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Abstrakt 
Bazuar në udhëzimet e OBSH dhe UNICEF, ushqyerja eskluzive me gji është mënyra më e sigurtë 

për të porsalindurin, pasi i siguron atij të gjithë përbërsit e nevojshëm për një rritje dhe zhvillim të 

shëndetshëm. Të gjitha nënat mund të ushqejnë me gji fëmijët e tyre, nëse ato kanë informacionin 

e duhur dhe mbështetjen e familjes, të sistemit shëndetsor dhe shoqërisë në tërësi. Ushqyerja me 

gji duhet të nis që në orën e parë të jetës së fëmijës dhe duhet të vazhdojë në mënyrë eskluzive deri 

në muajin e 6-të. Me tej ajo duhet të kombinohet me ushqimet e duhura deri në vitin e 2-të të jetës.  

Qëllimi i punimit:Vlerësimi i frekuencës dhe kohëzgjatjes së ushqyerjes ekskluzive me gji si dhe 

evidentimin e  faktorëve ndikues në këtë lloj ushqyerjeje. 

Metoda e studimit: Ky është një studim deskriptiv, i realizuar me anë të pyetësorve të 

vetëadministruar, të cilët u janë drejtuar 270 nënave të cilat kanë fëmijë më të vegjël se 2 vjeç.  

Rezultate: Në punim morrën pjesë N=270 nëna. Pas përpunimit të të dhënave nëpërmjet SPSS, 

version 22, rezultoi se 79% e nënave kishin ushqyer fëmijët e tyre skluzivisht me gji. Shumica e 

nënave, 43%, kishin ushqyer fëmijët në mënyrë eskluzive dri në muajin e 6-të të jetës. Në 73% të 

rasteve fëmijët ishin ushqyer me gji brenda dy orëve të para të lindjes. U vu re se mosha, pariteti, 

problemet e gjirit gjatë laktacionit, ushqyerja në dy orët e para të lindjes, lloji i lindjes si dhe 

informimi paraprak kishin ndikim të dukshëm mbi frekuencën dhe kohëzgjatjen e ushqyerjes me 

gji ( P<0.05). Nënat multipare kishin frekuenca më të larta të ushqyerjes eskluzive me gji krahasuar 

me ato primipare ( P=0.045). nënat të cilat kishin lindur në mënyrë normale ushqenin më shumë 

me gji krahasuar me ato të cilat kishin lindur me cesarian. Problemet  gjirit të cilat shfaqeshin gjatë 

laktacioni ndikonin në reduktimin e kohëzgjatjes së ushqyerjes eskluzive me gji.   

Rekomandime: Infermieri i konsultorit duhet të marr pjesë aktive në informimin e nënës rreth 

rëndësisë së ushqyerjes me gji dhe teknikave të procesit të ushqyerjes. Duhet të rritet aftësimi i 

nënave në mënyrë që të rritet vetëbesimi i tyre.  Nëna duhet të marr pjesë në klasa apo focus-grupe 

ku të ndajë eksperienca me nënat e tjera. Informimi duhet të përfshijë dhe familjarët, kryesisht 

bashkëshortin pasi ky i fundit ka ndikim të madh në vendimarrjen e nënës. Duhet të promovohet 

ushqyerja eskluzive me gji deri në muajin e 6-të dhe rritja e kohëzgjatjes së saj deri në vitin e dytë 

të jetës.  

Fjalët kyçe: ushqyerje ekskluzive me gji, ushqyerja me gji, frekuenca dhe kohëzgjatja e 

ushqyerjes eksluzive me gji 
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                                                   Kapitulli I 

1.1Hyrje 

Ushqyerja ekskluzive me gji është standardi i artë  në ushqyerjen e të miturve[1].Organizata 

Botërore e Shëndetësisë (OBSH) rekomandon ushqim ekskluziv me gji deri në moshën 6 muaj dhe 

ushqyerjen me gji deri në 2 vjeçë. Ushqyerja ekskluzive me gji është ndërhyrja më efektive për të 

reduktuar vdekshmërinë e foshnjave dhe vlerësohet të parandalojë 13% të vdekshmërisë së 

fëmijëve nën 5 vjeç në vendet me të ardhura të ulëta. Sidoqoftë, shkalla e ushqyerjes ekskluzive 

me gji po vjen gjithmonë  e më shumë duke u ulur. Nënat që përballen me probleme në dhënien e 

gjirit menjëherë përdorin ushqimet e tjera shtesë. Është përgjegjësi e profesionistëve të shëndetit 

për të identifikuar dhe menaxhuar problemet e ushqyerjes me gji në mënyrë të përshtatshme[2]. 

                      

Fig.1.Ushqyerja ekskluzive me gji(New Lancet Breastfeeding Series is a call to action - 

Evidently Cochrane evidentlycochrane.net) 

Një nënë që ushqen foshnjën me gji, jep një kontribut të rëndësishëm për shëndetin e foshnjës së 

saj. 

Ushqimi me qumësht gjiri është një nga format më të mira të ushqyerjës së fëmijës të porsalindur. 

Në detyrat kryesore të prindërve dhe të profesionistëve shëndetsorë është ushqyerja më e mirë e 

fëmijës. Ekziston një ndërgjegjësim i lartë shoqëror se ushqyerja me gji është "zgjedhja më e mirë". 

Shumë studime  tregojnë dëshmi se mbështetja për ushqyerjen e gjirit që u ofrohet grave rrit 

kohëzgjatjen dhe ekskluzivitetin e ushqyerjes me gji, si në të sapolindurit e shëndetshëm ashtu 

edhe në foshnjat e parakohshme[3]. 

Globalisht, ka një tendencë në rënie të ushqyerjes me gji. 

Studimet kanë treguar se punësimi me orar të plotë dhe kthimi i hershëm në punë ulë kohëzgjatjen 

e dhënies së gjirit[4]. 

Njohuritë mbi ushqyerjen kanë rëndesi kryesore për mirërritjen e fëmijës kryesisht gjatë vitit të 

parë apo gjatë periudhës së parë të jetës. Pas kësaj moshe problemet që dalin për ushqyerjen e 

fëmijës vazhdojnë të kenë rëndësi, por zgjidhen më lehtë. Ushqyerja e mjaftueshme dhe e 

përshtatshme sipas moshës ndikon në zhvillimin fizik dhe psikik të fëmijës, vërehen parametra të 

mirë në peshë dhe në gjatësi, në levizje dhe në aktivitet, në të folur dhe arsyetim etj. 

 

Ky është një studim që synon të  përshkruajë karakteristikat sociale demografike të nënave(mosha 

e nënave,niveli i edukimit të nënave dhe të ardhuart e familjes) te vlerësoj frekuencen dhe 
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kohëzgjatjen e ushqyerjes ekskluzive me gji.Gjithashtu të vleresojë të gjithë faktorët që ndikojnë 

ne ushqyerjen ekskluzive me gji.Duke pretenduar drejtë të mundurës supuzojmë se ky punim, do 

të sjell dritë apo disa informata që ende nuk i kanë të njohura shumë gra apo nëna të reja rreth 

kësaj fushe.  

Besojë se rrezultatet e këtij punimi do të vëjnë në pah të gjitha mundësitë e informimit të nënave 

të reja dhe ti këshillojmë të gjitha nënat e reja për ushqyerje natyrale apo ushqim me qumësht gjiri 

në të gjitha rastet (në përjashtim të kundërindikacioneve të ndryshme mjekësore).           
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                               Kapitulli II 

2.1Anatomia e gjirit 

Gjinjtë kanë një formë konike dhe janë të vendosura, një në çdo anë, brenda nënlëkurës 

në shtresën e murit torakal, në anën e përparme të muskujve pektoralis. Ata shtrihen në anën 

superiore deri në nivelin e brinjës e dytë, në nivel më të ulët se sa niveli i brinjës së gjashtë ose të 

shtatë, në anën e majtë deri në vijën axillare anterior. Nga ana posteriore, ata janë në  kontakt me 

krahun e muskujve pectoralis major, serratus anterior dhe obliquus externus dhe me atë kranit pjesë 

e muskujve rectus abdominis. Baza e gjirit është rrethore dhe masa rreth 10 deri në 12 cm,por 

vëllimi i tyre është shumë i ndryshëm. Pesha e një gjiri normal  varion nga 150 deri 225g, ndërkohë 

që mund të ndodhë gjiri të tejkalojë 500g në peshë në periudhën e laktacionit[5]. 

Struktura e gjoksit femëror është komplekse - përfshirë yndyrën, indet e gjëndrave dhe lidhjes, si 

dhe lobet, lobulat, kanalet, nyjet limfatike, enët e gjakut dhe ligamentet. 

Çdo gji ka një numër seksionesh (lobules) që del ngadalë. Çdo lobule mban thasë të vogël, të 

zbrazët (alveoli). Lobulet lidhen me një rrjet tubash të hollë (kanale). Nëse nëna është  duke 

ushqyer me gji, ducts mbajnë qumësht nga alveoli drejt zonës së errët të lëkurës në qendër të gjirit 

(areola). Nga areola, kanalet bashkohen së bashku në kanale më të mëdha që mbarojnë në te dalë. 

Hapësirat rreth lobulave dhe kanalit janë të mbushura me yndyrë, ligament dhe ind lidhës. Pjesa e 

yndyrës përcakton madhësinë e tyre. Strukturat aktuale të prodhimit të qumështit janë pothuajse të 

njëjta në të gjitha gratë. Indet e gjirit të femrës janë të ndjeshme ndaj ndryshimeve ciklike në 

nivelet e hormoneve. Shumica e indeve të gjirit të grave ndryshojnë sipas moshës  se tyre, me më 

shumë yndyrë në krahasim me sasinë e indeve të dendura[6]. 

 

Fig.2.Anatomia e gjirit( Breast Anatomy healthlibrary.uchospitals.edu) 

 

 

2.1.1Ndertimi i gjenedrres se qumshtit 
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Gjëndërrat e qumështit futen në grupin e gjëndërrave të lëkurës të modifikuara dhe janë 

rrjedhësit e drejtpërdrejë të saj. Funksioni i tyre  është prodhimi i qumshtit, që fillon pas lindjes 

(periudha e laktacionit) të fëmijës. 

Çdo gjënderr përbëhet nga 15-20 lobe,që ndahen nga njëri tjetri nëpërmjet septeve prej indi lidhor 

fijengjeshur që përmbajnë sasi të konsiderueshme indi dhjamor. Lobet vendosen në mënyrë 

rrezore. Secili lob përmban një gjëndërr gypohojzore të përbërë,që derdhet në një gyp i cili hapet 

në sipërfaqen thithëse. Çdo lob përbëhet nga një numër i ndryshëm lobulesh,ndërsa lobulet vetë 

ndërtohen nga një sistem gypash,një pjesë e mirë e të cilëve shëndërrohen në alveola sekretore 

gjatë periudhës së shtatëzanisë lobulet ndahen nga njëri tjetri me septe indi lidhor 

fijeshkrifët.brenda lobuleve ka gypa të vegjël që bashkohen në një gyp kryesor lobar. Midis epitelit 

dhe laminës bazale ka qeliza mioepiteliale. 

Thitha është zgjatim në sipërfaqen e përparme të gjëndërrës ne forëm koni. Ajo përshkrohet nga 

15-25 gypa laktifere që hapen në vrimat e vogla të saj. Nga jashtë thitha mbulohet me lëkurë shumë 

të pigmentuar,që ka ngjyrë kafe të errët në të zezë. Ndërsa lëkura përreth thithës quhet areola[7]. 

2.1.2Ndryshimet e gjirit gjate shtatezanis dhe laktacionit 

Për shumë gra, shenja e parë e shtatzënisë është ndryshimi i gjirit. Gratë mund të vërejnë një rritje 

në madhësinë e gjirit dhe  butësi në prekje shumë herët edhe para se të konfirmohet shtatzënia. 

Gjinjt mund të rriten ne tërësi sa madhësia e filxhanëve në javën e gjashtë të shtatzënisë. Rritja e 

gjirit është një shenjë pozitive se gjinjtë janë duke u përgatitur për ushqyerjen me gji[8]. 

Shkalla e rritjes së gjirit është jashtëzakonisht e shpejtë në tremujorin e parë  shtatzanise. Si pasoje 

e rritjes të numrit të alveolit / lobulave gjëndrat e qumështit rriten dhjetë herë .Seksi i foshnjave 

duket të ndikojë në përmbajtjen e qumështit të gjirit, i cili është 25% më i madh për  foshnjat 

meshkujt se sa për foshnjat  femra.Meshkujt priren të rriten më shpejt në mitër  dhe kanë tendencë 

të jenë më të rëndë në lindje sesa femrat. Prandaj është e mundur që meshkujt të kenë kërkesa më 

të larta ushqyese pas lindjes dhe, në këtë mënyrë, ndryshimet në madhësinë e gjirit mund të jenë 

më të mëdha te femrat që presin foshnja mashkull[9]. 

Ndryshimet në qarkullimin e serum estrogjenit, progesterone, dhe nivelet prolaktin janë kryesisht 

përgjegjës për ndryshimet e mëdha fiziologjike gjatë shtatzënisë dhe laktacionit. Duke filluar në 

tremujorin e parë dhe duke vazhduar gjatë gjithë shtatzënisë, rritja e niveleve të estrogjenit 

stimulon rritjen e gjinjve kryesisht përmes zhvillimit dhe arborizimit të sistemit duktal dhe, në një 

masë më të vogël, nëpërmjet rritjes së indit dhimbësor stromal . Progesteroni vepron sinergjikisht 

me estrogjenin për të kontribuar në rritjen duktale dhe lobulare dhe është përgjegjës për sigurimin 

e aftësisë sekretore të qelizave alveolare, që kërkohet për sintezën e qumështit. 

Kolostrumi fillimisht  sekretohet në sistemin duktal në ditët e fundit të shtatzënisë, por në shkallën 

prej vetëm disa mililitra në ditë . Prodhimi i qumështit me kapacitet të plotë fillon pas lindjes kur 

efektet stimuluese të prolaktinës veprojnë në mënyre  të pabarabartë nga efektet frenuese të 

estrogjenit placentës dhe progesteronit . Sekretimi i prolaktinës nga gjëndra e hipofizës rritet 

vazhdimisht gjatë shtatzënisë, por kthehet në nivele bazike pas lindjes . Sinteza e qumështit 

mbështetet nga çdo ngjarje e ushqyerjes me gji, e cila stimulon biofeedback duke rezultuar në 

sekrecion të vazhdueshëm prolaktin të nivelit të lartë[10]. 

Ekzaminimi klinik zbulon një errësim të thithit dhe të barkut, një dalë më të shquar dhe venat 

sipërfaqësore të zgjatura të lëkurës që nga fundi i tremujorit të parë. Gjatë fazave përfundimtare të 
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shtatzënisë, indet dhjamor të gjirit pothuajse plotësisht zhduken dhe zëvendësohen me lobë të fortë 

dhe të ngushtë; lëkura bëhet më e hollë. Një colostrum i paket mund të lirohet nga masazh i gjirit. 

Ekzaminimi klinik mund të jetë sfidues për shkak të rritjes së madhësisë së gjinjve, ndjeshmërisë 

së tyre dhe sidomos qëndrueshmërisë së tyre më të fortë dhe më të madhe[11]. 

2.1.3Ndryshimet e qumeshtit te gjirit gjate laktacionit 

Lëngu i parë i prodhuar nga nënat pas lindjes është colostrum, i cili është i dallueshëm në vëllim, 

paraqitje dhe përbërje. Kolostrum, i prodhuar në sasi të vogla në ditët e para pas lindjes, është i 

pasur me komponente imunologjike të tilla si IgA sekretore, laktoferrin, leukocitet, si dhe faktorë 

zhvillimi si faktori i rritjes epidermale. Colostrum gjithashtu përmban përqëndrime relativisht të 

ulëta të laktozës, duke treguar funksionet e saj primare të jenë imunologjike dhe trofe më tepër se 

ushqyese. Nivelet e natriumit, kloridit dhe magnezit janë më të larta dhe nivelet e kaliumit dhe 

kalciumit janë më të ulëta në kolostrum sesa në qumështin e mëvonshëm[12]. 

Qumështi i përkohshëm ndan disa nga karakteristikat e kolostrumit, por përfaqëson një periudhë 

të prodhimit të qumështit "të zhvendosur" për të mbështetur nevojat ushqyese dhe zhvillimore të 

fëmijës që rritet me shpejtësi dhe zakonisht ndodh nga 5 ditë deri në dy javë pas lindjes, pas së 

cilës qumështi konsiderohet kryesisht pjekur. 

