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4. ABSTRAKT 

Hyrje: Ushqyerja me gji është mënyra më e mirë për të ushqyer një fëmijë, sepse ka një sër 

përfitimesh shëndetësore si për nënën ashtu edhe për foshnjën.Në periudhën postpartum nënat 

hasen me probleme të shumta apo vështirësi si pasojë e faktorëve të ndryshëm që ndikojnë në 

ushqyerjen me gji. 

Qëllimi: Identifikimi i prevalencës së gjendjeve që tregojnë vështirësi të ushqyerjes së hershme 

me gji dhe faktorëve që shoqërohen me problemet e gjirit tek gratë postpartum në rrethin e 

Vlorës. 

Metodologjia: Është një studim cross-seksional observues dhe analitik i realizuar në 

Maternitetin e rrethit të Vlorës gjatë periudhës shkurt-prill 2019. Studimi përfshiu 150 cifte 

nënë-foshnja të porsalindura të përzgjedhur në mënyrë rastësore që qëndronin rooming -in. Si 

instrument për identifikimin e problemeve të mundshme të ushqyerjes me gji është përdorur 

formulari i vëzhgimit të ushqyerjes me gji hartuar nga OBSH9, ndërsa për variablat e tjerë u 

përdor një pyetësor që përmban të dhënat socio-demografike,gestacionale të nënës dhe 

karakteristikat e të porsalindurëve. Të dhënat janë përpunuar me programin statistikor  SPSS 

23, është përdorur Treguesi i probabilitetit Hi-katror,vlera p < 0.05 e tij tregon se ndryshimi 

është i rëndësishëm si dhe është bërë analiza  regresive për të vërejtur sesi janë të lidhura këto 

variabla me njëri-tjetrin. 

 Rezultatet: Nga 150 çifte nënë-fëmijë ,pjesa më e madhe e nënave kishin arsim të 

mesëm(51.3%),ishin të papuna dhe 48.7% në interval moshe nga 18-25vjeçe.39.39% nuk 

kishin marr edukim prenatal rreth kujdesit të gjirit dhe 52.7% kishin përdorur suplemente 

shtesë.Problemet më të shpeshta ishin problemet e gjirit (36%). Variablat që shoqëroheshin me 

lidhje të rëndësishme statistikore me crregullimet e gjirit ishin: mosha e nënës (p=0.0001),lloji 

i lindjes (p=0.0001),ushqimet shtesë të marra në spital (p=0.0001) dhe mungesa e edukimit 

prenatal (p=0.0001).Kushtet e observuara që shoqëroheshin me lidhje të rëndësishme 

statistikore me kohëzgjatjen e ushqyerjes me gji ishin:pozicioni i trupit (p=0.013),problemet e 

gjirit (p=0.020) dhe teknika e thithjes së gjirit (p=0.017). 

Konkluzione: Ndikimi që kanë këto variabla në problemet e gjirit, dhe kushtet e observuara 

në kohëzgjatjen e ushqyerjes me gji duhet të shërbejë si referim për ofruesit e kujdesit për 

nënën dhe fëmijën, në mënyrë reduktimin e këtyre problematikave dhe lehtësimin e proçesit të 

ushqyerjes me gji. 

Fjalet kyce: ushqyerje me gji,vështirësi të ushqyerjes me gji,edukim prenatal,probleme të gjirit, 

rekomadime të OBSH-së, kohëzgjatje e ushqyerjes me gji. 
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5. HYRJE 

 

5.1 Identifikimi i Problemit dhe Rëndësia e Studimit 

Të ushqesh fëmijën tënd me gji është dhurata më e madhe që mund t’i bësh atij. Duke e ushqyer 

me gji i siguron atij një jetë të shëndetshme në të ardhmen dhe jo vetëm. Ushqyerja me gji është 

një moment shumë i rëndësishëm si për foshnjën ashtu edhe për nënën, pasi përvec  përfitimeve 

shëndetësore sjell edhe një lidhje të fortë emocionale midis të dyve. Ushqyerja me gji njihet 

universalisht si hapi i parë në promovimin e shëndetit dhe mirëqënies së fëmijëve dhe familjeve 

të tyre [1]. Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH) rekomandon që foshnjat të ushqehen 

me gji brenda 1 ore të lindjes, ushqim ekskluziv me gji (EBF) për gjashtë muaj dhe plotësohet 

deri në moshën 2 vjeç ose më shumë, duke marrë parasysh përfitimet e provuara në praktikë 

për nënën dhe fëmijën [2]. Fillimi i hershëm i ushqyerjes me gji brenda orës së parë pas lindjes 

është e rëndësishme për mbarëvajtjen e ushqyerjes me gji, për mbijetesën neonatale dhe 

zhvillimit të fëmijëve. Orët dhe ditët e para të jetës së të porsalindurit janë një dritare kritike 

për vendosjen e laktacionit dhe ofrimin e suportit për nënat postpartum të cilat kanë nevojë për 

realizimin e një ushqyerje të sukseshme me gji. Qumështi i parë i gjirit përmban kulloshtër, i 

cili është i pasur me shumë kalori dhe ka antitrupa që mbrojnë të porsalindurin nga sëmundjet. 

Fillimi i hershëm i ushqyerjes me gji gjithashtu inkurajon lidhjen midis nënës dhe të 

porsalindurit, duke lehtësuar prodhimin e rregullt të qumështit të gjirit [3].Ushqyerja me gji 

është mënyra më e mirë për të ushqyer një fëmijë, sepse mbron nënën dhe foshnjën nga një 

sërë problemesh shëndetësore. Megjithatë, shumë gra që fillojnë me dhënien e gjirit ndalojnë 

para minimumit të rekomanduar të ushqyerjes ekskluzive me gji për gjashtë muaj. Gratë shpesh 

ndalen, sepse problemet e përbashkëta ndërhyjnë në aftësinë e tyre për të ushqyer me gji. Këto 

probleme mund të jenë të llojeve të ndryshme të cilat  ndërhyjnë drejtpërdrejtë në ushqyerjen 

me gji. Përballja me këto probleme e bënë nënën të ndihet e paaftë dhe procesin e ushqyerjes 

me gji të dështojë. Për fat të mirë, me udhëzime dhe trajtim të duhur mjekësor, shumica e grave 

mund të kapërcejnë këto pengesa dhe të vazhdojnë ushqyerjen me gji për periudha më të gjata 

[4]. 

Një përmbledhje e literaturës ka treguar se ushqyerja me gji është shumë e dobishme për nënat 

dhe foshnjat. Edhe pse shumë organizata të mëdha shëndetësore kanë rekomanduar EBF për 

gjashtë muaj, shumë gra përballen me sfida të mëdha në vazhdimin e EBF për periudhën e 

rekomanduar. Gratë gjatë periudhës së hershme të paslindjes, kanë nevojë për mbështetje të 

vazhdueshme, udhëzime dhe edukim nga profesionistët e kujdesit shëndetësor për të kapërcyer 

barrierat e shumta të shoqëruara me vazhdimin e EBF.  

Në Shqipëri, sipas të njëjtit burim të lartpërmendur (DHS 2017-2018), përqindja e fëmijëve 

nën moshën 6 muaj që janë ushqyer ekskluzivisht ka mbetur pothuajse i pandryshuar por pak 

në rënie ndërmjet 2008-09 (39%) dhe 2017-18 (37%). Ndërkohë qe ka pasur një rritje në 

përqindjen e fëmijëve që fillojnë të ushqehen me gji brenda një ore nga lindja nga 43% në 

2008-09 në 57% në 2017-18. Konkretisht në rrethin e Vlorës vetëm 68% e nënave i kanë 

ushqyer me gji fëmijët brenda orës së parë të lindjes. Fëmijët marrin qumësht gjiri për 

mesatarisht 15 muaj dhe ushqehen vetëm me gji për mesatarisht 2 muaj. 

Një lehtësues i ndërprerjes së hershme të gjirit është ende pak i eksploruar në nivel kombëtar 

dhe literaturë ndërkombëtare, dhe është e lidhur me vështirësitë e natyrshme në teknikën e 

dhënies së gjirit [3]. Besohet se një teknikë e dobët do ta bënte të vështirë për të porsalindurin 

të thith dhe boshatis gjoksin, duke ndikuar kështu në dinamikën e prodhimin e qumështit. Si 

pasojë, nëna mund të prezantojë ushqime të tjera herët, duke shkaktuar ndërprerjen e gjirit [5]. 

Studimet Botërore tregojnë një prevalencë të vështirësive të ushqyerjes me gji në maternitet 

rreth 50-55%. 
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Disa sjellje të vërejtura gjatë dhënies së gjirit në maternitet spital nuk janë të dëshirueshme dhe 

konsiderohen si faktorë rreziku për ndërprerjen e gjirit. Prania e dhimbjes së thumbave të gjirit, 

bllokimi i qumështit (gjinj të mbushur ose të tendosur), lezionet e gjirit, lodhje janë shembuj të 

kushteve që tregojne vështirësi me teknikën e dhënies së gjirit, zakonisht të përmendura në 24 

orët e para pas lindjes. Përveç këtyre, rrethana të tjera gjithashtu kanë një ndikim negativ në 

kohëzgjatjen e ushqyerjes me gji , siç është prania e vështirësive në kapjen dhe thithjen e gjirit, 

acarimi i foshnjës dhe perceptimi i qumështit të pamjaftueshëm nga nëna [6], [7]. OBSH, së 

bashku me Fondin e Kombeve të Bashkuara për Fëmijët (UNICEF), rekomandojnë përdorimin 

e një "formulari të vlerësimit të gjirit" si një strategji për të monitoruar dhe identifikuar këto 

vështirësi fillestare që përfshijnë teknikën e dhënies me gji. Pavarësisht se është pak i përdorur, 

ky instrument lejon vlerësimin e sjelljeve që janë të favorshëm apo jo në lidhje me ushqyerjen 

me gji [8], [9].  

Këto të dhëna me diktuan nevojën të ndërmarr një studim për vlerësimin e vështirësive në 

ushqyerjen e hershme me gji edhe në popullatën e grave postpartum në Maternitetin e rrethit 

të Vlorës duke përdorur si instrument pikërisht  formularin e vëzhgimit të ushqyerjes me gji, i 

lartpërmendur si një perspektivë e ardhshme për përcaktimin dhe zgjidhjen e këtyre 

problemeve me qëllim forcimin e lidhjes nënë-foshnjë. 
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6. PËRMBLEDHJE E LITERATURËS 

 

6.1 Koncepti i përkufizimit të ushqyerjes me gji. 

Qumështi i nënës  njihet gjerësisht si burimi optimal i të ushqyerit për të gjithë foshnjat. 

