreth 42% kujdesen për lagështirën e shtëpisë cdo ditë, 29% vetëm disa herë në javë,
17% disa pastrojnë lagështirën vetëm disa herë në muaj, 8% më pak se një herë në muaj dhe 4%
nuk pastrojnë asnjëherë lagështirën e shtëpisë së tyre. Të dhënat paraqiten në tabelën e mëposhtme
deskriptive.

Tabela. 15 Frekuenca e pastrimit te lageshtires

Krijimi I rrymave të ftohta në mjediset e brendshme gjatë stinës së dimrit. 64% e prindërve të
anketuar shprehen se në shtëpitë e tyre krijohen rrymna të ftohta ajri, ndërsa 36% nuk kanë problem
të tilla në mjediset familjare. Mendohet që rrymat e ftohta janë sërisht një faktor nxitës I shumë
sëmundjeve respiratore gjatë stinës së dimrit.

Tabela. 16 A krijohen rryma te ftohta gjate stines se dimrit?
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Përdorimi I aspiratorëve për largimin e tymit dhe avullit gjatë gatimit. Sikurse shumë faktorë nxitës
edhe avujt e gatimit nxisin shumë sëmundje respiratore, kryesisht astmës dhe alergjisë. 34% e
prindërve të intervistuar përdorin rregullisht aspirator për të pastruar ajrin pas gatimit, 20%
përdorin aspiratorët vetëm në disa raste. 14% e kanë një pajisje të tillë por nuk e përdorin, ndërsa
31% nuk kanë në familjet e tyre aspirator.

Tabela. 17 A perdorni aspirator per largimin e avujve te gatimit?

Vlerësimi I marrëdhënieve midis masave parandaluese dhe nivelit të njohurive të prindërve ndaj
sëmundjeve respiratore. Për të vlerësuar marrëdhëniet midis këtyre vriablve është përcaktuar
koeficenti Pearson dhe vlera P për të përcaktuar sinjifikancën mes ndryshorëve. Shohim se:
-

Prindit të cilët kanë nivel më të lartë njohurish ndaj sëmundjeve respiratore kujdesen
për pastrimin e lagështirës së shtëpisë së tyre ( P=0.01),
Prindrit me nivel më të lartë njohurish tentojnë të veshin më trashë fëmijët e tyre gjatë
stinës sëdimrit( P= 0.01)
Përdorimi I aspiratorëve për pastrimin e avujve të gatimit ndodh kryesisht në prindrit
me nivel më të lartë njohurish ndaj sëmundjeve respiratore ( P=0.045)
Gjithashtu këta rritja e nivelit të njohurive ndikon në frekuencën e ajrosjes së shtëpisë
gjatë stinës së pranverës ( P=0.002).
Në tërësi mund të themi se masat parandaluese ndërmerren në mënyrë më frekuente në
familjet ku prindrit kanë nivel më të lartë njohurish ndaj sëmundjeve respiratore.

Tabela. 18 Vleresimi i marredhenieve midis nivelit te njohurive dhe masave parandaluese

Vlerësimi I qëndrimeve të prindërve. Nëse shohim në tabelët e mëposhtëme, shumica e prindërve,
74%, janë të interesuar në reduktimin e pluhurit dhe tymrave të brendshëm, po ashtu 76% e tyre
kujdesen për stabilizimin e temperaturës së brendshme gjatë muajve të ftohtë, ku shumica përdorin
ngrohjet elektrike në 49 raste të anketuarish. Gjithashtu rreth 82% e prindërve të intervistuar janë
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shumë të interesuar për përmirësimin e imunitetit të fëmijës së tyre. Sipas perceptimit të prindërve
të intervistuar, 38% mendojnë se ajri I shtëpisë së tyre kanë një cilësi shumë të mire, 40% e tyre
mendojnë se cilësia e ajrit është e mirë, ndërsa 22% shprehen se ajrio I mjediseve të brendshme në
familje e tyre është mesatarisht cilësor. Në përgjithësi mund të themi se qëndrimet e prindërve janë
positive, pasi ata përpiqen të reduktojnë avujt, të stabilizojnë temperaturën si dhe të
përmirësojnësistemin imunitar të fëmijës së tyre. Të gjitha këto rezultate paraqiten në tabelët dhe
në grafikët e mëposhtëm.

Tabela. 19 A ju intereson reduktimi i tymit dhe pluhurit te brendshem

Tabela. 20 a kujdeseni per stabilizimin e temperatures gjate dimrit?

Tabela. 21 Menyra e ngrohjes
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Grafiku. 6 Cfare mendoni per cilesine e ajrit ne familjet tuaja?

Grafiku. 7 Lloji i ngrohjes
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Grafiku. 8 A keni kujdes per permiresimin e sistemit imunitar te femijes?

3.4 Vlerësimi I konsumimit të duhanit në mjediset e brendshme të familjes.
Konsumimi I duhanit në mjediset e brendshme familjare ose duhanpirja pasive, është një nga
shkaqet e shumë sëmundjeve respiratore në moshat pediatrike. Për këtë arsye në këtë pjesë të
pyetësorit është marrë informacion rreth numrit të duhanpirësve në familje si dhe frekuencës së
konsumit të tij në mjediset e brendshme.
Numri I duhanpirësve në familje. Shumica e prindërve të intervistuar, 56%, shprehen se nuk kanë
asnjë duhanpirës në familjet e tyre. 41% shprehen se kanë vetëm 1 duhanpirës, ndërsa 3% kanë 2
duhanpirës. Të dhënat paraqiten në tabelën e mëposhtme.