Nga katër deri në gjashtë javë pas lindjes, qumështi i njeriut konsiderohet plotësisht i pjekur. 

Përveç ndryshimit dramatik në përbërjen e vërejtur në muajin e parë të jetës, qumështi i njeriut 

mbetet relativisht i ngjashëm në përbërje, megjithëse ndryshime delikate në përbërjen e qumështit 

ndodhin gjatë rrjedhës së laktacionit[13].   

2.1.4Llojet e ushqyerjes 

 Ushqyerja ekskluzive me gji : bebi nuk merr ujë ose ndonjë ushqim tjetër përveç qumshtit të gjirit. 

Ushqyerja kryesisht me gji:bebi merr pak ujë,ose lëngje të tjera përveç ushqyerjes me gji . 

Ushqyerja artificiale:ushqyerja artificiale me gji:ushqyerja e bebit me formulën foshnjore. 

Ushqyerja e përzier. 

Ushqyerja komplomentare:fillimi i ushqyerjes shtesë gjysëm të ngurtë ose të ngurtë për ushqyerjen 

e bebit nga mosha 6 muajshe[14]. 

Metodat alternative të ushyerjes 

Në rastë se fëmija është shumë i vogël apo i sëmurë dhe smund të thithë duhen propozuar metoda 

alternative të dhënies së qumëshitit të shtrydhur. Për fëmijët mbi 30-32 javësh përdoret ushqyerja 

me gotë ose me lugë. Për ata më vegjël se 30-32 javë ose të sëmurë përdoret ushqyerja me sondë.  

Ushqyerja me lugë mund të zvendësohet me ushqyerjen me pikatore. 

• Ushqyerja me lugë-gotë : 

• Nuk pengon ushqyerjen me gji. 

• Gota lahet më lehtë. 

• Është e sigurt. 

• Foshnja e vogël merr sasinë që ka nevojë. 

• Ushyqerja me gotë i shtohet gjirit kur fëmija është i dobët ose i lodhur[15]. 
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Ushqyerja ekskluzive me gji (EBF) është përcaktuar si ushqim vetëm me qumështin e njëriut pa 

shtimin e lëngjeve ose ushqimeve të tjera  të ngurta. Ushqyerja me gji është një aktivitet themelor 

njerëzor, jetësor për shëndetin e foshnjave dhe nënave dhe me vlerë të madhe ekonomike për 

familjet dhe shoqëritë[16]. 

Qumështi i gjirit është ushqimi i parë natyror për foshnjat, të cilat siguron të gjithë energjinë dhe 

lëndët ushqyese per foshnjat për 6 muajt e parë të jetës .  

Organizata  Botërore e Shëndetësisë (OBSH) rekomandon që foshnjat 

duhet të ushqehen vetëm me gji për 6 muajt e parë,dhe për  18 muaj ose më shumë, të ushqehen 

me gji së bashku me ushqimet plotësuese për rritje dhe zhvillimit të kënaqshëm[17]. 

Ushqyerja ekskluzive me gji (EBF), mbetet metoda optimale e ushqyerjes së të miturve me 

përfitime të mëdha për të dy si për nënën dhe fëmijën. Është vlerësuar të përmirësojë 

cilësin e jetës së miliona fëmijëve.Përkundër këtyre  përfitimeve shëndetësore të konsiderueshme, 

praktika e EBF mbetet ende një nivel i rekomanduar nga Organizata Botërore e 

Shëndetësisë(WHO), veçanërisht në vendet në zhvillim ku vihet re një rënie e theksuar e ushyerjes 

ekskluzive me gji[18]. 

Duke pasur parasysh përfitimet e ushqyerjes me gji, duke filluar nga të ushqyerit në orën e parë të 

lindjes,(EBF) për 6 muajt e parë të jetës dhe vazhdimin e ushqyerjes me gji së bashku me ushqimet 

e përshtatshme plotësuese deri në 2 vjet ose më shumë, rekomandohet si më e mira për ushqyerjen 

e foshnjave për rritjen optimale, zhvillimin dhe përfitimet shëndetësore. 

Praktika optimale e dhënies së gjirit ul vdekjen e fëmijëve dhe të kontribuojë ndjeshëm në 

shëndetin afatgjatë të fëmijës[19]. 

Ushqyerja optimale me gji provohet të jetë efektive dhe kosto-efektive në parandalimin e 

vdekshmërisë dhe sëmundshmërisë së fëmijëve[20].  

Ushqyerja me gji njihet globalisht si një ceshtje jetike me rëndësi të madhe shëndetësore, sociale 

dhe ekonomike[21]. 

Ushqyerja ekskluzive me gji (EBF) i referohet nënave që sigurojnë vetëm qumështin e gjirit për 

foshnjat e tyre pa lëngje të tjera ose solide[22]. 

 

 

 

 

 

2.1.5 Dhjete hapa per nje ushqyerje te sukseshme sipas OBSH-se 
 

Çdo institucion që ofron shërbime dhe kujdes për  foshnjat e porsalindura duhet: 
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1. Te ketë një politikë të shkruar për dhënien e gjirit që në mënyrë rutinore e cila ti  

  komunikohet të gjithë personelit të kujdesit shëndetësor. 

2. Trajnimi i të gjithë personelit të kujdesit shëndetësor në aftësitë e nevojshme per te zbatuar 

këtë politikë. 

3. Informimi i të gjitha grave shtatzëna për përfitimet dhe menaxhimin e ushqyerjes me gji. 

4. I jepet  nënave ndihma e pershtatshme  që të fillojnë ushqyerjen  me gji brenda gjysmë ore 

pas lindjes. 

5. Edukohen nënat se si të ushqejnë me gji,dhe si të mbajnë laktacionin edhe nëse ato duhet të 

jenë ndara nga foshnjat e tyre. 

6. Nuk rekomandohet ti jepet foshnjave porsalindur asnjë ushqim ose pije vetëm nëse 

rekomandohet nga mjeku.  

7. Zbatimi i rooming-in lejon nënat dhe foshnjat të qëndrojnë së bashku - 24 orë në ditë 

sëbashku. 

8. Nxitet ushqyerja me gji sipas kërkesës. 

9. Nuk rekomandohet përdorimi i lodrave  artificiale ose pacifiers (të quajtur edhe dummies ose 

soothers) për të ushqyer me gji foshnjat.  

10.  Nxitja e krijimit të grupeve mbështetëse për dhënien e gjirit dhe referimi i nënave tek 

instancat përkatëse për  shkarkimin nga spitali apo klinika për punonjësit e shëndetësis që 

nuk e bëjne këtë[23].  
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Fig.5.10 hapa për nje ushqyerje të suksesshme sipas OBSH-së (WHO and UNICEF publish Ten Steps to Successful 

1750327 - ejobnet.info) 
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2.2 Ushqyerja e pare me gji dhe rendesia e saj 

Ushqyerja me gji në lindje duket se lidhet me kontaktin  lëkurë me lëkurë midis nënës dhe të  

porsalindurit, brenda dy orëve të para të jetës[24]. 

Të dy prindërit duhet të informohen në mënyrë adekuate rreth dhënies së gjirit para lindjes së 

fëmijës, sepse mbështetja e babait dukshëm përmirëson suksesin e dhënies së gjirit dhe zgjat 

kohëzgjatjen e saj.Fëmija duhet të vihet në gji brenda dy orëve të lindjes - brenda 30 minutash 

nëse është në rrezik për hipogliceminë[25]. 

Vështirësitë në fillimin e ushqyerjes me gji janë të zakonshme dhe çojnë në ndërprerjen e hershme; 

këshillimi i duhur nga personeli i trajnuar (p.sh., mamitë, këshilltarët e laktacionit, mjekët) mund 

të ndihmojë në parandalimin e tyre. Nëse ushqyerja me gji nuk është e mundur, nëna duhet të 

inkurajohet që të ushqejë fëmijën me gji, të paktën pjesërisht, pasi kjo gjithashtu është e mirë për 

shëndetin e saj[26]. 

Për të siguruar ushqyerjen e parë të sukseshme me gji, menjëherë pas lindjes infermierja: 

• Vendos bebin në kontakt lëkurë -lëkurë me nënën. 

• Ndihmon nënën të fillojë ushqyerjen me gji brenda 1 orë pas lindjes. 

• Ndihmon nënën ta vendos bebin në gji kur është gati. 

• Kontrollon nëse kapja ose pozicioni beb-nënë gjatë dhënies së gjirit është i saktë. 

• Lejon bebin të thithë sa kohë të dëshirojë nga të dy gjinjtë. 

• Mban nënën dhe bebin së bashku pas lindjes sa më shumë kohë të jetë e mundur . 

• Vonon të gjitha proçedurat të tilla si peshimi,larja e bebit,etj deri pas ushqyerjes së parë 

me gji[27]. 

                      

Fig.3.Ushqyerja e parë me gji(Moving Forward After a Difficult Birth | Supporting 

Breastfeedingsupportingbreastfeeding.wordpress.com) 

Kontaktet "lëkurë me lëkurë" midis nënës dhe porsalindurve menjëherë pas lindjes favorizojnë 

kolonizimin e lëkurës së porsalindur nga flora e nënës, lehtëson rregullimin e temperaturës së 

trupit, mban nivelet e glukozës në gjak dhe kontribuon në stabilitetin kardio-respirator.  Thithja e  

menjëhershme  pas lindjes nxit sekretimin e prolaktinës dhe oksitocinës, hormonet që nxisin 

prodhimin dhe nxjerrjen e qumështit.  Oksitocina gjithashtu zvogëlon gjakderdhjen puerperale dhe 

përshpejton zvarritjen e mitrës, duke paraqitur përfitime shtesë për nënën[28]. 
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Fëmija duhet të lejohet të përcaktojë frekuencën e ushqyerjes me gji: 

Shumica e foshnjave pijnë rreth 10 deri në 12 herë në ditë në javët e tyre të para të jetës dhe pastaj 

vetëm çdo 3 deri në 4 orë pasi ato rriten. Në situata të veçanta (p.sh., nëse shtimi i peshës është i 

papërshtatshëm) foshnja duhet të zgjohet për t'u ushqyer. Nëse humbja e peshës pas lindjes së 

foshnjës tejkalon 7-10% të peshës së lindjes, ose nëse nuk ka rritje të peshës  gjatë shtatë ditëve të 

para, duhet të hetohet shkaku. Foshnjat duhet të ushqehen me gji të paktën për gjashtë muajt e 

parë, dhe vetëm kështu për katër muajt e parë. Kohëzgjatja e përgjithshme e dhënies së gjirit 

përcaktohet bashkërisht nga nëna dhe fëmija[26]. 

2.2.1Rendesia e ushqyerjes ekskluzive me gji 

Ushqyerja me gji është mjeti natyral i të ushqyerit me gji. Përbërja e qumështit të nënës është e 

përshtatshme për nevojat e foshnjës . Përderisa nëna merr një dietë të ekuilibruar, qumështi i saj i 

jep fëmijës të gjitha ushqimet e rëndësishme për rritjen dhe zhvillimin normal. Në përgjithësi, 

qumështi i nënës është higjenikisht jo-problematik, në temperaturë të duhur dhe praktikisht 

gjithmonë në dispozicion. Ajo përmban jo vetëm lëndë ushqyese, por edhe shumë komponentë 

aktivë imunologjikë me vetitë anti-infektuese dhe anti-inflamatore[26]. 

Ushqyerja fillestare me gji brenda të paktën një orë pas lindjes redukton vdekshmërinë neonatale 

nga 22% dhe mund të parandalojë më shumë se një milion vdekje të të porsalindurve çdo vit në 

mbarë botën. Historikisht, ushqyerja me gji në përgjithësi është konsideruar si ideale nga 

profesionistët e shëndetësisë. Është rruga e parë e komunikimit midis nënës dhe foshnjës[29]. 

Midis gjashtë muaj dhe dy vjeç, rekomandohet që nënat të mund të përdorin 

burime të tjera plotësuese (të tilla si uji, lëngje të tjera ose ushqime të ngurta për fëmijë) për të 

ushqyer foshnjat e tyre së bashku me ushqyerjen me gji[29]. 

Një studim kros-seksional u zhvillua në dy qytete Riad dhe Dammam duke përdorur një pyetësor 

të strukturuar për 614 femra saudite në grupmoshat riprodhuese (15-45 vjet) nga shkurti deri në 

prill 2016. Shumica e të intervistuarve ishin <30 vjeç, amvise dhe multiparous. Shkalla e inicimit 

të ushqyerjes së gjirit ishte 76% ndërsa vetëm 37% vazhduan të ushqejnë vetëm gji foshnjat deri 

në 6 muaj. Nënat e qytetit të Dammam treguan norma më të larta të ushqyerjes me gji  në 

përgjithësi, fillimi më i lartë i ushqyerjes së gjirit brenda 24 orëve nga lindja dhe kohëzgjatja më e 

gjatë e praktikave të ushqyerjes me gji. Nënat më të vjetra se 30 vjet (p <0,014), banorët e qytetit 

të Dammamit (P <0,000) dhe marrja e informacionit për ushqyerjen me gji gjatë kujdesit antenatal 

(P <0,001) u shoqëruan me rezultate më të larta të njohurive[30]. 

Organizata Botërore e Shëndetësisë rekomandon që të gjitha foshnjat në mbarë botën të ushqehen 

ekskluzivisht për 6 muajt e parë të jetës për shëndet dhe zhvillim optimal. Megjithatë, shumë pak 

gra në mbarë botën po përmbushin këtë rekomandim[31]. 

Sipas studimeve të realizuara  është parë se 60% deri në 80% e grave përjetojnë probleme, dhe 

42% e të gjitha grave që tentojnë të ushqejnë me gji (90% e atyre me probleme) braktisin brenda 

6 javëve[32]. 

Ushqyerja me gji ka rënë në mbarë botën gjatë viteve të fundit, si rezultat i urbanizimit dhe 

punësimit të nënave jashtë shtëpisë[33]. 
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Shumë vende në rajonin e Mesdheut Lindor të OBSH-së raportojnë norma të larta (> 60%) të 

fillimit të hershëm të ushqyerjes me gji të foshnjave dhe më shumë se 60% e foshnjave vazhdojnë 

të ushqehen me gji në një vit. Megjithatë, normat e ushqyerjes ekskluzive me gji duket se kanë 

rënë, me vetëm 40% ose më pak foshnje nën gjashtë muaj në vendet e Rajonit që ushqehen 

ekskluzivisht me gji. Politika rajonale e OBSH-së për ushqyerjen me gji është që të zbatojë 

Strategjinë Globale për Ushqyerjen e Foshnjave dhe të Fëmijëve, duke mbrojtur, promovuar dhe 

mbështetur ushqyerjen me gji dhe në kohë, në mënyrë adekuate dhe të sigurt të ushqyerit plotësues 

të foshnjave dhe fëmijëve të vegjël. Rrethanat në të cilat zbatohen rekomandimet specifike janë: 

foshnjet më pak se gjashtë muajsh, të porsalindur nga nëna  me fëmijë të vegjël, foshnje dhe fëmijë 

në raste emergjencash, foshnje të lindura nga gratë HIV-positive dhe fëmijët që jetojnë në rrethana 

të veçanta, siç janë jetimët dhe të prekurit fëmijët ose foshnjat e lindura nga nënat adoleshente[13]. 

                  

2.2.2Avantazhet e ushqyerjes me gji 

Siç është përmendur në literaturë, avantazhet e ushqyerjes me gji përfshijnë përfitime ushqyese, 

imunologjike, njohëse dhe mjekësore për të sapolindurit dhe foshnjat , duke përfshirë më pak vizita 

në spitale dhe rezultate më të mira shëndetësore dhe zhvillimore ..  

• Qumështi i gjirit ofron proteina, yndyra, karbohidratet, lëngjet dhe lëndët ushqyese të tjera 

[34]. 

• Përveç vlerave ushqimore të ofruara nga qumështi i gjirit, ushqyerja me gji është e lidhur 

me shkallë më të ulët të obezitetit, sëmundjeve kardiovaskulare dhe kancereve të 

caktuara[35]. 

• Ushqyerja me gji gjithashtu përmirëson sistemin imunitar të foshnjave sepse përmban 

antitrupa që mund të ndihmojnë në luftimin e baktereve dhe viruseve të dëmshme. 

• Përveç kësaj, ushqyerja me gji redukton rrezikun për infeksionet e veshëve, alergjitë dhe 

kushtet e frymëmarrjes, si astma .  

• Studime të ndryshme kanë vënë në dukje lidhjen midis ushqyerjes me gji dhe një reduktim 

të sindromës së vdekjes së papritur të foshnjave (SIDS) . 