Qumështi i gjirit stimulon zhvillimin e sistemit imunitar të foshnjave dhe plotëson nevojat 

ushqyese të një foshnjeje deri në afro gjashtë muaj, kur ushqimet plotësuese dhe lëngjet 

zakonisht shtohen në dietë [10]. Qumështi i gjirit është ushqim optimal për pothuajse të gjitha 

foshnjat në vitin e parë të jetës. Qumështi i gjirit është kompleks nga ana biologjike, specifike 

në varësi të species dhe shërben dhe si burim ushqimi, dhe si mbështetës imunologjik për 

zhvillimin e foshnjës. Ai përmban me qindra substanca bioaktive që përfshin të gjitha qelizat e 

bardha te gjakut p.sh (makrofagë qelizat T, qelizat B dhe neotrofilet), proteinat të tilla si 

imunoglobulinat ( IgA, D, G,M) dhe faktorët imuno-rregullues ( për shembull laktoferina, 

laktoperoksidaza lisozomike) hormonet ( që lëshojnë tirotropinë, tiroksinë, koritisolë, faktori i 

rritjes 1 insulina-like): Qumështi i gjirit ndryshon gjatë ushqyerjes dhe me kalimin e kohës, në 

mënyrë që të përmbushë nevojat për të ushqyer dhe nevojat imunologjike të foshnjës që janë 

gjithmonë në rritje. Qumështi i gjirit siguron përfitime të menjëhershme dhe afatgjata te 

foshnjat. Foshnjat që janë ushqyer me qumësht gjirit, kanë një rrezik më të vogël për 

gastroenterit, për infeksione të traktit respirator, infeksionet të traktit urinar dhe për infeksione 

serioze bakteriale . Të dhënat sugjerojnë se ushqyerja me gji zvogëlon gjithashtu rrezikun e 

sëmundjeve në fëmijëri, edhe pas ndërprerjes së ushqyerjes me gji ku përfshihet tipi 1 i diabetit 

të sheqerit, sëmundjes Crohn, artritit reumatoid juvenile, limfoma, alergjia dhe të tjera. Edhe 

nënat gjithashtu përfitojnë nga ushqyerja me gji e foshnjave. Gratë që ushqejnë me gji kanë më 

pak gjakderdhje pas lindjes, kanë involucion më të shpejtë të uterusit të shtatzënisë, kanë një 

kthim më të hershëm në formën e tyre para shtatzënisë, dhe kanë mundësi të ulin rrezikun e 

kancerit të vezoreve, kancerit të gjirit dhe osteoporozës[11].Për foshnjën deri në muajin e 

gjashtë, qumështi i gjirit është ushqimi ideal dhe i vetmi që i ofron atij të gjithë nutrientët e 

nevojshëm për rritjen dhe zhvillimin optimal. Pra, theksi vihet mbi ushqyerjen vetëm me gji pa 

asnjë lloj shtese ushqimore dhe lëngje (përfshirë edhe ujin) për 6 muajt e parë të jetës së 

foshnjës, sepse është vërtetuar shkencërisht dhe në praktikë përfitimi i saj thelbësor mbi 

sëmundshmërinë dhe vdekshmërinë e fëmijës së vogël. Ekzistojnë të dhëna shkencore të sigurta 

se ushqyerja vetëm me gji parandalon sëmundjet, si diarreja dhe pneumonitë, që vrasin miliona 

fëmijë çdo vit. Më tej, OBSH këshillon vazhdimin e ushqyerjes me gji, krahas ushqimeve 

shtesë (të fillohen sapo foshnja mbush 6 muajsh, as më herët e as më vonë), për dy vjet ose sa 

më gjatë që të jetë e mundur. Gjatë aktiviteteve të vitit 2012, në përvjetorin e 20-të të Javës 

Botërore të Ushqyerjes me Gji, UNICEF deklaroi se vetëm vënia në zbatim e politikave të forta 

kombëtare që mbështesin ushqyerjen me gji, mund të parandalojë vdekjen e rreth 1.000.000 

(një milion) fëmijëve nën 5 vjeç në vendet në zhvillim, çdo vit. 

Sipas studimit të fundit kombëtar demografik dhe shëndetësor shqipëtar ( ADHS viti 2008-09): 

  

• Vetëm 43 % e fëmijëve të lindur në 5 vitet e fundit para studimit, dhe që kishin marrë 

ushqim gjiri, kishin filluar ushqyerjen me gji brenda një ore nga lindja. 

• 88% e fëmijëve nën moshën pesë vjeç kishin filluar ushqimin me gji brenda një dite 

nga lindja . 

• 19 % e fëmijëve të ushqyer me gji kishin marrë një ushqim para qumështit të gjirit. 

• Fëmijët ushqehen me gji për një periudhë mesatare prej 14,6 muaj. 
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• 39% e fëmijëve nën moshën 6 muaj janë ushqyer ekskluzivisht me gji 

• Rreth 30 % e vdekjeve tek fëmijët nën 5 vjeç në Shqipëri lidhet me kequshqyerjen, dhe 

18 % prej tyre mund t’i atribuohen ushqyerjes nënoptimale me gji [12].  

Sipas udhëzimeve të UNICEF-it dhe të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, praktikat më të 

mira të të ushqyerit të fëmijëve të vegjël përfshijnë ushqyerjen e parë me gji brenda orës së 

parë të lindjes, ushqyerje vetëm me gji gjatë gjashtë muajve të parë të jetës dhe ushqyerje me 

gji në vazhdim deri në moshën dy vjeçare, madje dhe më vonë, shoqëruar me ushqime të ngurta, 

gjysmë të ngurta dhe të buta, të sigurta dhe të përshtatshme sipas moshës, pas muajit të gjashtë. 

Sipas Studimit Demografik Shëndetësor të Shqipërisë, 43% e fëmijëve në Shqipëri e fillojnë 

ushqyerjen me gji brenda orës së parë të lindjes dhe vetëm 39 % ushqehen vetëm me gji [13]. 

Shumica e grupeve kombëtare dhe ndërkombëtare rekomandojnë ushqim ekskluziv  me gji pa 

përdorimin e formulës  ose ushqime apo lëngje të tjera për gjashtë muajt e parë dhe ushqyerjen 

e pjesshme me gji për të paktën 12 muaj. Pavarësisht nga dëshmitë e mëdha në favor të 

ushqyerjes me gji, në Shtetet e Bashkuara rreth 83% e grave ushqehen me gji menjëherë pas 

lindjes dhe vetëm rreth 58% e femrave ende janë duke ushqyer me gji në gjashtë muaj [14]. 

Sipas një studimi të kryer në Kosovë ,më pak se gjysma e të sapolindurve (45 %) ushqehen me 

gji brenda një ore nga lindja, ndërsa 86 % janë ushqyer me gji brenda një dite të 

lindjes.Ushqyerja ekskluzive me gji është e praktikuar vetëm për 40 %.të tyre [15]. 

Shtetet e Bashkuara kanë vendosur një qëllim për rritjen e mëtejshme të normave të dhënies së 

gjirit deri në vitin 2020, në mënyrë që të paktën 82% e nënave të fillojnë me ushqyerjen me gji 

dhe të paktën 61%  janë ende duke ushqyer me gji në gjashtë muaj [16]. 
 

6.2.PËRFITIMET E USHQYERJES ME GJI 

 Ushqyerja me gji ёshtё e rёndёsishme si pёr nёnёn edhe pёr bebin. Qumështi i nënave përfshin 

faktorë të ndryshëm që përmirësojnë sistemin imunitar të foshnjave [17]. Gratё qё ushqejnё me 

gji foshnjat e tyre zakonisht e bёjnё kёtё sepse besojnё qё ёshtё mё e mira pёr foshnjat e tyre 

dhe sepse kjo iu jep kёnaqёsi dhe gёzim. Koha e ushqyerjes sё parё, pozicionimi, frekuenca e 

ushqyerjes, kohёzgjatja, dhe mbёshtetja pёr nёnat qё ushqejnё me gji mund tё ndikojё nё 

vendosjen dhe ruajtjen e ushqyerjes me gji. Kontakti i hershёm ndёrmjet nёnёs dhe bebit ka 

efekte pёrfituese nё ushqyerjen me gji, pёrveҫ pёrfitimeve tё tjera tё rёndёsishme. Ёshtё e 

vёshtirё tё ndahen efektet e thithjes sё hershme nga efektet e ndёrveprimit tё hershёm nёnё-

beb, tё tilla si prekja, vёshtrimi, dhe kontakti lёkurё-lёkurё. Ushqyerja brenda dy orёve tё para 

pas lindjes rrit kohёzgjatjen e ushqyerjes me gji kur krahasohet me njё vonesё prej 4 orёsh ose 

mё shumё nga fillimi i kёsaj ushqyerje. Ushqyerjes sё parё pas lindjes duhet t’i jepet privaci. 

Ndihma e aftё profesionale mundё tё jetё e dobishme nё kёtё kohё.  

 Për tё siguruar ushqyrjen e parё tё sukseshme me gji, menjёherё pas lindjes infermierja: - 

Vendos bebin nё kontaktin lёkurё-lёkurё me nёnёn e tij. 

 - Ndihmon nёnёn tё fillojё ushqyerjen me gji brenda njё orё pas lindjes - Ndihmon nёnёn të 

vendos foshnjën nё gji kur ёshtё gati. 

 - Kontrollon nёse kapja dhe pozicioni bebё-nёnё gjatё dhёnies sё gjirit ёshtё e saktё - Lejon 

bebin tё thithё sa kohё tё dёshirojё nga tё dy gjinjtë. 

 - Mban nёnёn dhe bebin sё bashku pas lindjes sa mё shumё kohё tё jetё e mundur. 
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 - Vonon tё gjitha procedurat tё tilla si peshimi, larja e bebit, etj deri pas ushqyerjes sё parё me 

gji [18]. Ushqyerja me gji jep përfitime afatshkurtra dhe afatgjata për fëmijën dhe nënën, duke 

përfshirë ndihmën për të mbrojtur fëmijët nga një sërë çrregullimesh akute dhe kronike. 

Shqyrtimi i studimeve nga vendet në zhvillim tregon se foshnjat që nuk ushqehen me gji kanë 

6-10 herë më shumë gjasa të vdesin në muajt e parë të jetës sesa ato që ushqehen me gji. Diarrea 

dhe pneumonia janë më të zakonshme dhe më të rënda tek fëmijët që ushqehen artificialisht 

dhe janë përgjegjës për shumë nga këto vdekje. Infeksione të tjera akute, duke përfshirë mediat 

otitis, meningjiti Haemophilus influenzae dhe infeksioni i traktit urinar janë më pak të 

zakonshme dhe më pak të rënda tek foshnjat me gji [19]. 

Ka një numër përfitimesh të ushqyerjes me gji, shumë prej të cilave vazhdojnë edhe pas 

ndërprerjes së dhënies së gjirit. Sidoqoftë, edhe ushqyerja me gji për një periudhë të shkurtër 

kohe siguron disa përfitime për foshnjën. 

 

 

Për foshnjat - Disa nga përfitimet e ushqyerjes me gji për foshnjat përfshijnë si në vijim: 

 

● Funksioni më i mirë i traktit të tretjes dhe mbrojtja nga infeksionet e traktit të tretjes, si të 

vjella dhe diarre. 

 

● Një rrezik i reduktuar i infeksioneve të frymëmarrjes, infeksioneve të veshëve dhe wheezing. 

 

● Disa studime sugjerojnë se ushqyerja me gji redukton rrezikun e obezitetit, sëmundjeve 

kardiovaskulare, kancereve të caktuara të fëmijërisë dhe sëmundjeve autoimune, siç është 

diabeti i tipit 1. 