Tabela. 22 Sa duhanpires janë në familjen tuaj
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Konsumimi I duhanit në mjediset e brendshme të shtëpisë. Vetëm 34% e rasteve shprehen se në
mjediset e brendshme të familjes së tyre konsumohet duhan, ndërsa 66% shprehen se nuk
konsumohet duhan Brenda shtëpisë së tyre.

Tabela. 23 A konsumohet duhan brenda shtepise tuaj?

Frekuenca e konsumit të duhanit. Vetëm 23% e prindërve të intervistuar pranojnë se në shtëpitë e
tyre konsumophet duhan cdo ditë, në 7% konsumohet duhan vetëm disa herë në jave, në 6% të
rasteve konsumohet duhan vetëm disa herë në muaj, ndërsa në 64% të rasteve konsumohet rralë
duhan brenda familjeve.

Tabela. 24 Sa shpesh konsumohet duhan brenda ne shtepi?

3.5 Pyetje rreth shëndetit të fëmijës gjatë vitit të fundit.
Frekuenca e sëmundjeve respiratore gjatë vitit të kaluar. Në tabelën e mëposhtme shohim se 32%
e fëmijëve kanë patur problem respiratore vetëm 1-2 herë gjatë vitit të kaluar. 56% kanë patur 3-4
episode respiratore, ndërsa 12% janë sëmurur më shumë se 5 herë gjatë vitit të kaluar.

Tabela. 25 Sa episode semundjesh respiratore ka patur femija juaj gjate vitit te kaluar?
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Grafiku. 9 Sa episode semundjesh respiratore ka patur femija juaj gjate vitit te kaluar?

3.6 Vlerësimi I marrëdhënieve midis variablave
Vlerësimi I nivelit të njohurive dhe frekuencës së sëmundjeve respiratore gjatë vitit të kaluar. Pas
vlerësimit të kësaj lidhjeje dhe përcaktimit të koefiçentit Pearson dhe vlerës së sinjifikancës P, u
pa se fëmijët e prindërve të cilët kishin më shumë informacion rreth sëmundjeve respiratore kishin
patur më pak sëmundje të tilla gjatë vitit të kaluar. Kjo marrëdhënie ka karakter negativ (rritja e
njohurive ul numrin e episode të sëmundjeve respiratore), dhe natyrë domethësnëse nga ana
statistikore, pasi r= -0.878 dhe P<0.001.

Tabela. 26 Vlerësimi i marrëdhënieve midis nivelit të njohurive dhe frekuencës së semundjeve respiratore

Vlerësimi midis frekuencës së sëmundjeve respiratore të fëmijës dhe konsumimit të duhanit.
Vihet re një lidhje sinjikante midis konsumimit të duhanit brenda mjediseve të shtëpisë dhe
frekuencës së sëmundjeve respiratore të fëmijës gjatë vitit të kaluar. Pra në familjet ku konsumohet

38

Vlerësimi I njohurive, qëndrimeve dhe masave parandaluese të prindërve ndaj sëmundjeve respiratore në moshat pediatrike

më tepër duhan brenda shtëpisë, fëmijët kanë patur më shumë raste të sëmundjeve respiratore. Kjo
marrëdhënie është positive sinjifikante, ku r=0.305 dhe P=0.003.

Tabela. 27 Marredhenia midis duhanpirjes ne mjediset e shtepise dhe frekuences se semundjeve respiratore te femijes

Vlerësimi I marrëdhënieve midis frekuencës së sëmundjeve respiratore dhe masave parandaluese
të ndërmarra nga prindrit e intervistuar.
Në tabelën e mëposhtme shohim se midis frekuencës së eleminimit të lagështirës nga mjediset e
shtëpisë dhe numrit të episodeve të sëmundjeve respiratore ka një lidhje negative sinjifikante, cka
nënkupton se sa më të shpeshta të jenë eleminimet e lagështirës në shtëpi aq më të pakta janë rastet
e sëmundjeve respiratore të fëmijës, r=-0.300 dhe P=0.004.
Vihet re se fëmijët të cilët prindrit kanë tendencë ti veshin më trashë dhe ngrohtë kanë episode më
të shpeshta të sëmundjeve respiratore, r=0.299, P=0.004.
Po ashtu mund të themi, se fëmijët të cilët jetojnë në apartamente dhe jo në shtëpi private, kanë
raste më të shpeshta të sëmundjeve respiratore, pasi r=0.317 dhe P= 0.002.