• Mbron fëmijët nga sëmundjet e ndryshme akute dhe kronike[36]. 

• Në të njëjtën kohë qumshti i gjirit i siguron fëmijës të gjitha energjitë dhe lëndët ushqyese 

të nevojshme. 

• Promovimi i zhvillimit kognitiv dhe shqisor. 

• Ndihmon në shërim më të shpejtë nga sëmundja. 

• Reduktimi i vdekshmërisë së përgjithshme të foshnjave nga pneumonia dhe diarreja[13]. 

Përveç fëmijëve, nënat e reja mund të fitojnë pa masë nga ushqyerja me gji. Së pari, ka disa 

përfitime pas lindjes;  

• Studimet kanë treguar se hormonet e stimuluara gjatë ushqyerjes me gji mund të ndihmojnë 

me kthimin e mitrës në madhësinë e saj origjinale[37]. 

• Me ushqyerjen me gji, nëna ka një nxitje në metabolizmin e saj dhe është në gjendje të 

përshpejtojë humbjen e peshës së nënës[38]. 

• Së dyti, ushqyerja me gji mund të mbrojë nga infeksionet kronike, siç është kanceri i vezoreve 

dhe gjirit[39]. 
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• Për më tepër, është pare  se gratë afrikano-amerikane kishin më shumë gjasa të zhvillonin 

kancerin e gjirit në krahasim me gratë e bardha dhe zgjedhja për të mos ushqyer me gji ishte 

një përcaktues për zhvillimin e kancerit të gjirit[36]. 

• Ushqyerja me gji për 12 muaj mund të parandalojë afërsisht 1 rast të kancerit të gjirit për 200 

gra (prevalenca gjatë jetës, 12.9%[40]. 

• Ushqyerja me gji nxit lidhjen emocionale të nënës dhe fëmijës . 

• Adoleshentët dhe të rriturit të cilët janë ushqyer me gji si fëmijë kanë rezultate IQ që janë 2-3 

pikë më të larta[26]. 

• Nënat që ushqehen me gji kanë më pak gjasa zhvillojnë diabetin e Tipit 2 më vonë në jetë.  

• Ushqyerja me gji gjithashtu është ekonomike sepse prindërit nuk detyrohen të blejnë qumshtin 

formulë [41]. 

• Nënat që ushqejnë me gji raportojnë nivele të ulëta të stresit, të cilat mund të shkaktohen nga 

nivelet e rritura të prolaktinës[42]. 
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2.3Faktoret qe ndikojne ne ushyqerjen me gji 

2.3.1Faktoret socio-demografik të  lidhur me nënën:        

 Sipas CDC (2010), ekziston një lidhje e rëndësishme midis niveleve të dhënies së gjirit 

dhe karakteristikave socio-demografike për nënat duke përfshirë moshën e nënës, arsimin e nënës 

dhe të ardhurat e familjes. 

➢ Mosha:Nënat në moshë më të madhe kanë më shumë gjasa të zgjedhin ushqyerjen me gji 

sesa nënat në moshë më të re[43]. 

➢ Statusi socio-ekonomik:Gjithashtu, normat e dhënies së gjirit ishin më të larta në mesin e 

nënave të cilët kanë të ardhura të larta familjare sesa për nënat që kanë të ardhura të ulëta 

familjare[43]. 

➢ Statusi arsimor:Gratë me status të arsimor të lartë gjithashtu kanë norma më të larta të 

ushqyerjes me gji. 

➢ Statusi martesor: Statusi martesor gjithashtu ndikon në fillimin dhe kohëzgjatjen e 

ushqyerjes me gji. Krahasuar me gratë e pamartuara, gratë e martuara kanë norma më të 

larta të dhënies së gjirit[42]. 

➢ Raca:Raca gjithashtu mund të jetë një faktor në fillimin dhe kohëzgjatjen e ushqyerjes me 

gji. Gratë me prejardhje racore jo të bardhë kane nje  shkallë më të ulët të fillimit sesa gratë 

e bardha. Përveç kësaj, kohëzgjatja e ushqyerjes me gji në mesin e grave jo-bardhë është 

më e shkurtër se në mesin e grave të bardha. Gratë e zeza kane norma më të ulëta të fillimit 

dhe kohëzgjatjes se gratë e bardha pavarësisht nga faktore  të tjere demografike dhe socio-

ekonomike. Edhe pse disa studime të mundshme mund të shpjegojnë këtë pabarazi, një 

arsye konsiderohet të jetë futja e hershme e ushqimeve të ngurta si një normë kulturor[44]. 

Të dhënat te rendesishme janë nxjerrë edhe  nga Anketa Demografike dhe Shëndetësore e 

Bangladeshit (BDHS-2014). BDHS-2014 grumbulloi të dhëna nga 17,863 gra të martuara në 

Bangladeshi në moshën riprodhuese nga të gjithë vendin duke përdorur dy faza mostrimi të 

shtresës së shtresuar.  

Te dhenat demonstruan se nënat relativisht me arsim te ulet kishin më pak gjasa që të ushqejnë 

vetëm fëmijët me gji sesa nënat me arsim te larte. 

(AOR = 2.28, 95% CI: 1.05-4.93, p <0.05). Nënat shtëpiake kanë më shumë gjasa të jenë EBF 

sesa homologët e tyre (AOR = 1,20, 95% CI: 1,02-1,42, p <0,05). Shkalla më e lartë e EBF u 

gjet veçanërisht midis, moshes 35-49 vjeç dhe kishin akses në media dhe qe  kishin më shumë se 

4 fëmijë[45]. 

➢ Faktoret socio-kulturor: Faktorët sociokulturor, mjedisor dhe personal ndikojnë në 

vendimin e një gruaje për të ushqyerë me gji fëmijën e saj. Nëse një grua e percepton 

ushqyerjen me gji si një  norme shoqërore, ajo mund të jetë më e prirur për të ushqyer me 

gji[46]. 

➢ Faktore personal:Faktori më i shpeshtë që ndikon në vendimarrjen e ushqyerjes me gji të 

fëmijës është shqetësimi për shëndetin e foshnjave[46]. 

➢ Faktore kulturor: Nëse një grua e percepton ushqyerjen me gji si një  norme shoqërore, 

ajo mund të jetë më e prirur për të ushqyer me gji[46]. 

➢ Megjithëse ushqyerja me gji është e dobishme për foshnjën dhe nënë, faktorë të tjerë 

përfshihen në vendimin për të ushqyerjen me gji.  
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➢ Studime të ndryshme kanë treguar se gratë që vendosin të ushqejne femijët e tyre me gji 

gjatë shtatzënisë së hershme kanë gjasa të fillojnë laktacion pas lindjes[46]. 

 

2.3.2Faktoret mbeshtetes: 

Gjatë gjithë literaturës, një faktor i përsëritur që ndikon në vendimin e gruas për të ushqyer me gji 

është prania e një sistemi mbështetës, pavarësisht nëse ai është personal ose profesional. Në fakt, 

sistemet mbështetëse mund të jenë një ndikim më i madh se statusi socio-ekonomik[47]. 

Të gjitha grave duhet t'u ofrohet mbështetje për të ushqyer foshnjat e tyre me gji për të rritur 

kohëzgjatjen dhe ekskluzivitetin e ushqyerjes me gji. Mbështetja ka të ngjarë të jetë më efektive 

në mjedise me shkallë të lartë të inicimit, kështu që përpjekjet për të rritur pranimin e ushqyerjes 

me gji duhet të jenë në këto vende. Mbështetja mund të ofrohet ose nga përkrahësit profesionistë 

ose të moshuarit, ose një kombinim i të dyjave. Strategjitë që mbështeten kryesisht në përkrahjen 

ballë për ballë kanë më shumë gjasa të kenë sukses. Mbështetja që ofrohet vetëm në mënyrë 

reaktive, në të cilën pritet që gratë të fillojnë kontaktin, nuk ka gjasa të jenë efektive; grave duhet 

të ofrohen vizita të vazhdueshme në një bazë të planifikuar në mënyrë që të mund të parashikojnë 

se mbështetja do të jetë në dispozicion. Mbështetja duhet të përshtatet me nevojat e vendosjes dhe 

grupit të popullsisë[58]. 

Mbështetja që duhet dhënë duhet të përfshijë: 

• këshillim dhe edukim 

• mbështetje praktike në relaksim, menaxhimin e laktacionit, zgjidhjen e problemeve, 

pozicionimin etj  

• hapësira të qeta dhe private 

• ushqime shtesë dhe pije për nënat gjatë laktacionit, dhe 

• shmangien e përdorimit të qumshteve  pluhur ose të gjirit- zëvendësuesit e qumështit[59]. 

➢ Mbeshtetja profesionale:Përveç kësaj, prania e përkrahjes profesionale lidhet fort me 

inicimin e të ushqyerit me gji dhe rritjes së kohëzgjatjes së dhënies së gjirit. Mbështetja 

profesionale mund të përfshijë mbështetje nga infermierët pas lindjes gjatë hospitalizimit 

të hershëm, konsulentët e laktacionit, mjekët, dhe klinicistët, si pediatrit dhe konsulentët e 

laktacionit të komunitetit jashtë spitalit.  

➢ Punonjësit e kujdesit shëndetësor gjatë periudhës pas lindjes së menjëhershme, veçanërisht 

infermierët dhe këshilltarët e laktacionit, luajnë një rol integral në ndihmën e nënës për të 

filluar dhënien e gjirit. Arsimi i paraqitur formalisht përmes teknikave individuale të 

ndërveprimit në vend të mjeteve të pavarura dhe joformale (të tilla si pamflete ose materiale 

të tjera leximi) zakonisht jep rezultate më të mira. Klinikët që janë në kontakt me nënën 

dhe foshnjen mund të ndikojnë në kohëzgjatjen e dhënies së gjirit duke ofruar mbështetje 

pozitive, zgjidhjen e problemeve dhe edukimin e vazhdueshëm të pacientit. Për shkak të 

ndikimit që ata kanë, është e rëndësishme që klinicistët të kenë njohuri dhe aftësi adekuate 

për edukimin dhe mbështetjen e grave për të rritur kohëzgjatjen e dhënies së gjirit[50]. 

➢ Të gjithë punonjësit e shëndetësisë duhet të inkurajojnë nënat që të praktikojnë dhënien e 

gjirit dhe t'i shpjegojnë atyre rëndësinë e vazhdimit të dhënies së gjirit pas kthimit në punë 

ose në shkollë. Gjithashtu, punonjësit e shëndetit duhet të ofrojnë mbështetjen e duhur në 

lidhje me vendimet e nënës në lidhje me dhënien e gjirit dhe ofrojnë udhëzime të shkruara 

për nënat dhe stafin e spitaleve rreth praktikës së dhënies së gjirit[29]. 



 
 

16 
 

➢ Mbështetja dhe edukimi  që ofron personeli shëndetësor në proçesin e ushqyerjes me gji 

ka rritur dukshëm numrin e nënave të reja që ushqejnë fëmijët e tyre me qumësht gjri[51]. 

➢ Mbeshtetja nga bashkeshorti: nëse një grua e sheh pozitivisht ushqyerjen me gji dhe ka 

mbështetje nga partneri i saj, do të ketë më shumë gjasa të ushqejë fëmijën e saj me gji[47]. 

➢ Perceptimi i nënës së një qëndrimi negativ nga partneri i tyre ndikon në vendimin e nënës 

të ndërpresë dhënien e gjirit[52]. 

➢ Mbështetja familjare dhe niveli i lartë i edukimit atëror janë vendimtare për t'u dhënë 

mundësi nënave që të praktikojnë ushqyerjen ekskluzive me gji. Ndërhyrjet që nxisin 

ushqyerjen ekskluzive me gji duhet të përqëndrohen në përfshirjen e burrit dhe anëtarëve 

të tjerë të familjes në programet e kujdesit shëndetësor që lidhen me ushqyerjen me gji[53]. 

➢ Mbeshtetja nga brezat me te vjeter:Brezat më të vjetër, veçanërisht gjyshet e foshnjave, 

luajnë një rol qendror në aspekte të ndryshme të shtatzënisë dhe vendimmarrjes së rritjes 

së fëmijëve brenda njësisë familjare. Kjo është veçanërisht e vërtetë në vendet me të 

ardhura të ulëta dhe të mesme, ku gratë e moshuara shihen si pronarë të njohurive 

tradicionale. Përkundër kësaj, shumica e programeve shëndetësore synojnë individin më të 

përfshirë drejtpërdrejt në sjelljen e synuar - zakonisht nënat e reja - pa një kuptim të 

përpiktë se kush tjetër ndikon në këto vendime. Në këtë përmbledhje sistematike ne 

synojmë që të përcaktojmë sasi të madhe ndikimin e gjyshes në ndikimin e praktikave të 

nënës në gji. 

➢ Pra gjyshet kanë aftësinë të ndikojnë në ushqyerjen ekskluzive të gjirit. Programet që 

kërkojnë të ndikojnë në ushqyerjen me gji ekskluzive duhet të përfshijnë gjyshet në 

ndërhyrjet e tyre për të arritur ndikimin maksimal[53]. 

2.3.3Vështirësit e ushqyerjes me gji. 

Edhe pse përfitimet e ushqyerjes me gji deri në gjashtë muaj janë të qëndrueshme, vetëm gjysma 

e grave kanë sukses[54]. 

Veshtiresite kryesore te ushqyerjes me gji perfshin: 

• Thithka të rrafshta dhe të  kthyera nga brenda. 

• Thithka të gjata dhe të mëdha. 

• Fryrje e gjirit. 

• Kanalet e bllokuara të qumshtit. 

• Mastiti 

• Thithka të inflamuara  

• Të çara tek thithkat[55]. 

Dhimbja e gjoksit:Dhimbja e vazhdueshme e gjirit është një nga arsyet më të zakonshme të dhëna 

nga nënat për ndërprerjen e ushqyerjes ekskluzive me gji . Dhimbja e gjirit është shprehur si një 

shqetësim për nënat, jo vetëm në periudhën e menjëhershme pas lindjes, por për më shumë se një 

e treta e nënave në dy javë dhe një muaj pas lindjes . Kjo nuk është vetëm e dhimbshme, por 

gjithashtu mund të shkaktojë shqetësim psikologjik dhe të ndërhyjë në aktivitetin e përgjithshëm, 

humor, gjumin dhe lidhjen mes nënës dhe fëmijës. 

Dhimbja e qafës së gjoksit shpesh i atribuohet pozicionimit joadekuat të foshnjës.  
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Furnizimi i pamjaftueshëm i qumështit mund të jetë një efekt dytësor i dhimbjes së gjoksit si pasojë 

e ndalimit të refleksit të nxjerrjes së qumështit për shkak të dhimbjes. 

Është spekuluar se lëvizja e tepruar e gjoksit brenda gojës së foshnjës mund të shoqërohet me 

dhimbje pas daljes  nga goja[56]. 

Dhimbja e vazhdueshme e gjirit është një nga arsyet më të zakonshme të dhëna nga nënat për 

ndërprerjen e ushqyerjes ekskluzive me gji. 

Të gjitha konsultimet në Qendrën e Ushqyerjes së Gjirit të Australisë Perëndimore (WA) u 

audituan gjatë dy periudhave gjashtëmujore në vitin 2011 (n = 469) dhe 2014 (n = 708). Shkaku 

kryesor i nderprerjes se ushqyerjes ekskluzive me gji ishte dhimbja e gjirit ne 36% te rasteve 

krahasuar me gjendjet e tjera[57]. 

Mastiti:Mastiti infektiv është nje nderlikim i zakonshëm që shfaqet  deri në 33% të grave gjatë 

laktacionit, megjithëse incidenca e tij mund të nënvlerësohet për shkak të dallimeve në 

përkufizimin dhe raportimin e rasteve. 

Mastitë laktuese përbëjnë një nga shkaqet kryesore mjekësore të ndërprerjes së parakohshme te 

ushqyerjes se femijve me qumesht gjiri për shkak të dhimbjes dhe shqetësimit ose si pasojë e 

këshillimit të papërshtatshëm të një profesionist shëndetësor . Meqenëse ushqyerja me gji ofron 

një gamë të gjerë të përfitimeve shëndetësore për çiftin e nënës-foshnjës , mastitet përbëjnë një 

çështje relevante të Shëndetit Publik. 

Faktorët e rrezikut që jane   të lidhur fort me mastitë përfshijnë, ndër të tjera, mastitë me një fëmijë 

të mëparshëm, thithat e plasura ose të lënduar, përdorimi i vajrave, praktikat e papërshtatshme të 

dhënies së gjirit dhe antibioterapia peripartum[58]. 