Për nënat - Krahasuar me nënat që ushqejnë me formulë, tek gratë që ushqehen me gji: 

 

● Zvogëlon humbjen e gjakut pas lindjes si pasojë e një hormoni, oksitocin, i cili lëshohet në 

gjakun e nënës ndërsa ushqehet me gji. Oksitocina ndihmon në mitër të kontraktohet, gjë që 

zvogëlon gjakderdhjen e mitrës. 

 

● Nivelet e reduktuara të stresit si rezultat i disa hormoneve të lëshuara gjatë dhënies së gjirit. 

 

● Rritja e humbjes së peshës pas shtatzënisë (nëse ushqyerja me gji vazhdon për të paktën 

gjashtë muaj). 

 

● Zvogëlimi i rrezikut të kancerit të gjirit, kancerit të vezoreve dhe kancerit të mitrës 

• Lidhje e fortë emocionale nënë-fëmijë. 

 

Për familjen -  ● Reduktimi i kostove për ushqyerjen e foshnjave. Formula e foshnjave dhe 

furnizimet e lidhura vlerësohen të kushtojnë të paktën $ 1000 gjatë 12 muajve të parë. 

 ● Shpenzime të reduktuara në lidhje me kujdesin shëndetësor, duke përfshirë vizitat e mjekut, 

shpenzimet e spitalit dhe kohën e humbur nga puna. Foshnjat që ushqehen me gji kanë më pak 

gjasa të sëmuren dhe kanë më pak gjasa të shtrohen në spital, duke zvogëluar kostot dhe ankthet 

e mundshme të kujdesit për një fëmijë të sëmurë [20.]Ushqyerja me gji parandalon vdekjen e 

1.4 milion fëmijëve nën moshën pesë vjeç në vendet e zhvilluara duke zvogëluar shkallën e 

infeksioneve respiratore dhe gastrointestinale tek foshnjat [21].  

Rezultatet negative të shëndetit të foshnjave mund të ulen ndjeshëm kur kohëzgjatja e 

ushqyerjes me gji është në një kohë optimale. Rezultatet shëndetësore që mund të ndikojnë në 
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një fëmijë brenda vitit të parë të jetës nëse nuk ushqehet me gji përfshijnë rritjen e vdekshmërisë 

foshnjore, sëmundjet gastrointestinale dhe sëmundjet e frymëmarrjes. Efektet afatgjata të 

mosushqyerjes  me gji mund të përfshijë rreziqet e rritura të obezitetit të fëmijërisë, incidenca 

e diabet mellitus tipi 1,tipi 2  dhe çrregullimet gastrointestinale [22]. 

Rezultatet negative të shëndetit të nënës nga mosushqyerja me gji mund të përfshijnë: rritje 

rreziku i depresionit postpartum, rritja e rreziqeve të çrregullimeve metabolike dhe rritja e 

rrezikut e sëmundjes kardiovaskulare. Gjithashtu mund të rritet rreziku i kancerit ovarian dhe  

të gjirit që mund të lidhen me normat e ulëta të ushqyerjen me gji dhe kohëzgjatjen më të 

shkurtër të dhënies së gjirit tek gratë. Ekziston edhe një forcë e fortë korrelacioni midis 

laktacionit dhe uljes së depresionit pas lindjes [23]. 

Ushqyerja me gji ka treguar të ketë një korrelacion pozitiv në reduktimin e sëmundjeve në jetën 

e një fëmije [24]. Shkalla e vdekshmërisë foshnjore ka treguar ulje në foshnjat që ushqehen me 

gji [25]. 
 
 

6.3.POZICIONET  E USHQYERJES ME GJI 

Kapja e gjirit- Elementi kyç i një ushqyerje të sukseshme me gji është kapja e përshtatshme e 

gjirit sepse ndikon si në ushqyerje me qumësht, ashtu edhe në rahatin e bebes. Kur një bebe 

kap gjirin si duhet, goja e bebes është plotësisht e hapur, me këndet e buzës së sipërme dhe asaj 

të poshtme të mbyllura në të paktën 90 gradë dhe deri në 180 gradë. Buzët e poshtme dhe të 

sipërme të bebes duhet të kthehen mbrapsht sa ma shumë të jetë e mundur në areolë dhe thith 

në pjesën e pasme të gojës së bebes. Për shkak të ndryshueshmërisë së madhësisë në gojën e 

bebes dhe thithit e areolës së nënës, pjesa e areolës që duhet gjatë kapjes së mirë të gjirit nga 

bebja është në një varacion të lartë. Kur kapja nuk është e përshtatshme nëna mund të mos jetë 

në gjëndje të zbrazë gjirin në mënyrë të efektshme dhe të frytshme.Sipas të dhënave të një 

studimi të realizuar në Brazil në 50 cifte nënë-fëmijë,u arrit në përfundimin se problem më i 

madh ishte keqpozicionimi i  foshnjës dhe se ky problem ishte  i lidhur me llojin e lindjes,pra 

më i shpeshtë tek nënat të cilat kishin kryer lindje cezariane.[26]  

 Pozicioni i përqafimit :Ky është pozicion klasik dhe më i përdorur. Duhet që koka e bebit  të 

arrijë deri tek gropa e krahut dhe të shtrihet në parakrahun e nënës. Këmba e mbështetur  mbi 

një stol në mënyrë që të mos  rreshqas bebi. Vendoset bebi direkt mbi prehrin  ose mbi një 

jastëk mbi prehrin , dhe fytyra e tij është parale me nënën  anash. Bacini i tij duhet të vendoset 

mbi stomakun e nënës, ndërsa hunda e tij duhet të vendoset mbi thithën e gjirit. Është i 

përshtatshëm për bebet e lindura në kohë dhe në mënyrë natyrale (vaginale). Disa nëna e gjejnë 

këtë pozicion të vështirë, kanë të vështirë të drejtojnë gojën drejt thithit për shkak të dobësisë 

fiziologjike që kanë muskujt e qafës së të porsalindurit. Ky pozicion nuk pëlqehet nga gratë të 

cilat i  janë nënshtruar një lindjeje cezariane, pasi bebja ushtron mjaft presion mbi abdomen.  

Pozicioni për gjatë trupit: Ky pozicion është i lehtë për t’u përdorur kur bebi ka pak të 

zhvilluar kontrollin e kokës, por mund të përdoret gjithashtu nëse, nëna ndihet rehat. Në 

pozicionin përgjatë trupit, koka e bebit vendoset në këndin që formohet nga përthyerja e krahut 

në të njëjtën anë me gjirin nga i cili do të pijë bebi. Umbelikusi dhe gjunjët e bebit duhet të 

jenë me fytyrën nga barku i nënës. Nëna mund të përdor dorën tjetër për të mbajtur gjirin në 

pjesën pas areolës dhe ta drejtojë atë në gojën e bebit. 

Pozicioni Futbollistik: Është i mirë vecanërisht për gratë me gjoks të madh, për gratë që i janë 

nënshtruar një lindjeje cezariane dhe për nënat e reja, sepse lejon një fushëpamje të mirë të 

kapjes dhe një kontroll të mirë të kokës. Gjithashtu ky pozicion është i përshtatshëm edhe për 

binjakët. Ky pozicion ёshtё i pёrshtatshёm nёse nёna i ёshtё nёnshtruar njё lindje cezariane, 
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pёr tё mos vendosur beben mbi bark, sepse vendosja do tё shkaktonte dhimbje. Rekomandohet 

edhe nёse foshnja ka peshё tё vogёl, apo hasni vёshtirёsi pёr ta vendosuar atё nё gji. Pozicioni 

i futbollistit ёshtё i pёrshtatshёm, kur keni thithka gjiri tё sheshtë. Po ashtu nënat mund ta 

zgjedhin kёtё pozicion nёse kanë binjakё, qё ata tё ushqehen nё mёnyrё tё njёhershme.  

Pozicioni Shtrirë: Për të ushqyer të voglin në këtë pozicion , vendosni disa jastëk për të 

mbështëtur shpinën. Ju mund të vendosni një jastëk poshtë kokës dhe shpatullave. Bebi 

vendoset përballë jush, mjaft pranë duke e shtyrë me dorë kokën e tij drejt gjirit. Nëse nuk 

ndiheni rahat, dorën mund ta vendosni edhe poshtë kokës suaj. Nëse duhet që bebi të vëndoset 

pak më lartë apo afër jush pasi nuk e arrin dot gjirin atëherë vendosni një jastëk të vogël ose 

batanije të palosur poshtë kokës së tij. Koka e bebit duhet të jetë paralel me gjirin dhe jo poshtë 

tij [27]. 

6.4.FAKTORËT QË NDIKOJNË NË USHQYERJEN ME GJI 

Ka shumë faktorë që ndikojnë në kohëzgjatjen e dhënies së gjirit. Këta faktorë janë klasifikuar 

dhe paraqitur në katër grupe: faktorët  demografike, faktorët biologjik, faktorët  shoqërorë dhe 

faktorët psikologjikë. 

Faktorët demografikë që ndikojnë në modelet e ushqyerjes me  gji janë raca, mosha e nënës, 

statusin martesor, statusin socio-ekonomik, nivelin e arsimit   

Mosha e nënës 

Sasia e studimeve ka treguar  se mosha e nënës është një faktor mbizotëruese i kohëzgjatjes së 

ushqyerjes me gji.. Është raportuar se ekziston një lidhje pozitive midis kohëzgjatjes së 

ushqyerjes me gji  dhe mosëes së nënës në vendet e zhvilluara [28].  

Statusi martesor: Është raportuar se statusi martesor mund të jetë një faktor  i rëndësishëm që 

ndikon në ushqyerjen me gji.Në vendet e zhvilluara, një studim i kryer me qëllim krahasimin 

e incidencës dhe kohëzgjatjes së ushqyerjes me gji në Kanada, Australia, SHBA dhe Evropë 

sugjeruan se gratë e martuara kishin një incidencë më të lartë të kohëzgjatjes së dhënies së gjirit 

krahasuar me gratë e pamartuara [29].  

Edukimi i prindërve ka një ndikim të madh në praktikën e ushqyerjes me gji.Fëmijët me 

prindër me nivel arsimor dhe edukim të lartë janë më shumë të ushqyer në krahasim me ata me 

prindër me nivel arsimor të ulët [30]. Kërkimet kanë treguar se nënat e edukuara kanë më 

shumë mundësi të ushqejnë me gji për një kohë më të gjatë [31]. 

Faktorët socio-ekonomik 

Është raportuar se nëna nga klasa socio-ekonomike të larta zakonisht kishin  qëndrim më 

pozitiv ndaj gjirit. Të ardhurat e familjes gjithashtu luajnë një rol të rëndësishëm në aspektin e 

qëndrimeve ndaj ushqyerjes me gji. 

Faktorë biologjikë 

Faktorët biologjikë i referohen furnizimit jo adekuat të qumështit, shëndetit të foshnjave, 

obezitetit të nënës , mënyrës së  lindjes,sjelljeve të nënës [28]. 