Tabela. 28 Vlerësimi i marredhenieve midis episodeve te semundjeve respiratore dhe masave parandaluese
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4. Diskutim
Sëmundjet respiratore janë vlerësuar si shkaku më I zakonshëm I morbiditetit dhe mortalitetit në
moshat pediatrike, kryesisht në fëmijët më të vegjël se 5 vjec( International Yournal, 2017). Bazuar
në të dhënat e OBSH, rreth 10.6 milionë fëmijë më të vegjël se 5 vjeç vdesin në botë për shkak të
infeksioneve akute respiratore (ARI), madje 19% e këtyre rasteve I dedikohen sëmundjes
respiratore te pneumonisë (Centre of disease control and prevention, 2017).
Infeksionet e traktit respirator janë sëmundjet më të shpeshta për të cilat prindrit kërkojnë ndihmën
e mjekut ose hospitalizimin e fëmijës. Shumica e këtyre problemeve respiratore kanë natyrë virale
dhe zgjidhen më lëhtësisht, nëse marrin menaxhimin e duhur. Është detyra e mjekut pediatër të
vlerësojë situatën dhe të identifikojë rastet e infeksioneve të traktit respirator që mund të
përkeqësohen në komplikacione serioze dhe që kërkojnë ndërhyrje mjekësore. (WHO Training
Package for the Health Sector, 2016)
Sipas një studimi të realizuar në Malaëi, në 1000 shtrime në Repartin e Pediatrisë, rreth 298 kishin
kërkuar ndihme spitalore për shkak të sëmundjeve respiratore( Oguonu, 2014).
Bazuar në të dhënat e Green Facts, mbi sëmundjet respiratore në moshat pediatrike, vihet re një
ndryshim I madh I shkaktarëve dhe I seriozitetit të sëmunjdes në zonat e zhvilluara krahasuar me
ato të cilat janë ende në zhvillim. infeksionet akute respiratore me natyre virale janë më të shpeshta
në shoqëritë e zhvilluara, ndërsa infeksionet respiratore bakteriale, duke përfshirë këtu dhe
turbekulozin, janë më frekuente nëvendet me ekonomi ende në zhvillim. në shumë vende të
europës vihet re një rritje e prevalencë së infeksioneve akute respiratore gjatë stinës së dimrit dhe
një ulje e dukshme e numrit të tyre gjatë stinës së verës ( Green facts, 2019). Sipas të njëjtit burim,
ky ndryshim stinor, I dedikohet më shumë bronkiolitit të shkaktuar nga virusi syncytial, që prek
më tepër moshat infantile dhe fëmijët e vegjël.
Sipas të dhënave të OBSH, edhe pse mortaliteti dhe morbiditeti nga sëmundjet respiratore ka rënë
në vendet e zhvilluara, sërisht pesha totale e sëmundshmërisë nuk ka ndryshuar për shkak të rritjes
së rrezikut të shkaktuar nga astma apo semundjeve atopike si rhinitis, eczema etj.Shkaqet
janëcilësuar si Astma apo Epidemia Atopike sepse ende nuk janë tërësisht të qarta, ndërsa është
vërtetuar plotësisht ndikimi I faktorëve riskant mjedisor (të cilët kanë ndikuar në uljen e
sëmundjeve infektive, ose e quajtur hipoteza e higjenës), faktorëve dietik kryesisht ata me
përmbajtje të ulët anti-oksiduesish si dhe rritja e përdorimit të yndyrnave të përpunuara në
sëmundjet respiratore në moshat pediatrike ( Green facts, 2019).
Pavarësisht komplikacioneve apo rëndësisë, sipas OBSH, shumë prej sëmundjeve respiratore
mund të parandalohen, pasi janë identifikuar shumë faktorë të cilët nxisin zhvillimin e këtyre
sëmundjeve. Minimizimi i këtyre faktorëve riskant mund të ndihmojë në parandalimin e shfaqjes
së këtyre sëmundjeve.
Të parandalosh sëmundjet respiratore tek fëmijët do të thotë të shpëtosh jetë njerzish, megjithatë
shumë ndërhyrje nuk mund të merren vetëm në nivel personal por kërkojnë një ndërhyrje në nivel
popullate. Shumë studime kanë vërtetuar se prindrit janë ofruesit e parë të shërbimit mjekësor dhe