Në një studim  të  realizuar në një qendër terciare Shkolla e Mjeksisë në Padua në verilindje të 

Italisë popullata e studimit përfshinte 677 (31,1%) të sapolindur të dorëzuar nga seksioni cezarian, 

398 (18.3%) nga Çesareja zgjedhore, 279 (12.8%) sipas seksionit cezarian të emergjencës dhe 

1,496 (68.8%) lindje  vaginale . Përhapja e ushqyerjes me gji  në dhomën e lindjes ishte dukshëm 

më e lartë pas lindjes vaginale krahasuar me atë pas lindjes cesareanale (71.5% vs 3.5%, p <0.001), 

dhe një interval më i gjatë ndodhi midis lindjes dhe ushqyerjes së parë në të sapolindurve të 

shpërndara nga seksioni cezarian. SD, orë, 3.1 ± 5 vs 10.4 ± 9, p <0.05)[59]. 

Mungesa e informacionit:Keqkuptimi, mungesa e informacionit dhe trajnimi i papërshtatshëm 

mund të pengojnë një nënë të re të fillojë ushqyerjen me gji të fëmijës së saj.Disa gra përjetojnë 

dhimbje gjatë ushqyerjes me gji, herë pas here është e vështirë qe te percaktohet nqs qumështi i 

tyre është i mjaftueshëm që foshnja të ngopet dhe ato mund të kuptojnë se nuk kanë furnizim të 

mjaftueshëm me qumësht.Gjithashtu është parë se përdorimi i formulës në spital ka rritur 

ndërprerjen e hershme të ushqyerjes me gji. Prandaj, pa trajnime adekuate dhe me një furnizim të 

përshtatshëm të qumështit sintetik në spitale, gratë mund të krijojnë besim në formulë dhe të bëhen 

më të rehatshëm që të mos ushqejnë fëmijët e tyre  me gji[36]. 

Mungesa e mbeshtetjes:Në mjedise të tjera, mungesa e mbështetjes nga anëtarët e familjes ose 

profesionistët e kujdesit shëndetësor, presioni i bashkëmoshatarëve, imazhi i trupit të nënave,roli 

i grave në proçesin e riprodhimit dhe presioni për të përdorur ushqimin artificial kanë çuar në 

ndërprerjen e hershme të EBF dhe ushqyerjes me gji[60]. 

• Mungesa e Mbështetjes së Punëdhënësit / Bashkëpunëtorëve 
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Ekziston një perceptim negativ me dhënien e gjirit dhe vazhdimin e punësimit, duke çuar në 

ndërprerjen e parakohshme të dhënies së gjirit. 

Mbështetja e punëdhënësit është një faktor i rëndësishëm për fillimin dhe vazhdimin e dhënies së 

gjirit, veçanërisht për gratë me të ardhura të ulëta që mund të punojnë me orar të pjesshëm ose nuk 

përfitojnë nga leja e lindjes. 

• Mungesa e diskutimeve rreth dhënies së gjirit ndërmjet ofruesve të kujdesit shëndetësor 

dhe nënave kontribuon në vendimet e këtyre të fundit në mos ushqyerjen me qumësht gjiri 

të fëmijëve të tyre. 

Dhënia e informacionit përpara lindjes nga ana personelit shëndetësor është i dobishem 

sidomos për dallimet midis qumështit nënave dhe zëvendësuesve të qumështit. 

Komunikimi mbështetës në lidhje me ushqyerjen me gji Komunikimi mbështetës në lidhje 

me ushqyerjen me gji është jashtëzakonisht i rëndësishëm  

në drejtim të ndihmimit të nënave të reja për të ushqyer me gji.   

• Mungesa e mbështetjes familjare. 

• Mungesa e mbështetjes nga miqtë. 

• Mungesa e mbështetjes publike. 

• Rrethanat  e paparashikuara të ushqyerjes me gji. 

Një problem me të cilët ballafaqohen një numër I vogel prindërish është lactose 

intolerant[36]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4Ushqyerja plotesuese 
Ushqimi plotësues duhet të fillojë jo më herët se fillimi i muajit të pestë dhe jo më vonë se fillimi 

i muajt të shtatë . Nga mosha 4 deri në 5 muaj më vonë, shumica e fëmijëve mund të shtyjnë 

ushqime gjysmë të forta me gjuhët e tyre. Nga mosha 5 deri në 6 muaj, ata fillojnë të tregojnë 

interes për (ose refuzim) ushqimin, me shumë ndryshime nga një fëmijë në tjetrin. Prindërit 

duhet të iniciojnë ushqyerjen plotësuese në bazë të interesit të treguar të fëmijës për ushqim, si 

dhe faktorëve të tjerë. Edhe pse formulat  ofrojnë ushqimë adekuat për foshnjat në terma, 
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qumështi i njeriut është "ari"standard "për ushqyerjen e foshnjave[26]. 

Qumshti i formules është një ushqim i prodhuar,i përgatitur dhe i tregtuar për të ushqyer  

foshnjat nën moshën 12 muaj.Prodhuesit deklarojnë se përbërja e formulës së mitur është hartuar 

të jetë e bazuar përafërsisht në qumështin e nënës njerëzore në afro një deri në tre muaj pas 

lindjes; megjithatë, ka dallime të konsiderueshme në përmbajtjen e lëndës ushqyese të këtyre 

produkteve. 

Një fëmijë i ushqyer me formulë që jeton në kushte të papastra ka 6 dhe 25 herë më shumë gjasa 

të vdesi nga diarreja dhe katër herë më shumë gjasa të vdesi nga pneumonia sesa një fëmijë me 

gji. Shpesh , përdorimi i formulës foshnjore pluhur (PIF) është shoqëruar me sëmundje serioze, 

madje edhe me vdekje, për shkak të infeksionit me Cronobacter sakazakii dhe mikroorganizmave 

të tjerë që mund të futen në PIF gjatë prodhimit të saj[61].  

                            

 

Fig.4.Ushqyerja plotësuese(Complementary feeding | Deccan Herald deccanherald.com) 

2.4.1Disavantazhet e ushqyerjes plotesuese 

➢ Ushqyerja 

Qumështi i gjirit konsiderohet të ketë bilancin perfekt të të gjitha lëndëve ushqyese që fëmija  

kërkon të rritet i shëndetshem. Qumështi i gjirit është gjithashtu më i lehtë për të tretur se qumështi 

i formulës. Qumështi i formulës mund të rrisë rrezikun per obezitet gjatë fëmijërisë së hershme. 

➢ Sistemi imunitar 

 Studimet tregojnë se qumështi i gjirit përmirëson sistemin imunitar të fëmijës. Qumështi i 

formulës nuk përmban elementët e qumështit të gjirit që ndihmojnë në përmirësimin e sistemit 

imunitar të foshnjës. Fëmijët e ushqyer me formulë gjithashtu kryejnë rrezikun e zhvillimit të disa 

sëmundjeve si infeksioni i gjoksit, infeksioni i veshëve, infeksioni i urinës ose diarreja. 

➢ Ndërhyn në lidhjen me nënën 

Ushqimi është një moment i rëndësishëm për lidhjen e nënës dhe fëmijës. Ushqyerja me gji 

thuhet se është ideale për këtë lidhje, sepse fëmija  do të jetë më rehatshëm kur të kapet në 

gjoksin e nënës. Ushqyerja me gji gjithashtu jep një ndjenjë të veçantë të afërsisë me nënën. 

Është e vështirë të kesh të njëjtën ndjenjë nëse ushqen fëmijën me metoda të tjera alternative[62]. 
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Fillimi i hershëm i  ushqyerjes shtesë ka disa disavanatazhe të cilat janë: 

♦ Rreziku per  diarre: 

 Studimet tregojnë se bebet të cilët janë ushqyer me formulë kanë 2 herë  më shumë gjasa për të 

pasur diarre se foshnjat që ushqehen me gji. 

♦ Infeksionet e veshëve: 

 Studimet tregojnë se foshnjat që ushqehen me formulë kane 50% më shumë mundesi të kene 

infeksione të veshit se foshnjat të cilët marrin vetëm qumështin e gjirit[63]. 

♦ Infeksionet e mushkërive:  

Fëmijët që janë ushyqer me formula kanë 16.7 herë më shumë mundesi për të patur pneumoni se 

sa fëmijëve që i jepet vetëm qumështi i gjirit[64]. 

♦ Infeksione të tjera: 

 Foshnjat që ushqehen me formulë paraqiten më shumë të sëmurë dhe madje disa prej tyre kane 

gjetur vdekjen si pasojë e pranisë në qumshtin e formulës të baktereve të dëmshme në të.  

♦ Alergjitë e ushqimit: Ushqimi i formulës  ka me shumë mundësi të japi rritje të  

alergjive të frymëmarrjes dhe ushqimit të cilat mund të shkaktojnë ekzemë, skuqje dhe 

diarre[65]. 

♦ Astma:  

Hulumtimet tregojnë se foshnjat të cilët janë të ushqyer me formulë kanë 40-50% më shumë  

mundësi  të kenë astmë dhe wheezing[66]]. 

Rreziku i vdekjes nga sëmundjet: 

 Bebet të cilët janë ushqyer me formulë kanë një rrezik më të lartë të vdekjes për shkak të 

sëmundjeve të tilla si diarre dhe infeksione të mushkërive.. 

♦ Rezultatet më të ulëta të IQ:  

Studimet tregojnë se fëmijët që janë  të ushqyer me gji paraqiten më mirë testet e inteligjencës 

sesa fëmijët që janë ushyqerë me formulë[65]. 

♦ Diabeti: 

 Hulumtimet tregojnë se ushqyerja me  formula  rrit rrezikun e shfaqjes  së diabetit 

më vonë në jetë. 

♦ Obeziteti: 

Studimet tregojnë se fëmijët që janë ushqyer me formulë kanë gati 40% më shumë mundësi të 

shfaqin obezitet gjatë jetës së tyre se fëmijët të cilët janë ushqyer me qumësht gjiri[67]. 

♦ Sëmundja e zemrës: 

 Një studim tregoi se ushqyerja me gji mund të ndihmojë për të zvogëluar rrezikun e sëmundjeve 

të zemrës duke e mbajtur kolesterolin nivele të ulëta më vonë në jetë. 

♦ Kanceri i fëmijërisë:  

Hulumtimet tregojnë se fëmijët që nuk janë ushqyer me gji kanë  

më shumë gjasa për të shfaqur leuçemi dhe tipe të tjera të kancerit gjatë jetës së tyre[65].  

                                                    KAPITULLI  IIi 

 

3.1 Qëllimi i studimit: 

Vlerësimi i frekuencës dhe kohëzgjatjes së ushqyerjes ekskluzive me gji si dhe evidentimin 

e  faktorëve ndikues në këtë lloj ushqyerjeje. 
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3.2 Objektivat specifik 

❖ Përcaktimi i frekuencës së ushqyerjes me gji në popullatën e zgjedhur.  

❖ Vlerësimi i kohëzgjatjes së ushqyerjes eskluzive me gji në mostrën e zgjedhur.  

❖ Vlerësimi i faktorëve ndikues në frekuencën dhe kohëzgjatjen e ushqyerjes eskluzive me 

gji.  

 

3.3 Hipotezat e studimit 

Hipotezat e këtij punimi paraqiten si më poshtë, interpretimi i tyre do të realizohet duke përdorur 

rezultatet të cilat do të përftohen nga përpunimi statistikor si dhe shqyrtimi i marrëdhënive midis 

variablave. Vërtetimi apo hedhja poshtë e tyre do të analizohen në pjesën e diskutimit të këtij 

punimi.  

Hipoteza 1: “Nënat me status më të ulët socio-ekonomik preferojnë ushqyerjen me gji për fëmijët 

e tyre.“ 

Hipoteza 2: “Nëse fëmija i porsalindur ushqehet me gji Brenda dy orëve të para të lindjes, atëherë 

ai do të vazhdojë të ushqehet me gji“ 

Hipoteza 3: “Nënat të cilat kanë bërë lindje cesariane ushqejnë më pak me gji sesa nënat të cilat 

kanë lindur në rrugë normale“ 

Hipotëza 4: “Problemet e gjirit janë ato të cilat shkurtojnë kohëzgjatjen e ushqyerjes eskluzive me 

gji” 

Hipoteza 5: “Rritja e numrit te fëmijëve con në rritje te frekuencës së ushqyerjes eskluzive me 

gji”. 

Hipoteza 6: “Informimi rreth ushqyerjes me gji rrit frekuencën dhe kohezgjatjen e ushqyerjes 

eskluzive me gji” 

 

 

 

METODOLOGJIA E PUNIMIT 
 

3.4 Përshkrimi i studimit 

Ky është një studim deskriptiv, i realizuar gjatë periudhës Mars – Maj 2019. Në këtë studim morën 

pjesë 270 nwna që qw kishin fwmijwn mw w vogwl 2 vjeç qw jetojnw nw rrethin e Vlorws.  

 

3.5 Përshkrimi i popullatës së marrë në studim 
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Duke qënë se qëllimi i punimit është vlerësimi i ushqyerjes eskluzive me gji, fokusi i tij kanë qënë 

nënat.  

Kriteri i përzgjdhjes është që nëna e cila do të intervistohet duhet të ketë fëmijën më të vogël se 2 

vjeç. Është vendosur ky kriter përzgjedhjeje pasi nënat e kanë kujtesen më të freskët rreth 

ushqyerjes së fëmijës së tyre, pra do të mund të japin përgjijge më reale dhe të sakta.  

Si fillim është vendosur të plotësohen 300 pyetësor në total, si në zonat rurale ashtu dhe në ato 

urbane, konkretisht në qytetin e Vlorës. Gjatë realizimit të intervistave u pa se një pjesë e vogël e 

nënave nuk kishin bashkëpunimin e pritshëm, për shkak të faktorëvë të ndryshëm. Shumë nëna 

largoheshin pa plotësuar tërësisht pyetësorit pasi fëmija i tyre ishte paqejf, qante apo nëna nxitonte.  

Si përfundim nga 300 pyetësorë, janë plotësuar 270 prej tyre. Pra N=270 nëna të cilat kanë fëmijët 

më të vegjël se 2 vjeç. Kjo mostër mendohet të jetë përfaqësuese, prej së cilës të përftohen rezultate 

të mjaftueshme për të arritur në përfundime.  

 

3.6 Përshkrimi i instrumentit mates (pyetësorit) 

Të dhënat e këtij punimi janë grumnbulluar nëpërmejt pyetësorëve të vëtëadministruar. Pas 

shqyrtimit të literaturës dhe pyetësorëve të përdorur në punime të ndryshme bashkëkohore rreth 

ushqyerjes eskluzive me gji, është hartuar një pyetësor, i cili të përfshinte pikat më të rëndësishme 

për të arritur qëllimin e këtij punimi. Pyetësori i këtij punimi nuk është një pyetësor i gatshëm i 

marrë nga studimet referente por është hartuar sipas nevojës së këtij punimi, në përputhje me 

vendin tonë.   

Pyetësori i përdorur për punim është i përbërë nga 5 pjesë: 

• Pjesa e parë e pyetësorit. Në këtë pjesë përfshihet të dhënat përsonale të nënave pjesëmarrse 

në punim, si: 

✓ mosha,  

✓ niveli arsimor, 

✓ vendbanimi, 

✓ statusi civil 

✓ statusi socio-ekonomik,  

✓ gjendja e punësimit 

✓ gjinia e fëmijës.  

• Pjesa e dytë e pyetësorit. Kjo pjesë ka për qëllim vlerësimin e ushqyerjes me gji. Këtu shtrohet 

pyetje rreth ushqyerjes së fëmijës: 

✓ Ushqyerja me gji brenda dy orëve të para të lindjes 

✓ Ushqyerja me gji në momentin e daljes nga spitali. 

✓ Gjithashtu shtrohet pyetja kategorike nëse e kanë ushqyer fëmijën eskluzivisht me gji, 

e cila ka për qëllim përcaktimin e frekuencës së ushqyerjes me gji.  

✓ Po ashtu në këtë pjesë të pyetësorit do të vlerësohet dhe kohëzgjatja e ushqyerjes me 

gji, në pyetjen nr.10.  

• Pjesa e tretë e pyetësorit ka të bëjë më vlerësimin e faktorëve biofizik si: 

✓ pariteti,  

✓ lloji i lindjes,  

✓ problemet e mundshme të gjirit gjatë ushqyerjes me gji 
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✓ Arsyet se pse nënat kanë vendosur të shkëpusin ushqyerjen eskluzive me gji tek fëmijët  

e tyre.  

• Në pjesën e katërt janë renditur dy pyetje të cilat kanë për qëllim 

✓ vlerësimin e faktorëve psikosocial.  