• Furnizimi joadekuat i qumështit: 

Çështja e furnizimit të pamjaftueshëm të qumështit lidhet me shkaqet primare ose 

sekondare.Në shkaqet primare bëjnë pjesë problemet  e lidhura me anatominë e gjirit dhe 

nivelin horomonal,ndërsa sekondaret kanë të bëjnë me menaxhimin e gjirit.Një studim tregoi 

se arsyeja më e shpeshtë  që ndikonte në kohëzgjatjen e ushqyerjes me gji në gratë japoneze 

ishte pamjaftueshmëria me gji . 

Problemet e rëndësishme të shëndetit të foshnjave mund të vështirësojnë ushqyerjen me gji. 

Një studim tregoi se kur foshnjat ishin në një njësi të kujdesit intensiv neonatale në SHBA, 

prindërit pa sigurim mjekësor u përballën me barriera shtesë për shkak të mungesës së pompave 

të gjirit [32].  
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Mënyra e lindjes. 

Lindja cezariane është bërë gjithnjë e më e zakonshëm në Kinë që nga mesi i viteve 1990.Një 

studim i grupeve të kryera në Shangai tregoi se normat e ushqyerjes me gji në 1,6,12 

muaj në grupin cezarian me Raportin e Hazardit prej 1.21 (95% CI: 1.10-1.13),do të thotë se 

gratë në grupin cezarian kanë më shumë gjasa të ndalojnë  ushqyerjen ekskluzive me gji më 

parë . Të dhënat nga një studim treguan se marrëdhënia ndërmjet lindjes së cezariane  

 dhe kohëzgjatja është negative [33]. 

Pariteti . 

Disa kërkime kanë raportuar se pariteti ndikon në kohëzgjatjen e ushqyerjes me gji.Ata zbuluan 

se përvoja e mëparshme e dhënies së gjirit mund të nxisë ushqyerjen e vazhdueshme me gji.Të 

dhënat e marra nga Komisioni i  tretë  i Kujdesit shëndetësor dhe Nutricionit treguan se gratë 

multipare kishin më pak mundësi të fillonin dhënien e gjirit, edhe nëse ato preferojnë të 

ushqejnë me gji foshnjat e tyre për një kohë më të gjatë.Megjithatë lidhja midis paritetit dhe 

ushqyerjes është e pakonfirmuar plotësisht.Asnjë lidhje nuk u vu re në Suedi. 

Faktorët social. 

Disa faktorë shoqërorë shoqërohen me kohëzgjatjen e gjirit, duke përfshirë punën e nënës 

jashtë shtëpisë, orët e punës në javë, mbështetje të vazhdueshme dhe të përshtatshme nga 

kujdesi shëndetësor,mbështetja nga familjarët dhe miqtë.. 

Në Kinë, perceptimet e gabuara tradicionale ishin faktorë të veçantë që ndikojnë në ushqyerjen 

me gji. 

Faktorët psikologjikë që mund të ndikojnë në kohëzgjatjen e gjidhënies përfshijnë 

shtatzëninë,(e dëshirur ose jo), interesi i nënës në ushqyerjen me gji dhe besimi i nënës në 

aftësinë për të ushqyer me gji [28] .Në një studim që fokusohet në marrëdhëniet midis faktorëve 

psikologjik dhe kohëzgjatjes së ushqyerjes me gji  studiuesit raportuan se qëllimi, qëndrimet 

dhe besimet pozitive kishin një  ndikim pozitiv në kohëzgjatjen e gjidhënies [34]. Studiuesit 

australianë raportuan se pësa i përket ushqyerjes me gji, ndër të gjithë faktorët psikologjikë 

faktorët më të rëndësishëm ishin besimi i nënës dhe interesi në ushqyerjen  me gji [35]. 

 

6.5.PROBLEMET  E USHQYERJES ME GJI 

Ushqyerja ekskluzive me gji për të paktën 6 muaj është universalisht e pranuar si mjeti optimal 

i ushqimit të foshnjës. Megjithatë, studimet aktuale tregojnë se shumica e grave nuk po ndjekin 

këtë rekomandim. Shumë studime adresojnë çështjen e rritjes së nivelit të dhënies së gjirit, por 

më pak eksplorojnë perspektivat dhe përvojat e grave me ushqyerjen me gji.Shpesh nënat 

ndeshen me një sër vështirësish gjatë  ushqyerjes së hershme me gji të fëmijës së 

tyre.Vështirësitë për ushqyerjen e gjirit i referohen problemeve që lindin nga ushqyerja me gji, 

ushqimin e një foshnjeje të re ose të vogël me qumësht nga gjinjtë e një gruaje. Megjithëse 

foshnjat kanë një refleks gjiri që u mundëson atyre të thithin dhe të gëlltisin qumështin, dhe 

megjithëse qumështi i gjirit është zakonisht burimi më i mirë i ushqyerjes për foshnjat , ka 

rrethana në të cilat ushqyerja me gji mund të jetë problematike ose madje në raste të rralla ,e 

kundërindikuar. 

Vështirësitë mund të lindin si në lidhje me aktin e dhënies së gjirit dhe me shëndetin e 

fëmijës.Nga një studim i realizuar me qëllim identifikimin e problemeve të hershme me gji , 

rezultoi se 40% e nënave kishin përjetuar probleme të hershme të ushqyerjes me gji. Problemet 

u shoqëruan me nënën, foshnjën dhe me mungesën e mbështetjes nga profesionistët e kujdesit 

shëndetësor. Problemet më të spikatura ishin paaftësia e foshnjës për të kapur (40%) ,nënat  

kishin thitha të  lënduar dhe plasaritur (38%). Faktorët që lidhen me problemet e ushqyerjes 
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me gji ishin primipariteti, mungesa e vetbesimit dhe mungesa e informacionit për ushqyerjen 

me gji [36].  

Një shumëllojshmëri faktorësh dhe kushtesh mund të ndërhyjnë në ushqyerjen me gji të 

suksesshme: 

• Ushqyerja me Formula 

• Përdorimi i biberonit  

• Ndërprerjet gjatë ushqyerjes 

• Ndarje të gjata nga nëna [37].  

• Prania e një pengese fizike në mes të nënës dhe foshnjës 

• Vështirësi të gëlltitjes, si për shkak të moshës dhe koordinimit të thithjes, gëlltitjes dhe 

frymëmarrjes, ose anomalive të trakteve gastrointestinalë si fistula trakeo-ezofageale. 

Lindja nga seksioni cezarian është gjithashtu më negativisht e lidhur me kohëzgjatjen dhe / ose 

më shumë probleme me dhënien e gjirit sesa lindja vaginale  

Në mënyrë të veçantë, lindja me seksion cezariane ndikon negativisht në praktikat e hershme 

të ushqyerjes së foshnjave, dhe globalisht shkalla e lindjes  cezariane po rritet. Rritja absolute 

më e madhe e lindjeve  cesareane është vërejtur në vendet në zhvillim, me një rritje prej 6.7% 

nga viti 1990 deri në vitin 2014 [38].Në një studim amerikan, shumica e grave me të ardhura 

të ulëta raportuan të paktën një problem gjidhënie gjatë muajit të parë pas lindjes, duke u ulur 

në 45% në 3 muaj dhe 29% në 5 muaj [39]. 

6.5.1.PROBLEMET E LIDHURA ME NËNËN GJATË USHQYERJES ME GJI 

 

Dhimbja postpartum është një pengesë tjetër për ushqyerjen me gji. Është gjithashtu e njohur 

fakti se faktorët socio-ekonomikë dhe karakteristikat e nënës, të tilla si të qenit një nënë e parë 

ose një duhanpirëse, kontribuojnë negativisht në fillimin dhe kohëzgjatjen e ushqyerjes me gji  

• Dhimbje që rezulton nga procedurat kirurgjikale , testet e gjakut ose vaksinimet [40].  

Vështirësitë e  gjirit 

• Refleksi i dobët i thithjes  

• Brezet hipoplastike / indet e pamjaftueshme të gjëndrave 

• galaktorea 

• Dështimi i ushqimit 

Stresorët e rëndë të nënave 

• Pushim / mbështetje e pamjaftueshme e nënës gjatë 6 javëve të para pas lindjes 

• Kthimi i hershëm në punë për shkak të mungesës së mbështetjes financiare / lejes së nënës. 

• Sindromi Hyperlactation [41].  

Edhe pse shkalla e fillimit të ushqyerjes me gji është rritur gjatë dekadës së fundit në vendet 

perëndimore, nga 10% deri në 30% e nënave që iniciojnë dhënien e gjirit dështojnë të 

vazhdojnë më shumë se 2 javë . Nënat që ndërpresin ushqyerjen me gji shpesh raportojnë 

mungesën e besimit në aftësinë e tyre në gjidhënie, një mbizotërim të lartë të problemeve si 

gjinjtë e dhimbshëm , vështirësitë e ushqyerjes , dhe mungesa e udhëzimeve të përshtatshme 

[42] Sipas  një studimi të realizuar në Qendrën e Ushqyerjes së Gjirit të Australisë Perëndimore  

,rezultoi se  Dhimbja e qafës së gjirit ishte një nga problemet më të shpeshta të gjirit  në 36% 

të rasteve. Shkaku më i shpeshtë i atribuar i dhimbjes  ishte pozicionimi i dobët  dhe lidhja e 

dobët emocionale , e ndjekur nga, infeksioni, , thithat e sheshta ose të përmbysura, mastitë dhe 

vazospasmi. Këshilla përfshinte korrigjimin e pozicionimit dhe lidhjes , përdorimin e mburojës 

së gjoksit, pushimin e thithave ,antibiotikëve oralë, trajtimeve të ditës, dhe metodave  të ngrohta 

[43]. 

Problemet me gji që zhvillohen në periudhën pas lindjes janë propozuar si një kusht i 

rëndësishëm që ndikon negativisht në ushqyerjen ekskluzive të gjirit dhe në periudhën e 

dhënies gji [44].Në një rishikim sistematik, 12 studime treguan se nënat kishin probleme të 
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drejtuara në sasinë e gjirit duke përfshirë pamjaftueshmëri në sasinë e gjirit , shqetësimi i nënës 

për fëmijën ,mendimi se fëmija nuk po ushqehet sa duhet dhe nuk po shton në peshë. Gjithashtu 

gratë raportuan si më poshtë:Problemet që lidhen me gjinjtë e tyre në këto studime: skuqje e 

gjoksit  / ndryshimi të temperaturës (28.8%), çarje / plagë / gjakderdhje (26.1%), ënjtje / 

mbushje / ngërçi (10.8%),  thithka të vogla , të plasaritur ,të sheshtë (7.7%), dhimbje (3.9%), 

dhe mastitë (5.6%) [45]. 

Problemet e kapjes së gjirit lidhur me variacionet anatomike të gjirit  

Shpesh nënat shqetësohen rreth madhësisë së gjinjve të tyre. Ka rëndësi që të sigurohen nënat 

se ato mund të prodhojnë sa duhet qumësht, çfarëdo madhësie kanë gjinjtë e tyre. Thithat dhe 

areolat gjithashtu kanë forma të ndryshme. Ndonjëherë forma e thithit e vështirëson kapjen e 

mirë të gjirit nga foshnja. Nëna ka nevojë për ndihmë shtesë fillimisht, për t’u siguruar se 

foshnja po thith me efektivitet. Kujdes: një foshnje mund të mos e kapë mirë gjirin, pavarësisht 

nga forma e thithit të nënës, nëse ka përdorur ushqime me shishe, ose asnjeri nuk e ka ndihmuar 

nënën të përmirësojë teknikën e saj. Fillimi i hershëm dhe i duhur i gjirit do të nxis të mësuarit 

e hershëm lidhur me kapjen dhe thithjen e qumështit. 