qëndrimet, njohuritë dhe praktikat e tyre pozitive luajnë një rol shumë të rëndësishëm në zhvillimin
dhe mirërritjen e fëmijës ( Koshapor, 2018). Nëse prindërit kanë qëndrime jo positive dhe nivel të
ulët njohurish, atëherë sëmundja e fëmijës nuk do të menaxhohet në mënyrë të duhur, duke rritur
mundësitë për komplikacione dhe zgjatje të sëmundjes ( Zhao, 2013).
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Bazuar në rëndësinë e prindërve në këtë proçes edhe ky punim ka për qëllim vlerësimin e nivelit
të njohurive, qëndrimeve dhe praktikave parandaluese ndaj sëmundjeve respiratore në moshat
pediatrike. Gjithsej në total kanë marrë pjesë 90 prindër, të cilët janë intervistuar në Repartin e
Pediatrisë, Spitali Rajonal, Vlorë, njësi në të cilën ata kishin ardhur të kërkonin kujdes shëndetsor
për fëmijën e tyre.
Pothuajse në të gjitha studimet, e marra si referim në këtë punim, niveli I njohurive të prindërve
ndaj sëmundjeve respiratore në përgjithsi, apo sëmundjeve respiratore specifike ishte i ulët. ,und
të përmendim studimin e realizuar nga Khaëla Abu Hammour, Mariam Abdel Jalil, dhe Ëalid Abu
Hammourb, në vitin 2018, me temë “An exploration of parents’ knoëledge, attitudes and practices
toëards the use of antibiotics in childhood upper respiratory tract infections in a tertiary Jordanian
Hospital”, u pa se niveli I njohurive të prindërve ndaj sëmundjeve të rrygëvë të sipërme respiratore
si dhe ndaj përdorimit të antibiotikëve në këto raste, ishte relativisht I ulët, pasi rreth ¼ e të
intervistuarve jepni përgjigje të gabuara në secilën pyetje (Hammour, 2018). Ndërsa në punimin
e realizuar nga Mohammed A. Asaleem, “Parental Knowledge Regarding Acute Respiratory
Infections among their Children”, në vitin 2013, në Kajro, u pa se prindrit e intervistuar kishin
deficite të mëdha në njohuritë ndaj infeksioneve respiratore akute tek fëmijët, me diferenca të
dukshme mes baballarëve dhe nënave.
Në rastin e punimit tonë, niveli I njohurive është matur nëpërmjet 10 pyetjeve, të cilat në total janë
vlerësuar me 24 pikë maximale dhe 0 pikë minimale. Pas përpunimit të të dhënave u pa se niveli
mesatar I njohurive ishte x=12.67 pikë, pra prindërit e intervistuar kishin një nivel mesatar
njohurish ndaj sëmundjeve respiratore në moshat pediatrike. Në këtë punim u vu re nuk nuk kishte
diferenca midis njohurive të baballarëve ndaj njohurive të nënave, por u vu re se niveli I njohurive
ishte më I lartë në prindrit të cilit kishin edukim më të lartë arsimor.
Gjithashtu rezultoi se niveli I njohurive ndikonte dhe në numrin e rasteve të sëmundjeve respiratore
gjatë vitit të fundit, pra fëmijët e prindërve të cilët kishin nivel më të lartë njohurish ndaj këtyre
sëmundjeve, kishin episode më të rralla të sëmundjeve respiratore gjatë viti të kaluar. Kjo shpjegoj
faktin që prindrit e informuar njohin simptomat dhe menaxhojnë në kohë rastin, gjithashtu
shmangin të gjithë faktorët që mund të nxisin zhvillimin e këtyre sëmundjeve tek fëmijët e tyre.
Sipas Akademisë Amerikane të Pediatrisëështë vërtetuar se fëmijët janë shumë vulnerabël ndaj
efekteve të ndotjes së ajrit, krahasuar me të rriturit. Pas lindjes, pulmonet e fëmijëve nuk janë
maturuar akoma, por zhvillimi I tyre kalon përmes proliferimit të alveolave dhe kalpilarëve dëri
në moshën 2 vjecare. Më pas, pulmonet zhvillohen nëpërmjet ekspansionit alveolar deri në moshën
5-8 vjecare. Pulmonet nuk e kanë përfunduar rritjen e tyre derisa të arrihet statura e një adoleshenti