• Në pjesën e pestë të pyetësorit vlerësohen ndërhyrjet mbështetëse si: 

✓ informimi rreth ndryshimeve të gjirit si dhe personat të cilët e kanë realizuar këtë 

informim.  

✓ Po ashtu shtrohen dy pyetje rreth informimit pre dhe postpartum rreth rëndësisë së 

ushqyerjes me gji.  

 

3.7 Të dhënat e përdorura në studim 

Të dhënat të cilat përfshihen në kuadrin teorik janë të dhëna të tipit dytësor dhe cilësor.  

Ndërsa të dhënat të cilat janë mbledhur nga pyetësorët e realizuar me nënat e intervistuara janë të 

tipit parësor.  

Të dhënat të cilat janë përftuar nga përpunimi statistikor janë të tipit sasior. 

 

Mbledhja e të dhënave 

Të dhënat dytësore të punimit janë mbledhur nga literature e cila është publikuar online. Për të 

mbledhur të dhënat parësore të punimit, janë intervistuar nënat me fëmijë nën 2 vjeç, të cilat i kemi 

gjetur në Qëndra Shëndetsore (cilat qwndra shwndetwsore???? Ti shkruajme). Nënat janë 

paraqitur në këto qëndra për arsye të ndryshme, si vaksinim të fëmijës, vizita mjekësore, etj. 

Intervista është realizuar gjatë momentin të pritjes ose pas daljes nga vizita tek mjeku.  

Si fillim nënave u është shpjeguar koncepti i ushqyerjes eskluzive me gji, në mënyrë që të dhënat 

të ishin sa më të sakta. Nuk është ndikuar në përgjigjet e tyre, përveç rasteve kur nënat kanë patur 

paqartësi. 

 

 

3.8 Puna pilot 

Përpara shpërndarjes së pyetësorit në popullatën që do të studiohej u shpërnda pyetësori në një 

grup prej 20 nwnash tw pwrzgjedhura nw mwnyrw rastwsore. Këto 20 nwna nuk e dinin se ishin 

pjesë e grupit pilot dhe u zgjodhën në mënyrë rastësore. Me ta u aplikua njësoj sikur të ishin 

pjesmarrës të studimit. Pasi iu sqarua mënyra e plotësimit të pyetësorit, iu shpërnda nwnanve dhe 

më pas u pa se si këto nwna kishin plotësuar pjesët përbërëse të pyetësorit. Pas vlerësimit të 

pyetësorëve konstatova se nuk paraqiteshin probleme apo vështirësi në të kuptuarit të pyetjeve të 

paraqitura në pyetësor dhe më pas në plotësimin e tyre.  

3.9 Variablat e përfshirë në studim si dhe përshkrimi operacional i tyre 
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Variablat dhe përshkrimi operacional i tyre të përfshirë në studim janë ndarë në dy grupe. Variablat 

e pavarur dhe variablat e varur. 

Nr. Variablat Përkufizimi operacional Shkalla e 

matjes 

Mjeti nëpërmjet 

të cilit është 

matur. 

Variablat e pavarur 

1.  Mosha. Vitet qe nga moment I lindjes bazuar ne 

mjetin e identifikimit ose pergjigjen e 

referuar nga individi. 

Më e vogël se 

18 vjeç 

18 – 25 vjeç 

26 – 35 vjeç 

Mbi 35 vjeç 

Pyetesori i 

vetëadministruar. 

2.  Statusi civil. 

 

Gjendja civile e bazuar ne referimin e 

individit ose ne dokumenta ligjor. 
E martuar  

E pa martuar 

Pyetesori i 

vetëadministruar 

 

Variablat e varur 

1.   

Niveli arsimor. 

Niveli arsimor I percaktuar ne baze vitteve 

te studimit ose I bazuar ne pranin e 

diplomes. 

Arsim8 vjecar 

Arsim mesem 

Arsim i lartë 
 

Pyetesori i 

vetëadministruar 

 

2.  Vendbanimi . Vendi ku individi jeton aktualisht. Urban  

Rural  
-  

Pyetesori i 

vetëadministruar 

 

3.  Statusi  i 

punesimit. 

Profesioni i bazuar ne diploma ose puna 

me te cilen merret aktualisht individi. 
Punëtore e 

thjeshtë 

Në 

administratë 

Në edukim 

Në biznesin 

vetjak 

Shtëpiake 

Pyetesori i 

vetëadministruar 

 

4.  Statusi socio-

ekonomik. 

Niveli i te ardhurave i bazuar ne 

vetdeklarim ose dokumenta ligjore. 
Status i ulët 

Status i 

mesëm 

Status i lartë 

Pyetesori i 

vetëadministruar 

 

5.  Gjinia e 

femijes  

 . 

Gjinia ne baze te vetdeklarimit ose e 

bazuar ne dokument ligjor. 

Femer  

Mashkull  

Pyetesori i 

vetëadministruar 

 

6.  A e kane 

ushyqer 

femijen tyre 

ekskluzivisht 

me gji per nje 

periudh te 

caktuar. 

Vetëdeklarim nese femija eshte ushqyer 

me qumesht gjiri Brenda dy oreve te par 

ate jetes. 

Po 

Jo 

 

Pyetesori i 

vetëadministruar 

 

7.  Kane kryer 

ushqyerjen me 

gji te femjes 

Vetëdeklarim nese femija eshte ushqyer 

me qumesht gjiri Brenda dy oreve te par 

ate jetes. 

Po 

Jo 

 

Pyetesori i 

vetëadministruar 
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brenda dy 

oreve te para. 

8.  Ushyqerja e 

neonatit deri 

ne momentin e 

daljes nga 

spitali ishte. 

Vetedeklarim nese femija I porsalindur 

deri ne momentin e daljes nga spitali ishte 

vetem me qumesht gjiri apo edhe me 

qumesht formul. 

Vetëm me gji 

Qumësht 

formule 

Të dyja 

 

Pyetesori i 

vetëadministruar 

 

9.  Ushqyerjen 

ekskluzive me 

gji e kane 

realizuar deri. 

Periudhen kohore te cilen femijet jane 

ushqyer ekskluzivisht vetem me qumesht 

gjiri. 

Nuk e kam 

ushqyer me 

vetëm me gji 

1 - 2 muajt  e 

parë  

3 – 4  muajt e 

pare 

5 – 6 muajt e 

parë 

Pyetesori i 

vetëadministruar 

 

10.  Pariteti. 

 

Numeri I femijeve sipas vetedeklarimit te 

nenave . 

 

Fëmija i parë 

Fëmija i dytë 

Fëmija i tretë 

Fëmija i katër 
-  

Pyetesori i 

vetëadministruar 

 

11.  Lloji I lindjes . Menyra e lindjes ne femijes ne baze te 

vetedeklarimit te nenes. 

 

Lindje 

normale 

Lindje 

cezariane 
-  

Pyetesori i 

vetëadministruar 

 

12.  Probleme 

gjate ushyerjes 

me gji. 

Vetedeklarim ne lidhje me problemet e 

gjirit qe kane hasur nenat gjate ushqyerjes 

me gji te femijes se tyre. 

 

Dhimbje e 

thithave të 

gjirit 

Mastit 

Thitha te 

rafshta 

Asnjë 

problem 

Pyetesori i 

vetëadministruar 

 

13.  Momenti qe 

kane zgjedhur 

ta nderpresin 

ushqyerjen me 

gji ishte se. 

Arsyet te cilat kane ndikuar ne nderprejen 

e ushqyerjes ekskluzive me gji. 
Nuk e ngopnit 

fëmijën me 

qumësht, pasi 

fëmija grindej 

Jua kërkuan 

familjarët 

(nëna, vjerra 

etj) 

Mendonit se 

fëmija juaj 

nuk po 

Pyetesori i 

vetëadministruar 
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shtonte në 

peshë 

Nuk kishit 

besim se 

mund ta 

realizonit  

Ishte kërkesë 

e personelit 

shëndetësor 
-  

14.  Per sa I perket 

ushyerjes se 

femijes se tyre. 

Vetedeklarim ne lidhje me vendim rreth 

ushyerjes ekskluzive me gji te femijes. 
kisha 

isha vendosur 

ta ushqeja me 

gji 

Kisha 

vendosur ta 

ushqeja me 

gji dhe 

ushqim shtesë 

Kisha 

vendosur të 

mos e ushqeja 

me gji që 

paraprakisht 

Pyetesori i 

vetëadministruar 

 

15.  Cili eshte 

personi qe I ka 

mbeshtetur me 

shume ne 

drejtim te  

ushqyerjes se 

femijes ? 

Cili person I ka qendruar me afer gjate 

procesit te ushquerjes me gji. 
Bashkëshorti  

Nëna juaj, 

vjerra 

Mikeshat e 

tua 

Personel 

shëndetësor 

Asnjë, kisha 

lexuar 

mjaftueshëm 

për 

ushqyerjen 

me 

Pyetesori i 

vetëadministruar 

 

16.  A i kane 

informuar 

paraprakisht 

per ndryshimet 

qe i ndodhin 

gjirit gjate 

periudhes se 

laktacionit? 

Vetedeklarim nese kane marre 

informacion nga dikush tjeter ne lidhje me 

ndryshimet qe peson gjiri gjate ushqyerjes 

se femijes.. 

 

Po  

Jo 

Pyetesori i 

vetëadministruar 

 



 
 

27 
 

17.  Nese po kush? Vetedeklarim nese informacioni eshte 

marre nga te afemrimit apo personeli 

shendetesor. 

 

Mjeku që ju 

ka ndjekur 

Infermieri i 

konsultorit të 

gruas 

Nëna juaj 

Mikeshat 

tuaja 

Pyetesori i 

vetëadministruar 

 

18.  A i kane 

Informuar ne 

lidhje me 

rendesin e 

ushqyerjes me 

gji ne 

periudhen 

prenatale. 

Vetedeklarim nese kane qene te 

informuara se sa e rendesishme eshte 

ushqyerja me gji ne periushen prenatale. 

Po  

Jo   

Pyetesori i 

vetëadministruar 

 

19.  Nese kane 

marr 

informacion 

nga kush? 

Cili ka qene personi qe i ka dhene 

informacion. 
Mjeku që ju 

ka ndjekur 

Infermieri i 

konsultorit të 

gruas 

Nëna juaj 

Mikeshat 

tuaja. 

Pyetesori i 

vetëadministruar 

 

20.  A i kane 

informuar ne 

lidhje me 

rendesin e 

ushqyerjes me 

gji ne 

periushen post 

partum? 

Vetedeklarim nese kane marre 

informacion sesa e rendesishme eshte 

ushqyerja me gji ne periudhen post 

partum. 

Po  

Jo 

Pyetesori i 

vetëadministruar 

 

21.  Nese ju kane 

informuar 

kush? 

Cili ka qene personi qe i ka dhene 

infrmacion . 
Mjeku neonat 

Mjeku 

pediatër 

Infermieri 

neonat 

Infermieri i 

konsultorit 

Nëna juaj 

Mikeshat 

tuaja 

Mjeku neonat 

Mjeku 

pediatër 

Infermieri 

neonat 

Pyetesori i 

vetëadministruar 
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Infermieri i 

konsultorit 

Nëna juaj 

Mikeshat 

tuaja 

 

 

 

 

3.10 Raporti i përgjithshëm mbi analizën e përdorur me programin SPSS 

Përpunimi i të dhënave të këtij punimi është realizuar nëpërmjet Programit të Përpunimit të të 

dhënave SPSS, version 22.  

Është përdorur statistika descriptive për të përcaktuar frekuencat.  

Për vlerësimin e marrëdhënieve midis variablave është përdorur regresioni linear ose 

crostabulation, në varësi të llojit të variablave.  

Vlerësimi i sinjifikancës është realizuar për P<0.05. 

  

3.11 Konsideratat  etike 

Për realizimin e këtij studimi u sigurua një leje etike prej Fakultetit të Shëndetit drejtuar Drejtorisë 

së Shërbimit parësor, Vlorë. [Aneks 2]   

Çdo nëne së bashku me pyetësorin përkatës iu ofrua dhe një shpjegim i shkurtër i temës si dhe 

qëllimit të saj.  

Në këtë punim, nënat e intervistuara kanë marrë pjesë në mënyrë vullnetare në intervistë. Është 

ndërprerë anketimi në momentin kur nëna e ka patur të pamundur të bashkëpunojë. Është ruajtuar 

anonimati, pasi nënat nuk janë pyetur për emrin e tyre.  

 

3.12 Konsideratat e etike 

Nëse krahasojmë këtë punim me punime të tjera bashkëkohore, nuk është përfshirë në pyetësor 

pjesa e vlerësimit të njohurive të nënave rreth ushqyerjes eskluzive me gji. Nuk janë hartuar pyetje 

rreth njohurive të nënave ndaj ushqyerjes eskluzive me gji pasi pyetësori do të behëj relativisht i 

gjatë dhe do të kërkonte më shumë kohë në plotësim. Gjithashtu një tjetër kufizim i punimi është 

përfshirja e një pjese të vogël të nënave të cilat jetojnë në zonat rurale, në mënyrë që të bëhëj një 

krahasim i tyre me nënat të cilat jetojnë në zonat urbane.  

 
 

 



 
 

29 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

                                              KAPITULLI  IV 

PARAQITJA E REZULTATEVE 

Në këtë pjesë të punimit do të behët një analizim statistikor i të dhënave të grumbulluara nga 

realizimi i pyetësorëve me nenat e intervistuara. Nëpërmjet këtij përpunimi do të përftohen të 

dhëna sasiore, frekuencat e të cilave do të paraqiten në tabela dhe në grafikë gjithashtu.  



 
 

30 
 

4.1 Paraqitja deskriptive e tw dhwnave 

4.1.1 Analizim i të dhënave personale të nënave të intervistuara 

Tabela 4.1.1.1  Shpërndarja e nënave sipas moshës. 

 

Të dhënat e mësipërme paraqiten grafikisht në grafikun e mëposhtëm 

Grafiku 4.1.1.1 

 

Mosha e nënave të intervistuara. Nëse shohim në tabelën dhe grafikun 4.1.1.1 pjesa me e madhe 

e nenave 39%jane te grupemoshes26-35 vjece,ndersa 38% e tyre i perkasin grupemoshes 18-25 

vjece. 

 

 

Tabela 4.1.1.2  Shpërndarja e nënave sipas statusit civil. 
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Grafiku 4.1.1.2 

 
 

Nga tabela dhe grafiku 4.1.1.2 përsa i përket statusit civil të nënave të anketuara, shumica e tyre, 

rreth 93% janë të martuara dhe vëtëm një përqindje e vogël, prej 6.7% janë të pamartuara. 

 

Tabela 4.1.1.3  Shpërndarja e nënave sipas vendbanimit. 

 

 

 

 

 

 

Grafiku 4.1.1.3 
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Vendbanimi. Nga tabela dhe grafiku 4.1.1.3 veme re se shumica e nënave të intervistuara jetojnë 

në zonat urbane, rreth 86%, ndërsa një përqindje e vogël, prej 14% jetojnë në zonat rurale.   

 

Tabela 4.1.1.4  Shpërndarja e nënave sipas nivelit të edukimit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafiku 4.1.1.4 
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Edukimi. Në tabelën dhe grafikun 4.1.1.4 paraqiten frekuencat e edukimit të nënave të 

intervistuara. Shihet se shumica e nënave të intervistuara, 36%, kanë arsim të lartë dhe 29% kanë 

vetëm arsim 8-vjeçar.  

 

Tabela 4.1.1.5  Shpërndarja e nënave sipas punësimit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafiku 4.1.1.5 
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Punësimi i të intervistuarave.Nga tabela dhe grafiku 4.1.1.5 shohim se shumica e nënave janë 

shtëpiake, në 46% të rasteve dhe 9% e tyre punojne ne biznes vetjak. 

 

Tabela 4.1.1.6  Shpërndarja e nënave sipas statusit Socio - Ekonomik. 

 

Grafiku 4.1.1.6 

 

Statusi socio-ekonomik.Ne tabelen dhe grafikun 4.1.1.6 janë pyetur nënat rreth nivelit të tyre 

socio-ekonomik. 59% e tyre shprehen se i përkasin një nivelit të mesëm, ndërsa 10% mendojnë 

se përkasin një niveli të lartë socio-ekonomik. 
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Tabela 4.1.1.7  Shpërndarja e nënave sipas gjinisë së fëmijës. 