Thithi i gjatë- Thithat e gjatë mund të shkaktojnë vështirësi, pasi foshnja ka të ngjarë të thith 

vetëm thithin pa arritur dot të marrë në gojë gjirin me sinuset laktifere. Ndihmoje nënën të bëjë 

që foshnja të fusë në gojë më shumë nga gjiri i saj, dhe jo vetëm thithën. 

 Thithat e çarë dhe të dhimbshëm -Dhimbja gjatë ushqyerjes nuk është normale dhe kërkon 

një ndjekje të kujdesshme që të parandalohet heqja e hershme nga gjiri. Menjëherë mbas një 

vakti ushqyerje me gji thithat duhet të jenë të njomë, ngjyrë rozë, të rrumbullakosur dhe të 

zgjatur. Nuk është normale që thithat të duken: • me ngjyrë të bardhë, • të skuqur, • të mavijosur, 

• me flluska, • me forma jo të rregullta, • të çara, me fisura (ragade). Shkaku më i shpeshtë i 

thithave të dhimbshëm dhe të skuqur është kapja jo e mirë e gjirit. Nëse foshnja e ka kapur keq 

gjirin, ajo e tërheq thithin jashtë dhe e fërkon lëkurën e gjirit me gojën e saj. Kjo është shumë 

e dhimbshme për nënën. Në fillim nuk ka fisura. thithi mund të duket normal, ose mund të 

duket një vijë e lehtë në majë kur foshnja lëshon gjirin. Nëse foshnja vazhdon të thithë në këtë 

mënyrë, ajo dëmton lëkurën e thithit dhe shkakton fisurën. Nëse nëna ka thitha të dhimbshëm, 

ose një fisurë, duhet ndihmuar të përmirësojë pozicionin e foshnjës së saj, kështu ajo do të kapë 

mirë gjirin.Zakonisht kjo ndodh midis 2-10 ditëve pas lindjes por mund të ndodhë kurdoherë 

kur ushqyerja me gji ose shtrydhja e gjirit është ndërprerë. Tendosja kupton se gjinjtë janë plot, 

pjesërisht me qumësht dhe pjesërisht me hipervaskularizim, që ndërhyjnë me rrjedhjen e 

qumështit. Nëse qumështi tepërt i gjirit nuk hiqet, hapësira alveolare mund të bëhet e mbi-

tendosur duke ushtruar presion mbi indet përreth dhe penguar drenimin e limfës duke çuar 

kështu në edema. Tendosja mund të jetë tendosje alveolare që përfshin vetëm areolën dhe/ose 

fryrje periferike që përfshin indet e gjirit, duke përfshirë gjithë gjirin. Kur një grua ka 

temperaturë mbi 38°C, të dridhura, një gjendje që ngjan me gripin me rrjedhje hundësh, 

dhimbje gjoksi, skuqje dhe ënjtje, duhet menduar për një mastit.  

Mbushja/fryrja e gjirit -Fryrja e gjirit është një proces normal fiziologjik i prodhimit të 

Tendosja, fryrja e gjirit përkufizohet si mbushja e gjinjve me qumësht që e vështirëson shumë, 

apo e pengon foshnjën të kapet në gji, ose nënën të shtrydhi gjirin. Gjinjtë e nënës mbushen 

nga dita e 2-10-të. Gjinjtë e mbushur ndjehen më të rëndë, më të ngrohtë dhe të fortë dhe nëna 

shpesh nuk ndjehet rehat. Kjo është shenja që e siguron se “qumështi ka ardhur”. Gradualisht 

kjo gjendje pakësohet brenda 2-3 javësh nëse foshnja po ushqehet mirë. Kur ndodh mbushja e 



12 
 

gjirit, gjinjtë do të vazhdojnë të prodhojnë më shumë qumësht megjithëse ato ndjehen të butë 

dhe të sheshtë. Nëse gjinjtë nuk zbrazen si duhet dhe rregullisht atëherë mbushja e gjirit mund 

të çojë në fryrje [46]. 

Menaxhimi I thithave të rrafshtë:Thithat e futur ose të rrafshtë janë një problem tjetër i cili 

vështirëson kapjen e gjirit dhe si pasojë ushqyerjen me gji.Biseda me mjekun ose një konsulent 

për laktacion është domosdoshmëri në këtë rast.Përdorimi i pajisjve për tërheqjen e thithave 

mund të jetë një zgjidhje e mundshme. 

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

për ndërprerjen e ushqyerjes 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 Nuk është vetëm dhimbje, por gjithashtu mund të shkaktojë 

shqetësim psikologjik dhe të ndërhyjë në aktivitetin e përgjithshëm, humor, gjumë dhe lidhjen 

ndërmjet nënës dhe foshnjës Mënyra më efektive për të ndihmuar nënat për të krijuar ushqyerje 

me gji të rehatshme dhe pa dhimbje për të vazhduar ushyerjen me gji për sa kohë që ata 

dëshirojnë ende nuk është vendosur, dhe hulumtimi është urgjentisht i nevojshëm në këtë 

fushë.Dhimbja e qafës së gjirit shpesh i atribuohet pozicionimit jo optimal dhe lidhjes së nënës 

me foshnjën [47].Ka disa gjendje të zakonshme të gjirit, që ndonjëherë shkaktojnë vështirësi 

me ushqyerjen me gji. Më të shpeshtat janë: • Thitha të sheshtë, të invertuar dhe të gjatë; • 

Fryrjet; • Duktet e bllokuar dhe mastiti; • Thithat e dhimbshëm dhe fisurat e thithave. • 

Kandidoza e gjirit dhe foshnjës [48]. 

Thithkat e dhimbshëm. 

Thithkat e dhimbshëm është një problem shumë i hasur tek nënat e reja i  cili ndikon si pengesë 

në ushqyerjen me gji.Thithkat mund të jenë të carë,të plasaritur ose të gjakosur,.Këto gjendje 

përbëjnë një problem të madh ,megjithatë nënat duhet ta vazhdojnë ushqyerjen me gji si dhe të 

trajtojnë dhimbjen e thithkave. Shumica e grave janë në gjendje të japin gji pa dhimbje. 

Ndonjëherë, ndjeshmëria e gjirit dhe dhimbja do të ndodhin në javën e parë. Marrja e ndihmës 

menjëherë nga një person mbështetës   mund ta ndihmojë këtë të kalojë më shpejt. 

Lendimi i thithit  mund të shkaktohet nga shumë gjëra, duke përfshirë: 

• Teknika të dobëta të ushqimit 

• Pozicioni i gabuar i fëmijës kur ushqehet me gji 

• Moskujdesi  për gjirin . 

Një ndryshim i thjeshtë në pozicionin e foshnjës gjatë të ushqyerit mund të lehtësojë 

dhimbjen.Nëse e gjeni veten duke e lënë ushqyerjen me gji  sepse ushqyerja me gji është e 

dhimbshme, merrni ndihmë nga një konsulent i laktacionit. Ushqimi me vonesë mund të 

shkaktojnë më shumë dhimbje dhe dëmtojnë furnizimin  e qumështit..Disa këshilla për 

menaxhimin e thithave të dhimshëm: Pas ushqyerjes me gji, mund të shtrydhen  disa pika 

qumështi dhe butësisht aplikohen  në thitha  me duar të pastra. Qumështi i  nënës ka veti 

natyrale shëruese dhe përmban vajra qetësues. Mund të përdoren krem  ose vaj që është bërë 

veçanërisht për ushqyerjen me gji. Ajrosja e thithave mbas ushqimit,veshja e një këmishe të 

butë dhe e rrobave jo shumë të shtrënguara ,larja me ujë të pastër është gjithcka që nevojitet 

për mbajtjen e thithave pastër.Gjithashtu me konsultim nga mjeku mund të përdoren edhe 

qetësues për dhimbjen [49].  
 
 

Bllokimi I gjirit 

Kur qumështi i gjirit mbush gjinjtë deri në fund të javës së parë, gjinjtë mund të bëhen të fryrë 

dhe të shtrënguar. Ngecja e gjirit mund të jetë e dhimbshme, dhe kjo mund ta bëjë të vështirë 
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për të porsalindurin që të kapet në gjoksin e madh, të vështirë. Kjo fazë fillestare e gulçimit 

zakonisht zgjat disa ditë ose javë pasi furnizimi juaj i qumështit përshtatet me nevojat e fëmijës 

suaj. 

Kanalet e mbyllura të qumështit. Ata formohen kur qumështi i gjirit grumbullohet dhe 

bllokon kanalet e qumështit . Zona rreth kanalit të mbyllur mund të jetë i butë, i fryrë dhe i kuq. 

Kanalet e mbyllura të qumështit shpesh do të largohen  vete brenda pak ditësh 

Një kanal i mbyllur i qumështit mund të shkaktojë gungë të butë ose të dhimbshme për t'u 

formuar në gji.. 

 

Gjërat që mund të çojnë në një kanal qumështi të mbyllur përfshijnë teknikë të dobët të të 

ushqyerit, veshur me veshje të ngushta , ulje të papritur në ushqyerjen, gripin dhe infeksionet. 

 

Pushimi dhe marrja e domosdoshme e të gjitha kalorive dhe lëngjeve të domosdoshme për 

trupin. Këtu janë disa këshilla  për të parandaluar dhe trajtuar një kanal të mbyllur:  

Pozicionim i duhur i foshnjës duke u siguruar që foshnja është në gjendje të thith normal dhe 

në mënyrë efikase.Sa më shumë që fëmija do të thith gjirin aq më shumë gjinjtë do të lirohen 

nga bllokimi i qumështit në to. Nëse ka  probleme me pozicionin e foshnjës ,duhet të kërkohet 

ndihmë nga një ofrues i kujdesit shëndetësor ose një konsulent për laktacion.Pozicioni duhet të 

ndërrohet gjatë ushqyerjes  që çdo pjesë e gjirit të zbrazet.Ushqyerja me gji nuk duhet të 

ndërpritet , pasi kjo mund të çojë në ngërç dhe të përkeqësojë problemin. 

● Përdorimi i masava të ftohta dhe të ngrohta  si dhe masazhimi manual i  pjesës së jashtme të 

gjoksit janë zgjidhje efikase . 

● Qetësues të dhimbjes, siç është acetaminofen (emri i markës Tylenol) ose ibuprofen. 

 

● Nëse bllokimi nuk përmirësohet brenda dy ditësh, duhet konsultim me mjekun ose  me 

personelin  e  kujdesit shëndetësor, pasi ajo që duket të jetë një kanal i bllokuar mund të jetë 

diçka më shqetësuese [50]. 

Qumësht i pamjaftueshëm. 