(American Academy of Pediatric, 2003). Sipas raportimit të OBSH në vitin 2002, mjedisi I
brendshëm është cilësuar si një mjedis jo I shëndetshëm, pasi përqëndrimi I gazeve është 1000
herë më I madh se përqëndrimet në mjedisin e jashtëm. Gjithashtu monoksidi I karbonit I
grumbulluar në mjediset e brendshme mund të ketë efekte toksike në shëndetin dhe zhvillimin e
fëmijës.
Sipas të njëjtit burim, ndotja e ajrit shtëpiak rrit me 2.7% peshën globale të sëmundjeve respiratore.
Të njëjtat rezultate u vunë re dhe në këtë punim, pasi fëmijët të cilët jetonin në apartamente dhe jo
në shtëpi private kishin episode më të shpeshta të sëmundjeve respiratore gjatë vitit të kaluar. Ka
shumë rekomandime mbi pastrimin e ajrit të brendshëm të shtëpive, nisur nga ajrosja e tyre, largimi
I lagështirës apo I avujve të gatimit dhe mbajtja e një higjene të kënaqshme. Sipas punimit të
Habiba, “Acute idiopathic pulmonary hemorrhage in infancy: case report and revieë of the
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literature”, ekspozimi I fëmijëve ndaj mykut në mjediset e brendhsme të shtëpisë rrit rrezikun për
hemoragji akute pulmonare, e cila është një ndodhi fatale për fëmijën. Mykotoksinat të cilat
gjenden në sipërfaqe të sporeve mund ti bëjnë kapilatër më të dobët dhe të holë, duke shkaktuar
kështu hemoragji pulmonare akute. Për këtë arsye largimi I lagështirës nga mjediset familjare, për
të shmangur formimin e mykut, ul numrin e rasteve të sëmundjeve respiratore në tërësi ( Habbiba,
2005). I njëjti rezultat është parë dhë në këtë punim, pasi fëmijët e nënave të cilat largonin në
mënyrë frekuente lagështirën nga shtëpitë e tyre, kishin episode më të rralla të sëmundjeve
respiratore gjatë vitit të kaluar. Gjithashtu fëmijët e nënave të cilat ajrosnin shtëpitë e tyre gjatë
muajit të pranverës kishin më pak raste sëmundjesh respiratore.
Një tjetër problem I ngritur nga Akademia Amerikane e Pediatrisëështë ekspozimi pasiv ndaj
duhanit në moshat pediatrike. Duhanpirja gjatë shtatëzanisë si dhe ekspozimi pasiv rrit ndjeshëm
numrin e sëmundjeve respiratore në moshat pediatrike ( American Academy of pediatrics, 2003).
Gjithashtu është vënë re se fëmijët të cilët janë të ekspozuar nga duhanpirjes apo rriten në familje
ku konsumohet duhan kanë tendenca të marrin më shpesh infeksione respiratore. Ekspozimi ndaj
duhanpirjes brenda në shtëpi, avujve të gatimit apo gazeve të përdorura për ngrohje apo gatim
mund të cojë në SPOK, kancer të pulmoneve apo pneumoni dhe astma në moshat pediatrike(
Greenfacts, 2019).
Në këtë punim u pa se brenda në mjediset e shtëpisë konsumohej duhan në 34% të rasteve, ku 23%
e familjeve konsumonin cdo ditë duhan. Gjithashtu u vu re se fëmijët të cilët jetonin në familjet
ku konsumohej rregullisht duhan kishin frekuenca më të larta të sëmundjeve respiratore gjatë vitit
të kaluar. Sa më shumë të rritej frekuenca e konsumimit të duhanit aq më shumë rritej numri I
episodeve të sëmundjeve respiratore tek fëmijët.
Një tjetër faktor I cili ndikon në incidencën e sëmundjeve respiratore, kryesisht ndaj atyre të
rrugëve të sipërme, është ekspozimi ndaj rasteve të sëmura. Parandalimi në këtë rast është njohja
e mënyrave të shpërndarjes së viruseve apo baktereve dhe shmangia e mbivendosjes së infeksionit.
Mbajtja një higjene të mirë, larja e duarve apo shmangia e kontakteve me fëmijë të tjerë të sëmurë,
shërbejnë si forma parandaluese për infeksionet e rrugëve të sipërme ajrore tek fëmijët ( Khaled,
2009).