 

Grafiku 4.1.1.7 

 

Gjinia e fëmijës. Ne tabelen dhe grafikun 4.1.1.7 na rezulton se në 46% të rasteve të intervistuara, 

fëmija ishte femër dhe 54% e nënave kishin fëmijë të seksit mashkull.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2 Analizimi dhe vlerwsimi i ushqyerjes me gji 

Në këtë pjesë të pyetësorit janë përfshirë 3 pyetje, të cilat kanë për qëllim të vlerësojnë llojin e 

ushqyerjes së fëmijës që prej momentit të lindjes.  

46%
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Femer
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Tabela 4.1.2.1  Shpërndarja e nënave sipas ushqyerjes ekskluzive me gji. 

 

Grafiku 4.1.2.1 

 
A e kanë ushqyer fëmijen e tyre në mënyrë eskluzive me gji? Ne tabelen dhe grafikun 4.1.2.1 

shohim se pasi nënave u është shpjegur koncepti i ushqyerjes eskluzive me gji, janë pyetur nëse 

ato e kanë ushqyer në këtë mënyrë fëmijën për një periudhë të caktuar kohe. 79% e nenave 

shprehen se e kanë ushqyer fëmijën e tyre vetëm me gji per një periudhë të caktuar kohe.  

 

Tabela 4.1.2.2  Shpërndarja e nënave sipas ushqyerjes me gji në 2 orët e para të jetës së neonatit. 
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Grafiku 4.1.2.1 

 

Ushqyerja në dy orët e para të lindjes. Ne tabelen dhe grafikun 4.1.2.2 shohim se shumica e 

nënave, 73% e kanë ushqyer me gji fëmijën e tyre të porsalindur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4.1.2.2  Shpërndarja e nwnave sipas ushqyerjes sw neonatit nw momentin e daljes prej 

maternitetit. 
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Grafiku 4.1.2.2 

 

Ushqyerja ne momentin e daljes nga spitali. Tabela dhe grafiku 4.1.2.3 na tregon  se shumica e 

nënave të intervistuara, 67% e kanë ushqyer vetëm me gji fëmijën e tyre, ndërsa vetëm 6% e kanë 

ushqyer të porsalindurin me formule, në momentin e daljes nga spitali.  

 

 

 

Tabela 4.1.2.3  Shpërndarja e nwnave sipas kohwzgajtjes sw ushqyerjes ekskluzive me gji. 
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Grafiku 4.1.2.3 

 

Deri kur është realizuar ushqyerja ekslusive me gji. Shohim se 21% e nënave nuk e kanë 

ushqyer fëmijën e tyre eskluzivisht me gji, 22% e tyre e kanë ushqyer deri në muajin e 2-të të 

lindjes, 23% deri në muajin e 4 të lindjes dhe shumica e nënave deri në muajin e 6-të të lindjes. 

Këto frekuenca paraqiten në tabelen dhe grafikun nr 4.1.2.4. 
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4.1.3 Analizim dhe vlerwsimi i faktorwve biofizik 

Në shumë studime është parë se një tërësi faktorësh biofizik, si numri i lindjeve, problemet të 

ushqyerjes me gji, lloji i lindjes, apo besime të ndryshme personale apo familjare, ndikojnë në 

ushqyerjen eksklusive me gji.  

Tabela 4.1.3.1  Shpërndarja e nënave sipas paritetit. 

 

Grafiku 4.1.3.1 

 
 

Pariteti. Nga tabela dhe grafiku 4.1.3.1 pjesa me e madhe 43% e nënave të intervistuara janë nëna 

primipare, dhe vetëm 6% kanë katër fëmijë. 
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Tabela 4.1.3.2  Shpërndarja e nënave sipas llojit të lindjes. 

 

Grafiku 4.1.3.2 

 
Lloji i lindjes. Duke menduar që lloji i lindjes ndikon në ushqyerjen me gji, është marrë 

informacion në këtë pyetje. Shohim se 59% e nënave kanë kryer lindje normale dhe 41% kanë 

lindur me operacion cesarian. Keto frekuenca paraqiten ne tabelen dhe grafikun nr.4.1.3.2. 
 

Tabela 4.1.3.3  Shpërndarja e nënave sipas problemeve gjatë ushqyerjes me gji. 
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Grafiku 4.1.3.3 

 

Probleme gjatë ushqyerjes me gji. Në tabelën 4.1.3.3 shohim se shumica e nënave të 

intervistuara, 37%, nuk kanë patur asnjë problem gjatë ushqyerjes me gji, 33% kanë patur dhimbje 

të thitave të gjirit, 18% kanë bërë mastit të gjirit.Këto të dhëna paraqiten dhe në grafikun e mësiprm 

të tipit Bar.  

Grafiku 4.1.3.4 
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Në grafikun e mësipwrm bëhët një shpërndarje e problemeve gjatë ushqyerjes me gji, sipas numrit 

të lindjeve të nënës. Shohim se nënat primipare janë ato të cilat kanë patur më shumë probleme të 

gjirit. Këto probleme vijnë duke u reduktuar me rritjen e numrit të lindjeve.  
 

Tabela 4.1.3.4  Shpërndarja e nënave sipas arsyes së ndërprerjes ekskluzive me gji. 

 

Grafiku 4.1.3.5 
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Arsyet e ndërprerjes së ushqyerjes eskluzive me gji. Në frekuencat e mëposhtme shohim: 

-  se 99 nëna kanë ndërprerë ushqyerjen eskluzive me gji pasi fëmija grindej dhe nuk ngopej.  

- 66 raste e kanë ndërprerë sepse ua kanë kërkuar familjarët. 

- 31 raste e kanë ndërprerë ushqyerjen sepse kanë mënduar se fëmija nuk po shtonte në peshë 

- 68 raste shprehen se ky vendim ka qënë kërkesë e personelit shëndetsor.  

4.1.4 Analizim dhe vlerwsimi i faktorwve psikologjik 

Tabela 4.1.4.1  Shpërndarja e nënave sipas vendimmarjes në  lidhje me mënyrën e ushqyerjes. 

 

Grafiku 4.1.4.1 

99

66

31

16

68

Femija grindej dhe nuk ngopej

Ua kerkuan familjaret

Menduan se femija nuk po shtonte ne
peshe

Nuk kishin besim se mund ta realizon
ushqyerjen me gji

Ishte kerkese e personelit shendetesor

Arsyet e nderprerjes se ushqyerjes me gji



 
 

45 
 

 

 
Vendimi mbi llojin e ushqyerjes së fëmijës. Tabela dhe grafiku 4.1.4.1 na tregon se 80% e nënave 

shprehen se kishin vendosur që më parë për ta ushqyer me gji fëmijën e tyre, ndërsa vetëm 6% 

kishin vendosur mos ta ushqenin me gji.  

 

 

 

 

 

 

Tabela 4.1.4.2  Shpërndarja e nënave sipas mbështetjes që kanë marë nënat në lidhje me 

ushqyerjen me gji 
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Grafiku 4.1.4.2 

 

 

Personi i cili ka ndikuar mbi llojin e ushqyerjes. Pas përpunimit të të dhanev shohim se sa 

shumë ndikon familja, kryesisht nëna apo vjehrra e prindit të intervistuar, mbi llojin e ushqyerjes. 

Shumica e rasteve, 130/270, shprehen se nëna apo vjehrra i ka mbështetur për ushqyerjen e fëmijës, 

110 raste shprehen se i ka mbështetur bashkëshorti.Shumë pak nëna, vetëm 23 raste, shprehen se 

janë mbështetur nga personeli shendetsor mbi ushqyerjen me gji të fëmijës së tyre. Të dhënat 

ilustrohen në  tabelen dhe grafikun 4.1.4.2.  

 

 

4.1.5 Analizim dhe vlerësimi i ndërhyrjeve mbështetëse 

Kjo pjesë e pyetësorit ka për qëllim mbledhjen e informacionit mbi informimin antedhe postpartum 

të nënës mbi ushqyerje eskluzive me gji.  
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Tabela 4.1.5.1  Shpërndarja e nënave sipas ndërhyrjeve mbështetëse 

 

 

Informimi paraprak i nënave.  

❖ Informimi mbi ndryshimet në gji gjatë periudhës së laktacionit. Vetëm 122 raste, pra 

45% e nënave të intervistuara, janë informuar mbi ndryshimet që ndodhin në gji gjatë periudhës 

së laktacionit, ku informimi është realizuar nga: 

- Mjeku që I ka ndjekur në 45% të rasteve 

- 40% nga nëna 

- 16% nga infermieri i konsultorit të gruas dhe  

- 19% janë informuar nga mikeshat.  

❖ Informimi gjatë periudhës prenatale mbi rëndësinë e ushqyerjes me gji. Vetëm 61% 

të nënave të intervistuara janë informuar gjatë periuhdës antenatale, mbi rëndësinë e ushqyerjes 

me gji dhe informimi është realizyar nga: 

- Mjeku që e ka ndjekuir nënën në 69 raste.  

- Nënat e intervistuara janë informuar nga mamatë e tyre në 95 raste,  

- Vetëm 26 raste shprehn se janë informuar nga infermieri i konsultorit të gruas 

- 39 raste janë informuar nga mikeshat rreth rëndësisë së ushqyerjes me gji.  

❖ Informim në periudhën postnatale mbi rëndësinë e ushqyerjes me gji. Pas relizimit të 

pyetësorit, rezultoi se 99% e nënave të intervistuara, janë informuar në periudhën postnatale mbi 

rëndësinë e ushqyerjes me gji. Informacioni është dhënë: 

-  Mjeku neonat, në 86 raste.  

- 63 nëna shprehen se janë informuar nga mjeku pediatër,  

- Vetëm 15 nëna janë informuar nga infermieri neonat 

- 173 raste janë informuar nga nëna e tyre 

- 89 raste janë informuar nga mikeshat.  

Të gjitha të dhënat e mësipërme paraqiten grafikisht në tabelat si dhe në grafikët e mëposhtëm.  

 

 

 

 

 

Grafiku 4.1.5.1 
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Tabela 4.1.5.2  Shpërndarja e nënave sipas informimit në periudhën prenatale mbi ushqyerjen 

me gji 

 

Tabela 4.1.5.3  Shpërndarja e nënave sipas informimit në periudhën postnatale mbi ushqyerjen 

me gji 

 

Tabela. 1 Kush ju ka informuar gjate periudhes postnatale mbi rendesine e ushqyerjes me gji? 

4.2 Vlerësimi i ndikimit të faktorëve personal në ushqyerjen eskluzive me gji 

 Më poshtëështë bërë një analizim i marrëdhënieve midis variablave të pyetësorit, me qëllim 

evidentimin e faktorëve të cilët nxisin ose pengojnë ushqyerjen eskluzive me gji dhe dhe 

vazhdimësinë e saj.  
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Tabela 4.2.1  Tabela e vlerësimit të ndikimit të të dhënave personale në ushqyerjen ekskluzive 

me gji 

 

Nëse shohim në tabelën e mëposhtëme, vihet re se mosha e nënave të intervistuara ndikon 

pozitivisht në rritjen e numrit të ushqyerjes eskluzive me gji, pasi P=0.039. Statusi civil, arsimimi 

apo punësimi nuk kanë asnjë ndikim, apo lidhje sinjifikante me ushqyerjen eskluzive me gji ( 

perkatësisht P=0.5, P=0.87, P=0.053). Po ashtu statusi ekonomik, apo gjinia e fëmijës nuk kanë 

ndikim sinjifiknt mbi ushqyerjen me gji( përkatësisht P=0.178, P =0.850).  

Tabela 4.2.2  Tabela e vlerësimit të ndikimit të variablave pesonalë mbi kohëzgjatjen e 

ushqyerjes ekskluzive me gji 

 

A ndikojnë variablat personale mbi kohezgjatjen e ushqyerjes eskluzive me gji?Nëse 

shohim në tabelën e mëposhtëme asnjë prej faktorëve personal nuk ndikon mbi kohezgjatjen e 

ushqyerjes eskluzive me gji, pasi vlera p>0.05.  

Pra, nëse mosha ndikonte në rritjen e numrit të nënave të cilat kishin ushyqer fëmijën 

eskluzivisht me gji, asnjë prej faktorëve personal nuk ndikonte mbi kohëzgjatjen e kësaj lloj 

ushqyerjeje.  
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4.3 Vlerësimi i ndikimit të faktorëve biofizik në ushqyerjen eskluzive me gji. 

Tabela 4.3.1  Tabela e vlerësimit të ndikimit të faktorëve biofizik në ushqyerjen ekskluzive me 

gji 

 

Tabela 4.3.2  Tabela e vlerësimit të ndikimit të faktorëve biofizik në vazhdimësinë e ushqyerjes 

me gji 

 

Tabela. 2 Ndikimi i faktoreve biofizik ne vazhdimësinë e ushqyerjes me gji. 

 

❖ A ndikon numri i lindjeve në ushqyerjen me gji? Nëse shohim nëtabelën  mëposhtme të 

realizuar nëpërmjet regresionit linear, mund të themi se numri i lindjeve është një ndikues i 

rëndsishëm në ushqyerjen eskluzive me gji. Kjo marrëdhënie ka karakter pozitiv dhe nuk është 

rastësore sepse P=0.005. Po ashtu mund të themi se numri i lindjeve ndikon dhe në vazhdimësinë 

e ushqyerjes me gji, pasi P=0.045, pra nënat me më shumë fëmijë ushqejnë në mënyrë eskluzive 

me gji fëmijën e tyre.  

 

❖ Ndikimi i llojit të lindjes në ushqyerjen me gji. Në shumë studime është vënë re se nënat të 

cilat kishin lindur me operacion cesarian nuk ushqenin në mënyrë frekuente fëmijët e tyre në 

mënyrë eskluzive me gji. Duke prë ndikimin e llojit të lindjes në këtë ushqyerje, është vlerësuar 

marrëdhënia midis llojit të lindjes dhe llojit të ushqyerjes së fëmijës së nënave të intervistuara, prej 

nga rezultoi se lidhja e tyre ishte e karaketerit negativ sinjifikantë, ku P=0.004. kjo marrëdhëni 
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nënkupton që lloji i lindjes ndikon në ushqyerjen me gji të fëmijës gjithashtu nënat të cilat kanë 

lindur në mënyrë normale kanë tendenca të ushqejnë fëmijët e tyre eskluzivisht me gji, krahasuar 

me arto të cilat kanë lindur në mnëyrë cesariane. Po ashtu lloji i lindjes ndikon dhe në vazhdimësinë 

e ushqyerjes me gji, pasi P=0.003, çka nënkupton se nënat të cilat kanë lindur në rruge normale 

ushqejnë më gjatë fëmijët e tyre me gji, krahasuar me ato të cilat kanë lindur në mënyrëcesariane( 

karakter negative).   

 

❖ Ndikimi i problemeve të gjirit në llojin dhe vazhdimësinë e ushqyerjes eskluzive me gji. 

Gjithashti është parë se problemet gjatë ushqyerjes me gji shërbejnë si bariera. Por në rastin tonë, 

marrëdhënia midis problemeve të mundshme të gjirit dhe ushqyerjes me gji nuk është e natyrës 

domethënëse, pasi P=0.35 pra P>0.05, cka nënkupton se problemet e mundshme të gjirit nuk 

ndikojnë në llojin e ushqyerjes së fëmijës. Por mund të themi se problemet e gjirit gjatë ushqyerjes 

kanë ndikuar në vazhdimësinë e ushqyerjes me gji. Prsh shumë nëna të cilat kanë filluar ushqyerjen 

me gji e kanë ndërprerë këtë lloj ushqyerje për shkak të probleme të ndryshme që janë shfaqur në 

gji. Pra marrëdhënia midis problemeve të mundshme të gjirit dhe kohës së ushqyerjes me gji, është 

sinjifikante dhe positive, P=0.039.  

 

4.4 Vlerësimi i ndikimit të ushqyerjes në kushtet spitalore. 

Tabela 4.4.1  Vlerësimi i ndikimit në ushqyerjen me gji prej ushyerjes së realizuar prej nënës 

në fillim 

 
A është ushqyer fëmija me gji që në dy orët e para të lindjes* A e keni 
ushqyer femijen eskluzivisht me gji per një periudhë të caktuar 0.015 

P value OD β 

.015 .47 .109 

 
 
A është ushqyer fëmija me gji që në dy orët e para të lindjes* për sa kohë 
keni vazhduar të ushqeni fëmijën në mënyrë eskluzive me gji?  

 
 

.003 

 
 

 
 

-.178 

 

Ndikimi i ushqyerjes me gji gjatë dy orëve të para të jetës.  

Është vlerësuar marrëdhënia midis ushqyerjes me gji që në dy orët e para të lindjes dhe llojit të 

ushqyerjes apo vazhdimësisë së kësaj ushqyerjeje. Sikurse shihet, nga të dhënat e përftuara 

nëpërmjet regresionit linear apo crosstabulateve, ushqyerja me gji që në dy orët e para të lindjes, 

ndikon në llojin dhe në vazhdimësinë e ushqyerjes me gji.  