Arsyeja më e shpeshtë për gratë që ndalojnë dhënien e gjirit është që ata mendojnë se foshnja 

e tyre nuk po ka mjaft qumësht, por në shumë raste nëna ka një furnizim adekuat. Një furnizim 

i vërtetë joadekuat mund të ndodhë nëse foshnja nuk është në gjendje të nxjerrë mirë qumështin 

ose nëse nëna nuk prodhon mjaft qumësht. Për fat të keq, duke kuptuar nëse një nënë ka 

qumësht të mjaftueshëm dhe nëse jo, pse jo, mund të jetë sfiduese. 

Furnizim me qumësht të ulët 

Një furnizim i ulët i qumështit të gjirit mund të shkaktojë frikë dhe frustrim. Është e frikshme 

për një nënë të re që të besojë se ajo nuk po krijon mjaft qumësht gjiri për fëmijën e saj . Lajmi 

i mirë është se shkaqet e zakonshme të furnizimit me qumësht të ulët të gjirit shpesh korrigjohen 

lehtësisht . I porsalinduri  duhet të ushqehet me gji çdo 1 deri në 3 orë. 

Prodhimi i pamjaftueshëm i qumështit - Ka një numër arsyesh pse një nënë nuk mund të 

prodhoj qumësht të mjaftueshëm, duke përfshirë: 

 

● Brezet e nënës nuk zhvilloheshin mjaftueshëm gjatë shtatzënisë - Kjo mund të ndodhë nëse 

ajo nuk ka inde të mjaftueshme për prodhimin e qumështit (të quajtur indet e gjëndrave). 

 

● Ajo kishte kryer  më parë operacione të gjirit ose trajtim rrezatimi. 

 

● Nëna ka një çekuilibër hormonal. 
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● Ajo merr medikamente të caktuara që ndërhyjnë në prodhimin e qumështit 
 

Dobësimi i qumështit - Fëmijët zakonisht kanë vështirësi në marrjen e qumështit të 

mjaftueshëm: ● Ata nuk ushqehen mjaft shpesh (gjë që mund të shkaktojë që prodhimi i 

qumështit të ngadalësohet ose të ndalet). ● Nuk pozicionohen  siç duhet . ● Ata janë të ndarë 

nga nëna e tyre. ● Ata janë ushqyer me formulë. Shumë fëmijë janë të përgjumur  dhe të 

vështirë për t'u mbajtur zgjuar gjatë disa ditëve të para pas lindjes. Kjo mund të parandalojë 

foshnjën nga marrja e mjaftueshme e ushqimit. Foshnjat e tjera mund të kenë vështirësi në 

kontrollimin e muskujve të përfshirë në gji, gjë që e bën të vështirë për  nxjerrjen e qumështit. 

Vështirësia e ushqimit është veçanërisht e zakonshme në grupin e foshnjave të parakohshme 

dhe të vonuara .Ajo çka duhet të bëhet në këto raste është e thjështë:pozicione që zvogëlojnë 

forcën e gravitetit, të cilat mund të bëjnë thithjen e qumështit më të lehtë dhe shtypje të lehta 

mbi kanalet e qumështit për të zvogëluar forcën e nxjerrjes së qumështit [49]. 

Faktorët e dytë më të zakonshme që ndërhyjnë në dhënien e gjirit në fillim janë dhimbja e 

gjoksit ose gjirit.Shkaqet e dhimbjes së gjirit përfshijnë:lëndimi i thithit (shkaktuar nga foshnja 

ose pompat e gjirit), engorgement, infeksionet e gjoksit dhe gjiri, furnizimi i tepërt i 

qumështit,çrregullime të lëkurës (të tilla si dermatit ose psoriasis) që ndikojnë në 

thithjen,kapsllëku i gjakut, që do të thotë që enët e gjakut e shtrëngojnë dhe nuk lejojnë gjakun 

e mjaftueshëm [51]. 

 

Infeksionet e gjirit. 

Mastiti - Mastiti është një inflamacion i gjoksit që shpesh shoqërohet me ethe (të cilat mund të 

maskohen nga ilaçet e dhimbjes), dhimbjet e muskujve dhe të gjirit, dhe skuqje. Ajo nuk 

shkaktohet gjithmonë nga një infeksion, por shumica e njerëzve e shoqërojnë atë me infeksion. 

Mastiti mund të ndodhë në çdo kohë gjatë laktacionit, por është më i zakonshmi gjatë gjashtë 

javëve të para pas lindjes. 

Mastiti priret të ndodhë nëse thithat janë të dëmtuara ose gjinjtë nuk thahen siç duhet. Për të 

parandaluar dhe trajtuar mastitin, është e rëndësishme që këto probleme të kontrollohen. 

Mastiti është ënjtje ose inflamim i indit të gjirit, dhe shpesh quhet infeksion i gjirit. Çështje të 

tjera të zakonshme të tilla si ngërçi i gjirit, kanalet e bllokuara të qumështit, lodhja ose sëmundja 

mund të çojnë në mastit [52].Ushqeni  në anën e infektuar çdo dy orë ose më shpesh. Kjo do ta 

mbajë qumështin duke lëvizur lirshëm dhe gjiri juaj të bëhet shumë i plotë.Masazhoni zonën, 

duke filluar prapa gjirit të lënduar. Lëvizni gishtat në një lëvizje rrethore dhe masazhoni zonën 

me kujdes.Aplikoni metoda të ngrohta në gjirin tuaj.Kërkoni mbështetje tek familjarët tuaj dhe 

pushoni disi pasi shenjat e infeksionit mund të vijnë si pasojë e mbilodhjes .Vishni reçipeta të 

përshtatshme dhe mbështetëse që nuk është shumë e ngushtë, pasi reçipetat e ngushta mund të 

ngushtojë kanalet e qumështit [49].Sipas një studimi korean disa  ndërhyrje  për menaxhimin e 

mastitit përfshinin arsimin mbi ushqyerjen me gji, ndryshimet në zakonet e dhënies gji, paketat 

e nxehta / të ftohta, teknikat e relaksimit dhe përdorimin e antibiotikëve profilaktikë për të 

parandaluar përsëritjen [53]. 

Shumë qumësht gjiri. 

Disa nëna bëjnë shumë qumësht, të cilat në mënyrë paradoksale mund ta bëjnë të vështirë 

dhënien e gjirit. Në përgjithësi prodhimi i qumështit përcaktohet nga kërkesa e foshnjës, por 

në këtë rast furnizimi tejkalon kërkesën. Problemi fillon në fillim të laktacionit dhe është më i 

zakonshëm tek femrat që kanë fëmijën e tyre të parë.Në gratë me një furnizim të tepërt të 

qumështit, rrjedhja e qumështit mund të jetë aq i fortë sa që bën që foshnja të mbytet dhe kollitet 

dhe të ketë vështirësi në ushqyerjen, apo edhe të kafshojë poshtë për të thithur thithin. Foshnjat, 
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nënat e të cilëve prodhojnë shumë qumësht, ose mund të fitojnë shpejt peshë ose të fitojnë 

peshë shumë të vogël sepse nuk mund ta trajtojnë rrjedhjen e qumështit, ose për shkak se nuk 

marrin qumështin e fundit ,i cili ë ka më shumë kalori.Një furnizim i tepërt i qumështit të gjirit 

mund të jetë një sfidë. Kjo mund të shkaktojë probleme të tilla si kanalet e mbyllura të 

qumështit, ngacmimet e gjirit dhe mastit. Presioni i qumështit që krijohet në gjoks mund të 

shkaktojë një refleksion hiperaktive të lëkundur dhe një rrjedhje të shpejtë të qumështit të 

gjirit.Mundohuni të ofrohet vetëm një gji në çdo ushqim i njëjti gji nëse foshnja dëshiron të 

pijë përsëri gji brenda një ore. Ushqyerja me gji kundër gravitetit mund të ndihmojë në 

ngadalësimin e rrjedhës së qumështit.Fëmija ka gjasa të gëlltisë më shumë ajër ndërsa përpiqet 

të gëlltisë poshtë një sasi të madhe të qumështit që rrjedh shpejt [54]. Problemi zakonisht shkon 

më vete,por duhet  informohet  personeli i kujdesit shëndetësor në lidhje me të, kështu që ai 

ose ajo mund të kontrollojë nëse ka ndonjë crregullim  hormonal [55]. Menaxhimi i problemeve 

me gji është një pjesë thelbësore e kujdesit të porsalindur. Ndërsa shumë është shkruar mbi 

mungesën e qumështit të nënës, pak është shkruar në furnizim të tepërt, nganjëherë njihet si 

hiperlaktim ose hypergalactia. Foshnjat e nënave me furnizim të tepërt mund të kenë rritje ose 

zvogëlim të peshës. Nënat mund të raportojnë rrjedhje të tepërt të qumështit të gjirit. Funksioni 

i tiroides duhet të vlerësohet. Trajtimi është kryesisht anekdotik dhe përfshin metoda për të 

ruajtur plotësinë e gjirit, siç janë ushqimet me kalori. Pseudoefedrin dhe pilulat kontraceptive 

oral mund të ulin furnizimin. Agonistët e dopamines si carbergoline mund të përdoren si një 

mjet i fundit [56].  

Kanceri i gjirit: Kanceri i  gjirit mund të zhvillohet brenda kanalit të qumështit të gjirit. Ky lloj 

kanceri i gjirit quhet karcinoma duktale. Nëse ndjeni një masë   në gjoksin tuaj që nuk largohet 

ose  brenda një jave, ose vëreni gjak në qumështin tuaj të gjirit që vazhdon për më shumë se 

disa ditë, konsultohuni me mjekun tuaj për një ekzaminim [57].  
Ankthi i postpartumit dhe depresioni janë treguar të kenë lidhje negative për rezultatet e 

vazhdueshme të ushqyerjes me gji [58]. Gratë me simptoma të ankthit të paslindjes kanë më 

pak të ngjarë të fillojnë me ushqyerjen me gji dhe, nëse do të fillojnë me dhënien e gjirit, ka 

më shumë gjasa të ndërpresin ushqyerjen me gji më parë dhe të ushqejnë me  formulë.  

Depresioni pas lindjes është gjithashtu i lidhur negativisht me uljen kohëzgjatjes së dhënies së 

gjirit, vështirësitë në rritje të gjirit dhe nivelet e ulëta të vetë-efikasitetit të ushqyerjes me gji 

[59]. Ekziston një lidhje midis vështirësive të dhënies së gjirit dhe depresionit pas lindjes, dhe 

dëshmitë tregojnë se disa iniciativa promovuese të dhënies së gjirit mund të rrisin stresin e 

nënës dhe të kontribuojnë në rrezikun e gjendjes. Një numër i përgjithshëm prej 386 femrash  

në  Calagry ,(87.3%) raportuan për vështirësi të moderuara në  në dhënien e gjirit dhe 437 

(98.9%) pranuan të kishin marr  këshilla, ndihmë ose mbështetje për ushqyerjen  me gji. Ndër 

gratë me vështirësi në dhënien e gjirit, ata që nuk raportuan për një përvojë negative të 

mbështetjes me gji ishin në rrezik të zvogëluar të depresionit pas lindjes [60]. 