4.1 Vlerësimi I hipotezave të punimit
Hipoteza I-re
“Prindërit e intervistuar kanë një nivel mesatar njohurish ndaj sëmundjeve respiratore në
moshat pediatrike”
Niveli mesatar I njohurive të prindërve ndaj sëmundjeve respiratore është X=12.67 pikë mesatare,
nga 24 pikë max dhe 0 pikë minimale. Pra mund të themi që prindrit e intervistuar zotërojnë një
nivel mesatar të njohurive ndaj këtyre sëmundjeve.
Hipoteza e mësipërme pranohet.
Hipoteza II-të
“Prindërit të cilët kanë nivel më të lartë arsimimi kanë po ashtu nivel më të lartë njohurish ndaj
sëmundjeve respiratore”
Hipoteza e III-të
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Pas vlerësimit të marrëdhënieve midis nivelit të njohurive dhe nivelit arsimor të prindërve, u pa se
prindrit të cilët kishin nivel më të lartë edukimi kishin gjithashtu nivel më të lartë të njohurive ndaj
sëmundjeve respiratore në moshat pediatrike. Marrëdhënia midis këtyre dy variablëve nuk është
rastësore, por sinjifikante me vlerë P=0.002. pra hipoteza e mwsipwrme pranohet.
“Eleminimi I lagështirës nga mjediset e brendshme familjare ul frekuencën së sëmundjeve
respiratore të fëmijës”
Pas vlerësimit të marrëdhënies midis frekuencës së sëmundjeve respiratore të fëmijës gjatë vitit të
kaluar si dhe frekuencës së largimit të lagështirës nga mjediset e brendshme familjare, u pa se kjo
marrëdhënie kishte karakter negative sinjifikant, r= -0.300 dhe P=0.004. pra mund të themi se sa
më I shpeshtë të jetë eleminimi I lagështirës nga mjediset familjare, aq më të rralla bëhën episodet
e sëmundjeve respiratore tek fëmijët.
Hipoteza e mësipërme pranohet.
Hipoteza e IV-të
“Fëmijët të cilët janë të ekspozuar ndaj konsumimit pasiv të duhanit kanë tendenca të bëjnë më
shpesh sëmundje respiratore”
Është vlerësuar statistikisht marrëdhënia midis konsumimit të duhanit brenda në shtëpi dhe numrit
të episodeve të sëmundjeve respiratore tek fëmija. Kjo marrëdhënia është statistikisht domethënëse
me karakter pozitiv, ku r=0.305 dhe P=0.003, cka nënkupton se fëmijët të cilët rriten në mjedise
ku konsumohet rregullisht duhan kanë episode më të shpeshta të sëmudnjeve respiratore.
Pra hipoteza e mësipërme pranohet.
Hipoteza V-të
“Ajri I mjediseve të brendshme është më I ndotur dhe nxit problemet respiratore tek fëmijët”
Është vënë re se fëmijët të cilët jetojnë në apartamente kanë incidencë më të lartë të sëmundjeve
respiratore, krahasuar me ata të cilët jetojnë në shtëpi private, r=0.317 dhe P=0.002. pra hipoteza
e mësipërme pranohet.
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5. Konkluzione
Pas përpunimit të të dhënave të këtij punimi rezultoi:
❖ U intervistuan në total N=90 prindër të cilët ishin paraqitur në Shërbimin e Pediatrisë, të
Spitalit Rajonal Vlorë, për shërbim mjekësor ndaj fëmijës së tyre.
❖ Në 73% e të rasteve është anketuar nëna e fëmijës, ndërsa në 27% është intervistuar babai
I fëmijës.
❖ Shumica e prindërve, 58%, jetonin në shtëpi private, ndërsa 42% jetonin në apartamente.
❖ Shumica e nënave, 54% kishin arsim të mësem, po ashtu dhe shumica e baballarëve, në
49% kishin arsim të mesëm.
❖ Niveli mesatar I njohurive ndaj sëmundjeve respiratore është X=12.67±3.123 pikë, nga 24
pikë maximale dhe 0 pikë minimale.
❖ Shumica e prindërve, 40% shprehen se trafiku në rrugët afër shtëpive të tyre është shumë
I rënduar.
❖ Pas vlerësimit të marrëdhënieve midis nivelit të njohurive dhe nivelit arsimor të prindërve,
u pa se prindrit të cilët kishin nivel më të lartë edukimi kishin gjithashtu nivel më të lartë
të njohurive ndaj sëmundjeve respiratore në moshat pediatrike. Marrëdhënia midis këtyre
dy variablëve nuk është rastësore, por sinjifikante me vlerë P=0.002.
❖ Nuk vihen re ndryshime midis nivelit të njohurive të nënave dhe baballarëve, ndoshta kjo
për faktin se prindër baballarë të pyetur ishin një numër shumë më I vogël se ai I nënave.
❖ Shumica e prindërve të intervistuar, 48% kanë marrë informacion ndaj sëmundjeve
respiratore nga punonjësit shëndetsor, rreth 42% kanë marrë informacion nga Tv dhe radio,
ndërsa vetëm 10% janë informuar nga gazetat, bortimet apo revistat.
❖ Ka një përqindje më të lartë të ajrosjes së shtëpive gjatë stinës së pranverës, rreth 61%
ajrosin shtëpitë e tyre pothuajse cdo ditë, 20% I ajrosin cdo javë, 14% I ajrosin vetëm në
disa raste dhe një përqindje e vogël, prej 4% ajrosin shtëpitë e tyre cdo muaj gjatë kësaj
stinë.
❖ Pothuajse 54%, pra shumica e prinderve të intervistuar përdorin termometra për matjen e
temperaturës së shtëpisë së tyre, në mënyrë që ta mbjanë atë nën kontroll, ndërsa 45% nuk
kontrollojnë temperaturën e brendshme të mjediseve familjare nëpërmejt termometrit.
❖ Shumica e prindërve të intervistuar, 79%, shprehen se thajnë rroba në mjediset e brendshme
të shtëpisë, ndërsa 21% nuk thajnë tesha në shtëpi. Shumica e prindërve të intervistuar,