Sikurse shihet më lartë, ushqyerja me gji që në dy orët e para të jetës ndikon në mënyrë positive 

në llojin e ushqyerjes së mëtejshme të fëmijës, P=0.015. Gjithashtu mund të themi se ushqyerja që 

në orët e para të lindjes ndikon në mënyrë domethënëse në kohëzgjatjen e ushqyerjes eskluzive me 

gji, pasi P=0.003.  
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4.5 Vlerësimi i ndikimi të ndërhyrjeve mbështetse në llojin dhe vazhdimësinë e 
ushqyerjes eskluzive me gji. 

Tabela 4.5.1  Vlerësimi i ndikimit në ushqyerjen me gji të ndwrhyrjeve mbështetëse në 

ushqyerjen me gji 

 

Në tabelën e mëposhtme shohim se informacioni paraprak mbi ndryshimet në gji, mbi rëndësinë e 

ushqyerjes me gji në periudhën pre dhe postpartum ndikojnë pozitivisht llojin e ushqyerjes së 

fëmijës ( përkatësisht P=0.046, P=0.041 dhe P=0.037).  
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Diskutimi 

Ushqyerja me gji cilësohet si një nga metodat më normale dhe efikase të ushqyrjes, e cila i siguron 

fëmijës të gjithë përbërsit e nevojshëmpër rrtije dhe zhvillim të shëndetshëm. Në një botë virtuale, 

të gjitha nënat kanë mundësi të ushqejnë më gji fëmijën e tyre, nëse ato kanë informacionin e duhur 

si dhe mbështetjen e familjes, sistemit shëndetsor si dhe shoqërisë në tërësi.  

Sipas rekomandime të OBSH apo të UNICEF, ushqyerja me gji, e cila duhet të nis që në orën e 

parë të jetës së të porsalindurit, duhet të vazhdojë si ushqim eskluziv deri në muajin e 6-të të jetës 

dhe më pas duhet të shoqërohet me ushqime, në përputhje me moshën, deri në vitin e 2-të të 

jetës[68]. Po sipas të njëjtave burime, qumështi i gjirit nxit zhvillimin sensorial dhe atë konjitiv, si 

dhe mbron të porsalindurin nga infeksione dhe sëmundje kronike të rrezikshme. Është vërtëtuar se 

ushqyerja eskluzive me gji ka reduktuar vdekjen foshnjore, e cila mund të vijë për shkak të 

diarrheas po pneumonisë, madje ndihmon në shërimin e shpejtë gjatë sëmundjeve të ndryshme 

[69]. Ne vendin tonë, sipas ADHS 2008-2009 30% e vdekjeve tek fëmijët nën 5 vjec lidhen me 

kequshqyerjen dhe 18% e tyre I detyrohen ushqyerjes jo të përshtatshme me gji[70].  

Bazuar në rëndësinë e ushqyerjes me gji, është zhvillur ky punim I cili ka për qëllim vlerësimin e 

frekuencës dhe kohëzgjatjes së ushqyerjes eskluzive me gji tek nënat të cilat I kanë fëmijët e tyre 

nën 2 vjec. Gjithashtu në këtë punim do të vlerësohet edhe ndikimi I faktorëve të ndryshëm në 

frekuencën dhe kohëzgjatjen e ushqyerjes me gji.  

Për të krahasuar rezultatet e këtij punimi janë marrë në konsideratë studime të ndryshme të 

realizuara në këtë fushë. Mund të përmendim këtu studimin e realizuar në Etiopi, në vitin 2016, 

nga Department of Nursing, College of Health Sciences, Debre Tabor University, me temë‘ 

Exclusive Breastfeeding Practice and Its Associated Factors among Mothers of Infants Less Than 

Six Months of Age in Debre Tabor Toën, Northwest Ethiopia: A Cross-Sectional Study”. Gjithashtu 

mund të përmendim studimin e realizuar nga Ohio Department of Health, Bureau of Nutrition 

Services, në vitin 2011, me temë“ Factors that Influence Breastfeeding Initiation and Persistence 

in Ohio’s Appalachian Region”.  

Në studimin e realizuar në Etiopi, prevalenca e ushqyerjes eskluzive me gji ishte në 69.6%, ndërsa 

në rastin e punimit tonë, ndër 270 rastet e intervistuara, 78.5%   e tyre kishin ushqyer fëmijët e tyre 

në mënyrë eskluzive me gji, për një periudhë të caktuar kohe, për të cilën do të flasim më tej. 

Gjithashtu është parë se ushqyerja me gji , në 80% të rasteve, ka filluar që në orën e parë të lindjes 

duke përbërë kështu një pikë kyce për vazhdimësinë e ushqyerjes me gji[71]. Në rastin tonë u pa 

se 73% e nënave po ashtu I kishin ushqyer të vegjlit e tyre me gji brenda dy orëve nga momenti I 

lindjes. Gjithshtu u pa se ushqyerja që në dy orët e para të jetës shërbente si një prej ndikuesve më 

të rëndësishëm të fillimit dhe kohëzgjatjes së ushqyerjes eskluzive me gji. Konkretisht nënat të 

cilat kishin ushqyer eskluzivisht me gji fëmijët e tyre kishin filluar ushqyerjen e tyre që në dy orët 

e para të lindjes ( P=0.015), krahasuar me nënat të cilat kishin vonuar për arsye të ndryshme 

ushqyerjen gjatë këtyre orëve.  

Sipas të gjitha studimeve të realizuara në fushën e ushqyerjes me gji, jepen evidenca të forta që 

vazhdimësia dhe ushqyerja eskluzive ndikojnë në zhvillimin konjitiv të fëmijës[72]. Bazuar në 

statistikat e ofruara nga Instituti i Shëndetit Publik ( sipas studimit ADHS 2008-2009) vetëm 43% 

fëmijëve të lindur në 5 vitet e fundit para studimit kishin nisur ushqyerjen me gji që në orën e parë 

të lindjes e në vazhdim. Gjithashtu fëmijët në 39% të rasteve ishin ushqyer eskluzivisht me gji deri 

në muajin e 6-të të jetës. Ushqyerja me gji kishte vazhduar për një peiudhë mesatare prej 14.6 

muajsh[73]. Përsa I përket kohëzgjatjes së ushqyerjes eskluzive në këtë punim, ndryshe nga 
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punimet e tjera, kurba e ushqyerjes vjen duke u ngritur, cka nënkuopton se shumica e nënave kanë 

vazhduar ushqyerjen eskluzive me gji deri në muajin e 6 të jetës (43%). Përsa i përket faktorëve 

ndikues në kohëzgjatjen e ushqyerjen, së pari mund të përmendim ushqyerjen fillestare me gji 

brenda dy orëve të para të jetës. U pa se nënat të cilat kishin ushqyer të porsalindurit gjatë këtyre 

orëve të para kishin vazhduar më gjatë ushqyerjen eskluzive me gji ( P=0.003). Po ashtu është parë 

se nënat të cilat kishin më shumë fëmijë, ushqenin më gjatë me gji fëmijët ( P=0.045), pra mund 

të themi se nënat primipare janë nënat të cilat kanë kohezgjatjen më të shkurtër të ushqyerjes 

eskluzive me gji. Sa më shumë të rritet eksperienca apo numri I fëmijëve, aq më shumë rritet 

kohezgjatja e ushqyerjes me gji në mënyrë eskluzive. Ky fakt është parë dhe në shumë studime të 

tjera, ku përshembull, në studimin ‘ Effects of prolonged and exclusive breastfeeding on child 

behavior and maternal adjustment: evidence from a large, randomized trial”, realizuar 

ngaPromotion of Breastfeeding Intervention Trial (PROBIT) Study Group, u evidentua se 

eksperienca e ushqyerjes me gji në fëmijët paraardhës ndikon në mënyrë direkte në ushqyerjen e 

fëmijës pasardhës[74]. Sipas autorit Ryan, nënat primipare e kanë shumë të vështirë që të fillojnë 

dhe të vazhdojnë ushqyerjen me gji krahasuar me nënat të cilat kanë më shumë eksperiencë[75]. 

Po ashtu sipas Bentley, Ryan apo Rouëei, pariteti apo eksperienca e lindjeve përbën një factor 

influencues në fillimin dhe vazhdimin e ushqyerjes eskluzivisht me gji [76][77]. Sipas tyre nënat 

primipare kanë më pak besim tek aftësitë e tyre për të realizuar ushqyerjen me gji, krahasuar me 

nënat multipare, të cilat kanë jetuar lindjen, rritjen dhe përkujdsjen ndaj fëmijës. 

Nje studim tjeter i realizuar ne Kenia tregon se shumica e nenave primipare dhe multipare e filluan 

ushqyerjen me gji brenda ores se pare te lindjes.Perqindja me e larte ishte ne mesin e nenave 

multipare(53.8%) krahasuar me ato primipare(46.2%) (P=0.044).[78] 

Një tjetër faktor ndikues në vazhdimësinë e ushqyerjes në mënyrë eskluzive me gji, por jo ndikues 

në fillimin e ushqyerjes me gji, ishin dhe problemet e gjirit të shhfaqura gjatë ushqyerjes me gji. 

Edhe pse shumica e nënave nuk kishin paraqitur probleme me gjirin( 37% e rasteve), nënat e tjera 

kishin patur dhimbje të thithave të gjirit apo thitha të rrafshëta ose kishin bërë mastit. Nënat të cilat 

nuk kishin menaxhuar në mënyrë të duhur problemet e gjirit, apo ato të cilat nuk ishin përgatitur 

për ndryshime të tilla, kishin kohëzgjatje më të shkurtër të ushqyerjes eskluzive me gji (P=0.039). 

Sikurse në shumë studime të tjera, nënat kanë shkëputur ushqyerjen eskluzive me gji pasi shumica 

ka menduar se fëmija e tyre nuk ngopej dhe grindej (99 nga 270 raste në total) ose fëmija nuk 

shtonte në peshë. Madje në studimin e përmendur më sipër, atë të realizuar në Ohio, nënat shprehen 

së ushqyerja me formulë ose me shishe, I lehtëson shumë, pasi ato shohin sa qumësht pi fëmija i 

tyre, ndërsa kur i ushqejnë fëmijët e tyre me gji, nuk janë të sigurta nëse fëmija I tyre ngopet apo 

ushqehet mjaftueshëm.  

 Një tjetër factor ndikues në fillimin apo kohëzgjatjen e ushqyerjes eskluzive me gji është lloji i 

linjdes. Në studimin “The impact of caesarean section on breastfeeding initiation, duration and 

difficulties in the first four months postpartum”,e realizuar në Kanada, në vitin 2016, nga Hobbs 

AJ, Mannion CA, McDonald Sw, Brockway M, Tough SC, thuhet se nënat të cilat kanë vendosur 

të lindin me cesarian, apo kanë lindur në emergjencë, kanë patur si mendim paraprak mos 

ushqyerjen e tyre me gji, krahasuar me nënat të cilat kanë lindur në rrugë vaginale. Sipas të njëjtit 

burim, gratë të cilat kanë lindur më operacion, jo të planifikuar më parë, por me urgjencë, kanë 

hasur shumë vështirësi në fillimin e ushqyerjes me gji, madje këto lloj rastesh kanë patur nevojë 

për mbështetje më të madhe se nënat të cilat kishin planifikuar lindjen me operacion [79]. 

Gjithashtu është parë se nënat të cilat kanë lindur me cesarian, kanë shkëputur ushqyerjen me gji 

në mesatarisht pas 12 javësh nga lindja. Studimi I realizuar në Kanada, shprehet se vështirësia më 
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e madhe shfaqet në rritjen e kohëzgjatjes sëushqyerjes me gji, në rastet kur lindja ka qënë me 

cesarian. Gjithashtu në studimin “Early postpartum lactation effects of cesarean and vaginal 

birth”i realizuar në Shkollën Mjekësore të Universitetit Kırıkkale ne Turqi ne vitin 2016 thuhet se 

Seksioni I lindjeve  cezariane ka efekte negative në ushqyerjen me gji. Gratë pas lindjes cezariane 

prireshin  të ushqenin me gji  femijet e tre më shpesh sesa pas lindjes vaginale (p = 0.003),kjo per 

shkak se kishin shume pak qumesht pas lindjes krahasuar me nenat te cilat kishin pasur lindje 

vaginale.[80]Në punimin tonë u pa se lloji I lindjes ndikonte si në frekuencën e ushqyerjes 

eskluzive me gji ashtu dhe në kohëzgjatjen e saj. U pa se nënat të cilat kishin lindur në rrugë 

normale kishin frekuencë më të lartë të ushqyerjes me gji ( P=0.004) krahasuar me nënat të cilat 

kishin lindur me cesarian. Gjithashtu u pa se rastet që kishin bërë lindje normale, ushqenin më 

gjatë fëmijët e tyre eskluzivisht me gji( P=0.003).  

Sipas Kronborg dhe Vaeth, në punimin e tyre ”Hoë are effective breastfeeding technique and 

pacifier userelated to breastfeeding problems and breastfeeding duration?” të realizuar në vitin 

2009, shprehen se informimi i nënave ka një ndikim shumë të rëndësishëm në fillimin dhe 

vazhdimin e ushqyerjes me gji[81]. Demostrimi I teknikave, informimi mbi të gjitha aspektet e 

ushqyerjes me gji, rrit vetëbesimin tek nënat dhe vendosmërinë e tyre për të ushqyer fëmijën e tyre 

me gji. Sipas Dennis dhe McQueen, në punimin e tyre, shprehen se vetëbesimi dhe mendimi se 

nënat mund tja arrijnë të ushqejnë shumë mirë fëmijën tyre, përbën një nga faktorët më të 

rëndësishëm ndikues në realizimin e këtij procesi[82]. Në rastin tonë, informimi paraprak, edhe 

pse është realizuar në shumicën e rasteve, nuk është kryer nga persona të autorizuar për të edukuar 

nënën e re në këtë lloj ushqyerjeje. Vetëm 122/270 nëna ishin informuar mbi ndryshimet që 

ndodhin në gji gjatë periudhës së laktacionit, dhe ky informacion ishte ofruar nga mjeku I cili 

kishte ndjekur nënën gjatë shtatëzanisë. Informimi rreth ndryshimeve të gjirit, përgatit nënën mbi 

problemet e mundshme që mund të shfaqen si dhe mënyrën se si ti paandalojmë apo trajtojmë ato. 

Në rast se problemet e gjirit nuk do të menaxhohen si duhet, atëherë nëna e re do ta ketë të 

pamundur të ushqejë më tej fëmijën[83]. Gjithashtu të gjitha nënat duhet të informohen në detaje 

mbi rëndësinë që ka ushqyerja me gji si për shëndetin e fëmijës ashtu dhe atë të saj. Në këtë punim, 

61% e nënave ishin informuar mbi rëndësinë e ushqyerjes me gji në periudhën prenatale. Ky 

informacion në shumicën e rasteve ishte dhënë nga nëna e gruas së intervistuar ( 95 raste) dhe disa 

pak raste të cilat ishin informuar nga mjeku apo nga infemieri I konsultorit. Po ashtu informimi 

mbi rëndësinë e ushqyerjes me gji në periudhën postpartum ishte realizuar në shumicën e rasteve 

nga nëna e gruas(173) dhe nga mjeku neonatolog( 86 raste). Sikurse në shumë punime, edhe në 

këtë punim vihet re ndikimi I familjarëve apo I zakoneve të shoqërisë ndaj ushqyerjes me gji. Në 

studimin “Supporting breastfeeding mothers: qualitative synthesis”, të realizuar nga McInnes RJ 

dhe Chambers JA, nënat kanë vlerësuar si më të rëndësishëm suportin social, të familjrëve apo të 

miqve, se sa atë të ofruar nga shërbimet shëndetsore[84]. Megjithatë, dhëna e informacionit është 

një detyrim I institucioneve shëndetsore, të cilat e kanë të bazuar punën e tyre në protokolle të 

vecanta të cilat janë prezente edhe në vendin tonë. Pas vlerësimit të marrëdhënieve të variablave, 

u pa se informacioni paraprak ndikonte në mënyrë sinjifikante në fillimin dhe kohëzgjatjen e 

ushqyerjes eskluzive me gji ( përkatësisht P=0.046, P=0.041, P=0.037).  