6.5.2.PROBLEMET  E FOSHNJAVE GJATË  USHQYERJES ME GJI 

Prania e anomalive të fetusit që kanë ndikim negativ në ushqyerjen me gji në 5 deri në 9 javë 

pas lindjes mund të shpjegohet me rritjen e ngarkesës psiko-sociale të familjeve. Nënat e 

foshnjave me anomali fetale mund ta kenë më të vështirë të ushqejnë foshnjat e tyre dhe të kenë 

shqetësime në rritje për kujdesin e përgjithshëm të të sapolindurve [61]. 

Vështirësitë për foshnjat me gji 

Disa nga vështirësitë më të zakonshme që foshnjat mund të përjetojnë gjatë dhënies së gjirit 

janë: 

Thithje e paefektshme  

Lëvizje jo aktive 

Ngadalësim i fititmit të  peshës 
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Kapja e  gabuar e gjirit 

Aftësia e një fëmije për të thithur dhe hequr qumështin mund të ndikohet në mënyra të 

ndryshme.Kushtet akute shëndetësore, të tilla si verdhëz ose infeksion dhe kushtet kronike, siç 

janë defektet kardiake, mund të ndikojnë gjithashtu në nivelin e vigjilencës së fëmijës ose në 

aftësinë për të thithur. Një çështje mekanike, të tilla si një buzë e çarë ose qiellze e çarë, mund 

të ndërhyjnë drejtpërdrejt me aftësinë e një fëmije për të përdorur strukturat në gojë për thithjen 

efektive [62]. 
Disa probleme shëndetësore mund ta bëjnë më të vështirë për foshnjat të ushqehen me gji. Por 

qumështi  i gjirit siguron fillimin e shëndetshëm të nevojave të foshnjës, gjë që është edhe më 

e rëndësishme nëse fëmija  është i parakohshëm ose i sëmurë. Edhe nëse fëmija nuk mund të 

ushqehet me gji direkt nëna, ajo  mund të pompojë qumështin  dhe t'ia jap fëmijës me një 

pikatore, lugë, kupë ose shishe [63]. 

 
Foshnjat binjake 

Përdorimi i qumështit të gjirit lidhet me një rënie të incidencës së komplikimeve  megjithatë, 

shumë fëmijë nga lindje të shumëfishta nuk mund të marrin sasinë e qumështit që kanë nevojë 

për shkak të mungesës së përvojës së nënave në ushqyerjen me gji, njohurive joadekuate dhe 

besimit se nënat kanë qumësht të pamjaftueshëm për dy foshnje. Në disa rrethana, foshnjat 

binjake fillojnë menjëherë të ushqehen me gji, por kjo është në proporcion me suksesin e 

dhënies së gjirit të nënës, pasi vetëm pak prej këtyre foshnjeve vazhdojnë të ushqehen me gji 

për tre apo katër muaj Edhe pse nënat kanë mjaft qumësht të gjirit për të ushqyer foshnje të 

vetme ose binjake , shumë studime kanë treguar se problemet që nënat kanë me ushqyerjen me 

gji varen nga faktorët që lidhen me foshnjën (p.sh., nënpeshë, refleks i varfër ose foshnjë në 

njësinë e kujdesit intensive neonatale (p.sh., nëna e ndjen  shumë të vështirë për të ushqyer me 

gji, mungesë e mbështetjes për nënën gjatë ushqyerjes me gji, ose mungesë informacioni rreth 

dhënies së gjirit), ndërkohë që disa faktorë të tjerë negativë mund të ndikojnë gjithashtu në 

procesin e dhënies së gjirit ( p.sh., nënat nuk mund të ushqejnë me gji, shpesh foshnjat e  

sapolindura  ndahen nga nënat e tyre, ushqehen me shishe, ose u japin  foshnjave qumësht 

formulë [64]. Studime të tjera në vendet në zhvillim kanë treguar se foshnjat të cilët ushqehen 

me formulë kanë më shumë gjasa të shtrohen në spital me sëmundje diarre, sesa foshnjat që 

ushqehen ekskluzivisht me gji dhe se foshnjat që nuk ushqehen me gji kanë deri tetë herë më 

shumë gjasa të vdesin nga sëmundja e diarresë [65].  

Foshnja  të shqetësuar  

Kur fëmija është tepër i shqetësuar ose qan, ai nuk mund të rrijë në gji. Ka kaq shumë arsye që 

një fëmijë mund të shqetësohet. Nëse fëmija është i uritur,ose  i mbingarkuar, ushqyerja me gji 

mund të bëhet më e vështirë.Fëmija mund të ushqehet  me  gji kur është i zgjuar dhe i qetë dhe 

para se të jetë shume i uritur. Nëse ai bërtet dhe qan, duhet të qetësohet  para se të ushqehet. 

Mbajtja ose lëvizja në një zonë të qetë dhe ndriçimi i dritave mund të ndihmojnë. 

Foshnja shumë të përgjumur 

Nëse të gjithë të sapolindurit dëshirojnë të pijnë dhe të flenë, disa  nuk mund të tregojë ndonjë 

interes për t'u ushqyer. Ndonjëherë medikamentet e dhëna gjatë lindjes mund të shkaktojnë 

gjumë shtesë.  

Por shumë herë të sapolindurit janë të lodhur . Nëse fëmija nuk zgjohet në gji, nëna duhet ta 

zgjojë atë të paktën çdo dy deri në tre orë,duke biseduar me të, duke e larguar atë dhe duke 

ndryshuar pelenën e tij. Mbajtja e tij në një pozicion tjetër të ushqyerjes me gji dhe duke e bërë 

atë pak më pak të ngrohtë dhe të rehatshëm mund të jetë gjithçka që duhet. 
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Foshnjat premature 

Një prematur ka një gojë të vogël, kështu që është më e vështirë  për të bërë një thithje  të mirë 

dhe të ushqehet lehtësisht. Dhe me më pak energji për të thithur dhe nxjerrë qumështin nga 

gjiri, prematuret mund të lodhen shpejt përpara se të marrin  qumështin e mjaftueshëm të gjirit. 

Një thith i dalë mund të bëjë më të lehtë për një gojë të vogël të foshnjës së parakohshme.ose , 

mund të duhet të pomposh qumështin e gjirit për para, derisa ai ose ajo të bëhet pak më e madhe 
[66].  
6.6.PARANDALIMI I PROBLEMEVE  TË USHQYERJES ME GJI 

Ushqyerja me gji është në thelb e dobishme për nënën dhe fëmijën. Duke pasur parasysh 

rëndësinë e dhënies së gjirit, është thelbësore të identifikohen faktorët e rrezikut që mund të 

ndikojnë në rezultatet e dhënies së gjirit. Ofruesit e kujdesit shëndetësor mund të shfrytëzojnë 

këtë stratifikim të rrezikut për të identifikuar pjesëtarët që mund të kenë rezultate më të dobëta 

në gji dhe të ndërmarrin ndërhyrje që mund të ndihmojnë në ruajtjen e optimizimit të 

rezultateve të dhënies së gjirit dhe kujdesit të përhershëm [67].Në literaturë, është raportuar se 

ka disa metoda drejtuar individëve ose grupeve që mund të jenë të dobishëm për parandalimin 

dhe zgjidhjen e problemeve të dhënies së gjirit. Këto metoda përfshijnë sigurimin e edukimit 

për nënat në çështjet e kujdesit të gjirit, kujdesin  e duhur, teknikat për rritjen e laktacionit, 

shtrydhjne  manuale dhe ruajtjen e qumështit, nëse është e nevojshme, dhe dhënien e 

mbështetjes për rritjen e vetëbesimit [68]. Nënat me vështirësi fillestare të ushqyerjes me gji 

janë të vetmet dhe ekspozohen si pasojë e vuajtjeve të tyre, të lidhura me situatën me sjelljen e 

foshnjave dhe me sjelljen e pakujdesshme. Nga një perspektivë e kujdesshme shkencore 

ekziston nevoja për të nxjerrë në pah çështjet ekzistenciale rreth fillimit të dhënies së gjirit dhe 

për t'i dhënë përparësi krijimit të një marrëdhënieje të dashur që karakterizohet nga ndarja në 

mënyrë që të mbështesë mirëqenien e nënës dhe të ndihmojë atë për të gjetur rrugën e saj nga 

humbja dhe në amësi, pavarësisht nëse ka qumësht apo jo. Nga një perspektivë e kujdesshme 

shkencore, rezultatet e këtij studimi duhet të jenë të dobishme për të gjithë kujdestarët 

profesional që mbështesin nënat që ushqejnë me  gji. Rezultati, i përshkruar si kuptimi i 

vështirësive të rënda fillestare të dhënies së gjirit, mund të kontribuojë në zhvillimin e një 

qasjeje të kujdesshme profesionale. Shpresojmë, kjo njohuri do t'u mundësojë profesionistëve 

të ofrojnë kujdes që u japin nënave të ushqehen me gji siç presin dhe dëshirojnë të bëjnë 

[69].Rutinat e spitalit për të inkurajuar dhe mbështetur inicimin dhe mbajtjen e ushqyerjes 

ekskluzive me gji duhet të bazohen në Akademinë Amerikane të Pediatrisë - miratuar OBSH / 

UNICEF "Dhjetë Hapat për Ushqyerjen e Suksesshme".. Pediatrit luajnë një rol kritik në 

praktikat dhe komunitetet e tyre si avokatë të ushqyerjes me gji dhe në këtë mënyrë duhet të 

kenë njohuri për rreziqet shëndetësore të  gjirit, përfitimet ekonomike për shoqërinë e 

ushqyerjes me gji dhe teknikat për menaxhimin dhe mbështetjen e problemeve  të gjirit. " 

Vëzhgimi i teknikës së dhënies së gjirit mund të ndihmojë nënat në fazën e fillimit të ushqyerjes 

me gji për të shmangur problemet e hershme dhe të mëvonshme, por teknika për dhënien e 

gjirit është më pak e dobishme në parashikimin e kohëzgjatjes së gjirit. Përdorimi i një biberoni 

duhet të shmanget në javët e para pas lindjes [70]. 

Edukimi / këshillimi / motivimi / ndjekja gjatë shtatzënisë janë efikase në reduktimin e 

problemeve të gjirit dhe në përmirësimi i suksesit të dhënies së gjirit; motivim të fortë, 

menaxhim proaktiv të laktacionit dhe  mbështetja sociale , dhe aplikimi i  metodave të ngrohta 

në gjokset e nënës  janë gjithashtu  efikase në fillimin e procesit të laktacionit  dhe reduktimin 

e problematikave të ndryshme të lidhura me gjirin [71]. Gjatë aktiviteteve të vitit 2012, në 

përvjetorin e 20-të të Javës Botërore të Ushqyerjes me Gji, UNICEF deklaroi se vetëm vënia 

në zbatim e politikave të forta kombëtare që mbështesin ushqyerjen me gji, mund të parandalojë 
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vdekjen e rreth 1.000.000 (një milion) fëmijeve nën 5 vjeç në vendet në zhvillim, çdo vit dhe 

uljen e problemeve dhe shkaqeve që ndikojnë në ushqyerjen me gji. 

Dhjetë hapa për ushqyerjen me gji të suksesshme 

Procedurat e menaxhimit kritik 

1a- Përputhja  plotësisht me Kodin Ndërkombëtar të Marketingut të Zëvendësuesve të 

Qumështit të Gjirit dhe me rezolutat përkatëse të Asamblesë Botërore të Shëndetësisë. 