rreth 42% kujdesen për lagështirën e shtëpisë cdo ditë, 29% vetëm disa herë në javë, 17%
disa pastrojnë lagështirën vetëm disa herë në muaj, 8% më pak se një herë në muaj dhe 4%
nuk pastrojnë asnjëherë lagështirën e shtëpisë së tyre
❖ 34% e prindërve të intervistuar përdorin rregullisht aspirator për të pastruar ajrin pas
gatimit, 20% përdorin aspiratorët vetëm në disa raste. 14% e kanë një pajisje të tillë por
nuk e përdorin, ndërsa 31% nuk kanë në familjet e tyre aspirator.
❖ Shumica e prindërve të intervistuar, 56%, shprehen se nuk kanë asnjë duhanpirës në
familjet e tyre. 41% shprehen se kanë vetëm 1 duhanpirës, ndërsa 3% kanë 2 duhanpirës.
Vetëm 23% e prindërve të intervistuar pranojnë se në shtëpitë e tyre konsumophet duhan
cdo ditë, në 7% konsumohet duhan vetëm disa herë në jave, në 6% të rasteve konsumohet
duhan vetëm disa herë në muaj, ndërsa në 64% të rasteve konsumohet rralë duhan brenda
familjeve. Vetëm 23% e prindërve të intervistuar pranojnë se në shtëpitë e tyre
konsumophet duhan cdo ditë, në 7% konsumohet duhan vetëm disa herë në jave, në 6% të
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rasteve konsumohet duhan vetëm disa herë në muaj, ndërsa në 64% të rasteve konsumohet
rralë duhan brenda familjeve.
U pa se fëmijët e prindërve të cilët kishin më shumë informacion rreth sëmundjeve
respiratore kishin patur më pak sëmundje të tilla gjatë vitit të kaluar. Kjo marrëdhënie ka
karakter negativ (rritja e njohurive ul numrin e episode të sëmundjeve respiratore), dhe
natyrë domethësnëse nga ana statistikore, pasi r= -0.878 dhe P<0.001.
Vihet re një lidhje sinjikante midis konsumimit të duhanit brenda mjediseve të shtëpisë dhe
frekuencës së sëmundjeve respiratore të fëmijës gjatë vitit të kaluar. Pra në familjet ku
konsumohet më tepër duhan brenda shtëpisë, fëmijët kanë patur më shumë raste të
sëmundjeve respiratore. Kjo marrëdhënie është positive sinjifikante, ku r=0.305 dhe
P=0.003.
Midis frekuencës së eleminimit të lagështirës nga mjediset e shtëpisë dhe numrit të
episodeve të sëmundjeve respiratore ka një lidhje negative sinjifikante, cka nënkupton se
sa më të shpeshta të jenë eleminimet e lagështirës në shtëpi aq më të pakta janë rastet e
sëmundjeve respiratore të fëmijës, r=-0.300 dhe P=0.004.
Vihet re se fëmijët të cilët prindrit kanë tendencë ti veshin më trashë dhe ngrohtë kanë
episode më të shpeshta të sëmundjeve respiratore, r=0.299, P=0.004.
Po ashtu mund të themi, se fëmijët të cilët jetojnë në apartamente dhe jo në shtëpi private,
kanë raste më të shpeshta të sëmundjeve respiratore, pasi r=0.317 dhe P= 0.002.
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6. Rekomandime
Sëmundjet respiratore në moshat pediatrike janë sëmundje të cilat mund të parandalohen.
Ndërhyrjet në nivel personal dhe në nivel popullate mund të reduktojnë incidencën, morbiditetin
dhe mortalitetin e sëmundjeve respiratore në moshat pediatrike.
➢ Personat e parë të cilët duhet të cilët kanë rolin kryesor në parandalim apo menaxhim të
sëmundjeve janë prindërit e fëmijëve.
➢ Duhet të rritet niveli I njohurive të prindërve ndaj sëmundjeve respiratore, nëpërmjet
fletëpalosjeve apo broshurave të cilat japin informacion rreth llojit të këtyre sëmundjeve,
simptomave të tyre, menaxhimit të situatës si dhe komplikacioneve të mundshme.
➢ Prindërit duhet të kërkojnë informacion dhe ndihmë rreth këtyre problemeve shëndetsore,
tek personeli shëndetsor, në media sociale si dhe të hulumtojnë personalisht në mënyrë që
të rrisin sa më shumë dijet.
➢ Prindi duhet të jetë I informuar rreth masave që duhet të ndërmarrë për të parandaluar
incidencën e sëmundjeve respiratore në moshat pediatrike.
• Duhet të reduktohet në maximum ekspozimi I fëmijës ndaj duhanpirjes. Të
shmanget konsumimi I duhanit në mjediset e brendshme familjare.
• Prindi duhet të marr masa për të përmirësuar cilësinë e ajrit të brendshëm në familje,
përmes ajrosjeve frekuente, largimit të lageshtirës si dhe të avujve të gatimit.
• Duhet të stabilizohet temperatura e këtyre mjediseve, përmes ngrohjes apo freskimit
si dhe të shmanget krijimi I rrymave të ftohta në shtëpi.
• Duhet të shmanget veshja e tepërt e fëmijëve, pasi kjo rrit icidencën e sëmundjeve
respiratore.
• Prindi duhet të evidentojë dhe të shmang të gjithë alergjentët e ndryshëm në mjediset
e brendshme familjare.
➢ Të mbahet një higjenë e kënaqshme, të njihen rrugët e transmetimit të viruseve apo
baktereve si dhe të shmangen format e kontaminimit të fëmijës nga rastet e sëmura.
➢ Vaksinimi I fëmijës vazhdon të jetë një nga masat më të rëndësishme parandaluese, si
rrjedhim fëmijëtduhet të vaksinohen rregullisht sipas kalendarit të vaksinimit.
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8. Anekse 1
TEMA: Vlersimi i njohurive, qëndrimeve dhe masave parandaluese ndaj
sëmundjeve respiratore në moshat pediatrike.
1.Mosha e fëmijës ( ne vite)_____