Përpos të tjerash, ushqyerja me gji është cilësuar si një ushqyerje me kosto të ulët, e cila ka një 

përdorim të gjerë në popullsinë e varfër[85]. Në rastin tonë nuk vihet re ndonjë lidhje midis statusit 

socio-konomik dhe frekuencës së ushqyerjes eskluzive me gji. I vetmi faktor socio-demografik I 

cili ndikon në frekuencën dhe kohëzgjatjen e ushqyerjes me gji është mosha e nënës. 
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Sa i përket fillimit të suksesshëm të EBF, nënat me moshën  mbi 35 vjeç kishin norma më të larta 

suksesi të EBF si në lindje  (88.5%) dhe në një muaj (76.9%) (P = 0.001 dhe P = 0.029 

respektivisht).[86] 

Vlerësimi I hipotezave të punimit 

Hipoteza 1: “Nënat me status më të ulët socio-ekonomik preferojnë ushqyerjen me gji për fëmijët 

e tyre.“  

Nuk është vënë re asnjë lidhje sinjifikante mes statusit socio-ekonomik dhe ushqyerjes eskluzive 

me gji, pasi P>0.05.Pra hipoteza e sipërme nuk pranohet.  

Hipoteza 2: “Nëse fëmija i porsalindur ushqehet me gji Brenda dy orëve të para të lindjes, atëherë 

ai do të vazhdojë të ushqehet me gji“ 

Pas vlerësimit të marrëdhënieve midis ushqyerjes me gji në dy orët e para të jetës dhe ushqyerjes 

eskluzive me gji per një periudhë të caktuar kohe, është vënë re një lidhje sinjifikante, ku P=0.015. 

Hipoteza e mësipërme pranohet.  

Hipoteza 3“ Nënat të cilat kanë bërë lindje cesariane ushqejnë më pak me gji sesa nënat të cilat 

kanë lindur në rrugë normale“ 

Sinjifikanca e kësaj lidhjeje është P=0.003, pra P<0.05, cka tregon se nënat të cilat kanë lindur në 

rrugë cesariane ushqejnë më pak me gji fëmijët e tyre sesa nënat të cilat kanë lindur në rrugë 

normale. Hipoteza e mësipërme pranohet.  

Hipoteza 4“Problemet e gjirit janë ato të cilat shkurtojnë kohëzgjatjen e ushqyerjes eskluzive me 

gji” 

Është vënë re një lidhje domethënëse midis problemeve të gjirit dhe kohëzgjatjes së ushqyerjes 

eskluzive me gji, pasi P=0.039. Nënat të cilat kanë zhvilluar probleme të gjirit gjatë ushqyerjes me 

gji, kanë ndërprerë më shpejtë ushqyerjen eskluzive se sa nënat të cilat nuk kanë paraqitur 

probleme të gjirit. Hipoteza e mësipërme pranohet.  

Hipoteza 5“ Rritja e numrit te fëmijëve con në rritje te frekuencës së ushqyerjes eskluzive me gji”. 

Sikurse u sqarua dhe gjatë diskutimit, nënat të cilat kanë përjetuar eksperienca të lindjes dhe rritjes 

së fëmijës, e kanë më të lehtë të ushqejnë fëmijët pasardhës me gji, krahasuar me nënat primipare. 

Kjo marrëdhënie ka një sinjifikancë prej P=0.045. Pra hipoteza e mësipërme pranohet.  

Hipoteza 6“ Informimi rreth ushqyerjes me gji rrit frekuencën dhe kohezgjatjen e ushqyerjes 

eskluzive me gji” 

Pas vlerësimit të marrëdhënieve të variablave, u pa se informacioni paraprak ndikonte në mënyrë 

sinjifikante në fillimin dhe kohëzgjatjen e ushqyerjes eskluzive me gji ( përkatësisht P=0.046, 

P=0.041, P=0.037). Nënat t ëcilat ishin më shumë të informuara rreth ndryshimeve të gjirit, apo 

ndaj rëndësishë së ushqyerjes me gji, kishin frekuencë dhe kohëzgjatje më të lartë se sa nënat t 

ëcilat nuk ishin informuar paraprakisht. Hipoteza e mësipërme pranohet.  

 

                                                     Konkluzione 
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Pas përpunimit të të dhënave të grumbulluara nga plotësimi i pyetësorve rezultoi se:  

❖ Shumica e nënave kishin ushqyer me gji fëmijën e tyre që brenda dy orëve të para të lindjes, 

73%.  

❖ Po ashtu, shumica e nënave vazhdonin të ushqenin eskluziovisht me gji fëmijën edhe në 

momentin e daljes nga spitali, në 67% të rasteve, vetëm 6% ushqenin fëmijën me formulë 

dhe 27% e ushqenin me kombinim të gjirit dhe formulës. 
❖ Pjesa me e madhe(79%)e nënave shprehen se kanë ushqyer fëmijën e tyre eskluzivisht me 

gji, për një periudhë të caktuar kohe, prej të cilave 27% e kanë ushqyer vetëm 2 muajt e 

parë, 30% deri në muajin e 4 dhe 43% deri në muajin e 6 të jetës e kanë ushqyer fëmijën 

eskluzivisht me gji. 
❖ Nga studimi rezultoi se faktoret te cilet kane ndikuar pozitivisht duke cuar ne rritje te 

frekuences dhe kohezgjatjes se ushqyerjes ekskluzive me gji ishin: 
✓ Ushqyerja me gji e femijes ne dy oret e para te jetes(kjo ndikon ne menyre domethenese 

si ne percaktimin e llojit te ushqyerjes dhe ne kohezgjatjen e ushqyerjes ekskluzive me 

gji), 

✓ mosha e nenes(mosha e nënave të intervistuara ndikon pozitivisht në rritjen e numrit të 

ushqyerjes eskluzive me gji, pasi P=0.039). 

✓ lindja e femijes ne rruge natyrale,( nënat të cilat kanë lindur në rrugë cesariane ushqejnë 

më pak me gji fëmijët e tyre sesa nënat të cilat kanë lindur në rrugë normale). 

✓ eksperienca e nenave multipare,( nënat të cilat kanë përjetuar eksperienca të lindjes dhe 

rritjes së fëmijës, e kanë më të lehtë të ushqejnë fëmijët pasardhës me gji, krahasuar 

me nënat primipare). 

✓ informimi rreth ushqyerjes ekskluzive me gji(Nënat të cilat ishin më shumë të 

informuara rreth rëndësisë së ushqyerjes me gji, kishin frekuencë dhe kohëzgjatje më 

të lartë se sa nënat t ëcilat nuk ishin informuar paraprakisht). 

❖ Faktoret negative te cilet kane ndikuar ne nderprerjen e hereshme te ushqyerjes me gji ne 

menyre sinjifikante permendet: 

✓ Problemet e gjirit jane ato te cilat ndikojne ne shkurtimin e kohezgjatejes se ushqyerjes 

ekskluzive me gji. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Rekomandime 

 

Pas përpunimit të të dhënave të punimit dhe shqyrtimit të literaturës bashkëkohore, mund të 

rekomandojmë si më poshtë;  
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❖ Sipas rekomadimeve të OBSH duhet të promovohet ushqyerja eskluzive me gji deri në 

muajin e 6-të të jetës së fëmijës, më tej ushqyerja me gji rekomandohet të kombinohet me 

ushqim dhe të vazhdojë deri në vitin e 2-të të jetës.  

❖ Infermieri I konsultorit të gruas duhet të fillojë informimin e nënës rreth rëndësishë së 

ushqyerjes me gji që në periudhën prenatale, duke përfshirë edukimin teorik dhe praktik 

mbi ushqyerjen. Informimi, I cili në rastin tonë realizohej më së shumti nga familjarët, 

duhet të fillojë të realizohet nga infermierët përkatës.  

❖ Në periudhën e informimit duhet të përfshihen dhe familjarët, kryesisht bashkëshorti, pasi 

ky I fundit ka një impact të rëndësishëm në vendimarrjen e nënës.  

❖ Informimi paraprak mund të realizohet në klasa apo focus-grupe, ku nënat të mund të 

shkëmbejnë eksperienca me njëra-tjetrën.  

❖ Nënat duhet të pajisen me broshura të ilustruara rreth mënyrave të ushqyerjes me gji, në 

mënyrë që këto të fundit të aftësohen dhë të rrisin vetëbesimin dhe aftësinë në këtë proçes.  

❖ Nënat duhet të informohen rreth ndryshimeve të gjirit si dhe mënyrën e parandalimit dhe 

të menaxhimit të problemeve që mund të shfaqen gjatë ushqyerjes me gji.  

❖  Duke qënë se periudha postnatale paraqitet si më e vështira, kujdesi infemieror duhet të 

vazhdojë dhe gjatë kësaj periudhe, pasi eksiston rreziku që nëna të ndalojë ushqyerjen 

eskluzive me gji.  

❖ Të gjitha ndërhyrjet infermierore do të përshtaten me protokollin e ushqyerjes me gji, me 

nevojat e nënave, kulturën si dhe mjedisin social.  
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Pyetesor rreth ushqyerjes eskluzive me gji 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4733091/
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Të dhënat personale të nenave pjesmarrëse në studim 

1. Mosha 

o Më e vogël se 18 vjeç 

o 18 – 25 vjeç 

o 26 – 35 vjeç 

o Mbi 35 vjeç 

2. Statusi civil 

o E martuar  

o E pa martuar 

 

3. Vendbanimi  

o Urban  

o Rural  

 

5. Statusi i punësimit 

o Punëtore e thjeshtë 

o Në administratë 

o Në edukim 

o Në biznesin vetjak 

o Shtëpiake 

 

4. Niveli arsimor 

o Arsim 8 vjecar 

o Arsim i mesëm 

o Arsim i lartë 

 

 

 

 

 

 

 

6. Statusi socio ekonomik: 

o Status i ulët 

o Status i mesëm 

o Status i lartë 

 

7. Gjinia e fëmijës 

o Femër 

o Mashkull  

Vlerësimi i ushqyerjes me gji 

8. A e keni ushqyer femijën tuaj 

eskluzivisht me gji per nje periudhe te 

caktuar?  

o Po  

o Jo  

 

10. Ushqyerja e neonatit në momentin e 

daljes nga materniteti ishte: 

9. Keni kryer ushqyerjn me gji të 

fëmijës brënda dy orëve të para të jetës: 

o Po 

o Jo 

 

 

11.Ushqyerje ekskluzive me gji e keni 

realizuar deri: 
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o Vetëm me gji 

o Qumësht formule 

o Të dyja 

o Nuk e kam ushqyer me vetëm me gji 

o 1 - 2 muajt  e parë  

o 3 – 4  muajt e pare 

o 5 – 6 muajt e parë 

  

Vlerësimi i faktorëve biofizik 

12.Pariteti? 

o Fëmija i parë 

o Fëmija i dytë 

o Fëmija i tretë 

o Fëmija i katër 

 

13. Lloji i lindjes? 

o Lindje normale 

o Lindje cezariane 

 

14. Probleme gjatë ushqyerjes me gji 

o Dhimbje e thithave të gjirit 

o Mastit 

o Thitha të rafshta 

o Asnjë problem 

15. Momenti që ju keni zgjedhur për të 

ndërprerë ushqyerjen ekskluzive me gji 

ishte se: 

o Nuk e ngopnit fëmijën me qumësht, 

pasi fëmija grindej 

o Jua kërkuan familjarët (nëna, vjerra etj) 

o Mendonit se fëmija juaj nuk po shtonte 

në peshë 

o Nuk kishit besim se mund ta realizonit  

o Ishte kërkesë e personelit shëndetësor 

 

Vlerësimi i faktorëve psikosocial 

16. Përsa i përket ushqyerjes së fëmijës 

suaj: 

o Kisha vendosur ta ushqeja me gji 

o Kisha vendosur ta ushqeja me gji dhe 

ushqim shtesë 

o Kisha vendosur të mos e ushqeja me gji 

që paraprakisht 

17. Cili është personi i cili ju ka 

mbështetur më shumë në drejtim të 

ushqyerjes së fëmijës suaj? 

o Bashkëshorti  

o Nëna juaj, vjerra 

o Mikeshat e tua 

o Personel shëndetësor 
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o Asnjë, kisha lexuar mjaftueshëm për 

ushqyerjen me gji 

 

Ndërhyrjet mbështetëse 

 

18. A ju kanë informuar paraprakisht 

përsa i përket ndryshimeve që ndodhin në 

gji gjatë periudhës së laktacionit? 

o Po  

o Jo  

19. Në se po kush? 

o Mjeku që ju ka ndjekur 

o Infermieri i konsultorit të gruas 

o Nëna juaj 

o Mikeshat tuaja 

20. A ju kanë informuar në lidhje me 

rëndësinë e ushqyerjes me gji të fëmijës 

tuaj në periudhën prenatale: 

o Po  

o Jo   

21. Nëse po kush: 

o Mjeku që ju ka ndjekur 

o Infermieri i konsultorit të gruas 

o Nëna juaj 

o Mikeshat tuaja 

22. A ju kanë informuar në lidhje me 

rëndësisnë e ushqyerjes me gji gjatë 

periudhës postpartum: 

o Po  

o Jo 

23. Nëse po kush 

o Mjeku neonat 

o Mjeku pediatër 

o Infermieri neonat 

o Infermieri i konsultorit 

o Nëna juaj 

o Mikeshat tuaja 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aneks   

 

FLETE INFORMUESE  
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Përshëndetje, jam Eva Muhaj, studente në prag diplomimi (Master Shkencor Infermieri e 

Pergjithshme) në Fakultetin e Shëndetit Publik, Universiteti i Vlorës”Ismail Qemali”. Jam duke 

kryer një studim në lidhje me vlerësimin e frekuencës dhe kohëzgjatjes së ushqyerjes ekskluzive 

me gji si dhe evidentimin e  faktorëve ndikues në këtë lloj ushqyerjeje. 

Të dhënat e mbledhura nga studimi do të shërbejnë për realizimin e punimit për diplomim. 

Ushqyerja ekskluzive me gji është standardi i artë  në ushqyerjen e të miturve.Organizata Botërore 

e Shëndetësisë (OBSH) rekomandon ushqim ekskluziv me gji deri në moshën 6 muaj dhe 

ushqyerjen me gji deri në 2 vjeçë. 

Nëse ju dëshironi të bëheni pjesë e studimit duke plotësuar pyetësorin anonim në të cilin janë 

përfshirë pyetje që vlerësojnë frekuencenm,kohezgjatjen dhe faktoret ndikues ne ushqyerjen 

ekskluzive me gji. Pjesëmarrja është vullnetare, ju mund të vendosni që të ndërprisni plotësimin e 

pyetësorit në cdo kohë. Te dhënat janë konfidenciale, ato do të përdoren vetëm për qëllimin e 

studimit.  

Me nevojitet miratimi juaj verbal që të fillojmë plotësimin e pyetësorit.  

                                

Faleminderit per pjesëmarrjen! 
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Abstract 

Based on WHO and UNICEF guidelines, exclusive breastfeeding is the safest way for the newborn 

baby, as it provides all the ingredients needed for healthy growth and development. All mothers 

can breastfeed their children if they have the right information and support of the family, the health 

system, and society as a whole. Breastfeeding should start in the first hour of the child's life and 

should continue exclusively until the 6th month. Further, it should be combined with the right 

foods until the 2nd year of life. 

Aim of the study. Evaluation of the frequency and duration of exclusive breastfeeding and 

identification of factors influencing this type of nutrition. 

Methods: This is a descriptive study, conducted through self-administered questionnaires, 

addressed to 270 mothers who have children younger than 2 years of age. 

Results: N = 270 mothers participated in the work. After processing data via SPSS, version 22, it 

turned out that 79% of mothers had exclusively breastfeed their children. Most mothers, 43%, had 

exclusively breastfeed until 6th month of life. In 73% of cases children were breastfeeding within 

the first two hours of delivery. It was noted that age, parity, breast problems during lactation, 

nutrition in the first two hours of delivery, delivery type as well as prior information had a 

significant effect on the frequency and duration of breastfeeding (P <0.05). Multipare mothers had 

higher breastfeeding frequency than primipare mothers (P = 0.045). Mothers who had vaginal 

delivery breastfeed more than those who delivered by C-section. Breast problems that occurred 

during lactation reduce the duration of exclusive breastfeeding. 

Recommendations: The consultant's nurse should take an active part in informing the mother about 

the importance of breastfeeding and the techniques of the nutrition process. Mothers' training needs 

to increase in order to increase their self-esteem. Mother should attend classes or focus groups to 

share experiences with other mothers. Information should include both family members, mainly 

the spouse, as the latter has a major impact on mother's decision-making. We should promote 

exclusive breastfeeding until the 6th month and increasing its duration until the second year of life. 

Key words: breastfeeding, exclusive breastfeeding, frequency and duration of exclusive 

breastfeeding   
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