2.Numri i anëtarëve të familjes: 7 antare

6 antare

5 antarë

3.Lloji i shtëpisë:
1) shtëpi private
2) apartament

PJESA GJENERALE
Ju lutemi rrethoni atë që është e përshtatshme.
4.Seksi i fëmijës:

1) mashkull

2) femër

5.I anketuari:
1) Nëna
2) babai

6.Niveli arsimori nënës?
1) Arsim I ulet
2) arsim I mesem
3)arsim I larte

7.Niveli arsimor I babait?
1) Arsim I ulet
2) arsim I mesem
3) arsim I larte
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4 antarë

3 antarë
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II. NJOHURITË E PRINDËRVE TË FËMIJËVE
8.A keni njohurie për sëmundjet respiratore tek fëmijët?
1) Po
2) JO
9. NËSE PO cilat sëmundje njihni (mund të jenë shumë përgjigje)
1) tonsilit
2) bronkit
3) laringjit
4) pneumoni
5) Tuberkulozi i mushkërive
6) Astma
7) nuk e di
10.Nga cilat burime merrni informacion mbi sëmundjet e frymëmarrjes tek fëmijët?
1) nga punojsit shëndetësorë
2) TV dhe radio
3) gazeta, botime dhe revista
11. A e dini se ndotja e ajrit ndikon në sëmundjet respiratore tek fëmijët?
1) Po
2) Jo
12. Si mund të merrën infeksionet e rrugëve të frymëmarrjes?
1) ajri
2) kontakti
3) duart e ndotura
13.Cilat mendoni se jane shkaqet e semundjeve frymemarrjes tek femijet? (mund të jenë
shumë përgjigje)
1) ftohja
2) nga personi i infektuar
3) Ndotja e ajrit
4) nga pluhuri
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14.Sipas mendimit tuaj, temperatura, lagështia dhe lëvizja e ajrit kanë ndikim në
sëmundjet e frymëmarrjes?
1) Po
2) Jo
15. A e dini se pluhuri dhe ndotësit e ajrit te brendshem ndikojne në sëmundjet respiratore
tek fëmijët?
1) Po
2) Jo
16. cilat mund të jenë burimet e ndotjes së ajrit? (mund të jenë shumë përgjigje)
1) burimet e djegies së paplotë të thëngjillit dhe drurit
2) ndotja nga hiri dhe pluhuri
3) ndotja e ajrit nga automjetet
4) ndikimi natyror (era)
5) Pirja e duhanit
17. A mendoni se tymi dhe pluhuri ndikojnë në shfaqjen e sëmundjes, sipas mendimit tuaj?
1) po

2) jo

18. A ndikon tymi i automjeteve në cilësinë e ajrit të brendshëm?
1) po

2) jo

19. Si eshte qarkullimi ne rruget afer shtepise tuaj?
1)shume I renduar
2) mesatar
3)ka shume pak levizje

III. PRAKTIKAT E PRINDËRVE PER PARANADALIMIN E SEMUNDJEVE
RESPIRATORE
20. Cila është frekuenca e ajrosjes ajrore të shtëpisë tuaj në sezonin e dimrit?
1) çdo ditë
2) javore
3) mujore
4) disa raste
5) kurrë
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21. Cila është frekuenca e ajrosjes të shtëpisë tuaj në sezonin e pranverës?
1) çdo ditë
2) javore
3) mujore
4) disa raste
5) kurrë
22. A e matni temperaturën e brendshme me termometër?
1) Po

2) jo

23. A thani rroba ne shtepi gjate kohes se dimrit?
1) po

2) jo

24. Cila është frekuenca e pastrimit të lagështires në shtëpinë tuaj?
1) çdo ditë
2) disa herë në javë
3) disa herë në muaj
4) një here ne muaj
5) më pak se një herë nëmuaj
6) kurrë
25. A krijohen rryma ere ne shtepine tuaj gjate sezonit te ftohtë?
1) Po

2) jo

26. A vishni ngrohtësisht fëmijën tuaj për të parandaluar ftohjet?
1) Po

2)ndonjëherë

3)jo

27. A përdorni një ventilator për të hequr tymin dhe avullin gjatë gatimit?
1) gjithmonë
2) ndonjehere
3) e kam por nuk e perdor asnjëherë
4) nuk kam ndonjë pajisje

IV. VLERËSIMI I QËNDRIMEVE TË PRINDËRVE NDAJ SËMUNDJEVE
RESPIRATORE
28.A ju intereson reduktimi i tymit të brendshëm dhe pluhurit?
1) Po

2) jo
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29. A kujdeseni për stabilizimin e ngrohjes së shtëpise gjatësezonit të dimrit?
1) Po

2) jo

30. NËSE PO, çfarë veprimesh bëni? Mund të jenë shumë përgjigje .
1) djegie e vazhdueshme
2) izolimi nga ftohti në sezonin e dimrit
3) të përgatisë qymyr të mjaftueshëm dhe dru për djegie
4) përdorni ngrohje elektrike
5) kanë lidhur sistemin e ngrohjes qendrore

31. Çfarë mendoni në përgjithësi për cilësinë e ajrit të shtëpisë tuaj?
1) shumë mire
2) mire
3) mesatar
4) jo i mirë

32. A keni kujdes për përmirësimin e sistemit imunitar të fëmijës suaj?
1) Po

2) jo

V. KONSUMIMI I DUHANIT NGA PJESËTARËT E FAMILJES
33. Sa duhanpirës janë në familjen tuaj?
1) 0
2)1
3)2
34. A konsumohet duhan brenda shtëpisë tuaj?
1) po

2) Jo

35. Cila është frekuenca e pirjes së duhanit në shtëpi?
1) çdo ditë
2) disa herë në javë
3) disa herë në muaj
4) të rralla
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VI. PYETJE RRETH INCIDENDËS SË SËMUNDJEVE RESPIRATORE TË FËMIJËS.
36. A kishte fëmija juaj një sëmundje respiratore, në vitin e kaluar?
1) Po

2) jo

37. Përafërsisht sa herë ka patur probleme respiratore femija juaj gjatë vitit të fundit?
1) 0 herë
2) 1-2 herë
3) 3-4 herë
4) me shumë se 5 herë

Ju faleminderit shumë për kohën tuaj!
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9. Anekse 2
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