1b- Një protokoll  të shkruar për  ushqyerjen  e bebit që komunikohet në mënyrë rutinore tek 

stafi dhe prindërit. 

1c- Krijimi i vazhdueshëm i sistemeve të monitorimit dhe menaxhimit të të dhënave. 

2- Sigurimi që stafi të ketë njohuri, kompetencë dhe aftësi të mjaftueshme për të mbështetur 

ushqyerjen me gji 

Praktikat kryesore klinike  

3- Diskutimi i  rëndësisë dhe menaxhimit të ushqyerjes me gji me gratë shtatzëna dhe familjet 

e tyre.  

4-Lehtësimi i kontaktit të menjëhershëm dhe të pandërprerë  lëkurës-lëkurë dhe mbështetja e 

nënave për të nisur dhënien e gjirit sa më shpejt që të jetë e mundur pas lindjes.  

 5-Nënat mbështeten për të inicuar dhe mbajtur ushqyerjen me gji dhe për të menaxhuar 

vështirësitë e përbashkëta. 

 6-Nuk duhet tu jepet të porsalindurve ndonjë ushqim ose lëngje të ndryshme nga qumështi i 

nënës, përveç nëse rekomandohet nga mjeku. 

 7- Krijimi i mundësive që nënat dhe foshnjat e tyre të qëndrojnë së bashku dhe të praktikojnë 

rooming-in 24 orë në ditë. 

 8- Mbështetje për nënat që të njohin dhe t'u përgjigjen indikacioneve të fëmijëve të tyre për të 

ushqyer.  

9-Këshillim i nënave  për përdorimin dhe rreziqet e ushqimit të shisheve dhe biberonave. 

 10- Prindërit dhe foshnjat e tyre duhet  të kenë qasje në kohën e duhur në mbështetje dhe 

kujdes të vazhdueshëm [72].  

Pozicionimi i duhur i nënës, lidhja e mirë e foshnjës në gji është funksioni i teknikës efektive 

të dhënies së gjirit . Zbatimi i teknikës efektive(BFT) për dhënien e gjirit  ka qenë e rëndësishme 

për të vendosur ushqyerjen me gji, për të siguruar rrjedhjen e qumështit dhe për të parandaluar 

problemin e dhënies së gjirit.Edhe pse teknikat e dhënies së gjirit janë një akt natyror, ajo nuk 

është një sjellje instinktive dhe kërkon një aftësi të mësuar . Sapo nëna të kuptojë hapat e BFT 

efektiv, ajo mund të parandalojë më mirë dhe të përballet me problemet e  gjirit që mund të 

ndodhin  . Shumica e vështirësive mund të shmangen së bashku, nëse arrihet mirë në 

pozicionim e duhur të fëmijës.BFT jo efektive rezulton në marrjen e pamjaftueshme të gjirit 

dhe kjo do të shkaktojë dobësim  të peshës dhe foshnja mund të bëhet e vështirë për t'u ushqyer. 

Pozicionimi i dobët, çon në  rritjen e problemit të ushqyerjes me gji [73].Disa studime kanë 

propozuar zgjidhje të ndryshme: edukim dhe këshillim të nënave në lidhje me BFT efektiv, 

trajnimin e profesionistëve të kujdesit shëndetësor në lidhje me pozicionimin e mirë, lidhjen 

dhe gjirin efektiv dhe duke i kushtuar vëmendje të veçantë grave të reja, primipara dhe grave 

me nivel të ulët arsimor [74]. 
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ARNNL(Shoqata e Infermierëve të regjistruar të Newfoundland dhe Labrador) thekson se 

kultura e mjedisit shëndetësor mund të ndikojë në aftësinë e RN(Infermier të rregjistruar) për 

të mbrojtur, promovuar dhe mbështetur ushqyerjen me gji. Prandaj, RN duhet të advokojnë dhe 

mbështesin zbatimin / disponueshmërinë e: 

 Praktikave mbështetëse për të adresuar sfidat e ngarkesës së punës të vërejtura për të ndërhyrë 

në aftësinë e infermierëve për të siguruar mbështetje gjithëpërfshirëse për ushqyerjen me gji. 

 • Politikat organizative të dhënies së gjirit që komunikohen në mënyrë efektive me të gjithë 

stafin. • Një instrument vlerësimi provincial, i standardizuar i plotë për ushqyerjen me gji, i 

zbatuar para / pas lindjes  qe të lehtësojë zhvillimin e planit të pacientit  për ushqyerjen me gji. 

• Mbështet në mënyrë që RN-të të mund të dokumentojnë me saktësi përvojën e dhënies së 

gjirit në përputhje me standardet e duhura brenda shërbimeve spitalore dhe komunitare. 

 • Burime adekuate për të mbështetur ushqyerjen fillestare dhe të vazhdueshme me gji në nivel 

komuniteti për të gjitha gratë.Sidomos, mbështetja për grupet e synuara të nënave ku të dhënat 

tregojnë shkallë më të ulët të fillimit te ushqyerjes me gji. Studimet   tregojnë vazhdimisht se 

mosha më e re e nënës, arsimi i ulët, të ardhurat më të ulëta dhe statusi i ulet arsimor jane 

shoqëruar negativisht me fillimin dhe kohëzgjatjen e ushqyerjes me gji. 

 • Një shumëllojshmëri të strategjive para dhe pas lindjes për të vendosur dhe zgjatur 

kohëzgjatjen e ushqyerjes me gji duke përfshirë: Konsulentët Ndërkombëtarë të Certifikimit të 

Laktimit të Bordit Ndërkombëtar për raportin e popullsisë, shëndetin e bazuar në komunitet 

,mbështetja profesionale,, edukimi dhe mbështetja para lindjes, përkrahja e punës dhe lindjes, 

përfshirë ditarët, 24 orë linjat e këshillave telefonike, dhe grupet mbështetëse me bazë në 

komunitet. 

 • Një mjet për matjen e saktë të nivelit të fillimit të gjidhënies dhe kohëzgjatjes, si tregues 

shëndetësor [75].  

Edukimi  postpartum është një aspekt thelbësor i kujdesit infermieror gjatë qëndrimit spitalor 

pas lindjes së fëmijës. Vlerësimi për stabilitetin e gjendjes fizike të nënës dhe të porsalindurit 

është vendimtar pas lindjes, por pasi të jetë themeluar, fokusi duhet të kthehet në ndihmën që 

nëna të mësojë të kujdeset për veten dhe të porsalindurin sapo të dal nga spitali, prandaj  është 

detyrë që infermierët të japin udhëzime për këto gra gjatë gjithë qëndrimit spitalor, si dhe para 

daljes për t'i pajisur ata me besim dhe kompetencë në aftësitë e tyre vetjake dhe të kujdesit të 

foshnjave. Kështu, infermierët duhet të gjejnë një metodë të përshtatshme për të komunikuar 

këtë informacion jetësor me nënat e reja për të siguruar që pyetjet e tyre kanë marr  përgjigje 

dhe ato ndjehen të sigurt në aftësitë e tyre për marrjen e kujdesit.Metodat e mësimdhënies që 

infermieret përdorin për të udhëzuar gratë që lindin fëmijë ndryshojnë dhe mund të ndikojnë 

potencialisht në cilësinë e udhëzimeve dhe nivelin e kënaqësisë së nënave. Strategjitë e 

përdorura përfshijnë udhëzime një-në-një, regjistrime video, materiale të shkruara, dhe 

udhëzime në grup / klasë [76]. 

Duke u mbështetur në nevojat themelore dhe shërbimet bazë për gratë e paslindjes detyrat e 

infermierit jane si me poshtë: 

 • Të vlerësojë përshtatjet fiziologjike, psiko-sociale dhe emocionale të nënës dhe fëmijës. 

 • Promovimi i mirëqenies fizike të nënës dhe fëmijës . 

• Promovimi i pushimit të nënës dhe rimëkëmbjes nga kërkesat fizike të shtatzënisë dhe 

përvojës së lindjes . 

• Të mbështesë marrëdhëniet në zhvillim midis foshnjës dhe nënës së tij / saj, dhe mbështetjes 

(ve) / familjes.  
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• Mbështetja e zhvillimit të aftësive për të ushqyerit e të miturve • Mbështet zhvillimin e 

aftësive prindërore . 

• Inkurajim për nënën dhe familjen gjatë periudhës së rregullimit (mbështetja mund të jetë nga 

anëtarët e tjerë të familjes, kontaktet sociale dhe / ose komuniteti). 

 • Sigurimi i burimeve dhe shërbimeve të edukimit për nënën dhe përkrahje (s) në aspekte në 

lidhje me ato personale dhe kujdesin për fëmijën. 

• Forcimi njohurive të nënës, si dhe besimin e saj në vetvete dhe në shëndetin e fëmijës së saj 

dhe mirëqenien, duke i mundësuar asaj që të përmbushë rolin e saj amë brenda familjes së saj 

të veçantë dhe besimeve kulturore. 

 • Inkurajimi dhe asistimi i përfundimit të procedurave specifike profilaktike ose të shqyrtimit 

të organizuara përmes programe të ndryshme të kujdesit të nënës dhe të porsalindurve, të tilla 

si: Administrimi i Vitamina K dhe profilaksia e syve [77].  

 

Në kujdesin shëndetësor të lindjes së nënës, lidhja i referohet lidhjes emocionale midis nënës 

dhe foshnjës së saj. Kjo lidhje  është reciproke; si nëna ashtu edhe nga foshnja. Foshnja i 

përgjigjet nënës, duke iu afruar , kapur, duke buzëqeshur dhe duke qarë. Infermieret mund të 

vlerësojnë për sjelljet e lidhjes duke vëzhguar ndërveprimet midis nënave dhe foshnjave të tyre. 

Sjelljet e nënave që tregojnë lidhje pozitive përfshijnë:   prekje,mbajtje afer,puthje , biseda dhe 

këndimi, zgjedhja e pozicionit "en face" (ballë për ballë, rreth 8 inç larg) duke shprehur 

krenarinë tek foshnja.Vlerësimi pas lindjes së lidhjes nënë-fëmijë duhet të fillojë menjëherë 

pas lindjes dhe të vazhdojë gjatë gjithë vitit të parë të jetës së foshnjës. Shumica e grave i 

bashkëngjiten pozitivisht foshnjave të tyre të sapolindura. Megjithatë, ka disa që nuk formojnë 

lidhje emocionale në mënyrë të përshtatshme.Është e rëndësishme të theksohet se gjatë 

periudhës së hershme të paslindjes shumë faktorë mund të ndikojnë në lidhje , duke përfshirë 

anestezinë pas një sekti cezarian, dhimbje ose përvojë traumatike të lindjes. Ofruesit e kujdesit 

shëndetësor duhet të marrin parasysh këta faktorë gjatë vlerësimit të lidhjes. Nëse vërehet një 

problem i tillë , ofruesit duhet të raportojnë menjëherë vëzhgimin dhe të vazhdojnë të 

monitorojnë si nënën ashtu edhe fëmijën [78]. 

Mbështetja nga  ofruesit  e kujdesit shëndetësor, luan një rol të rëndësishëm në ushqyerjen me 

gji.  Një studim i kryer nga Lu M, Lange L,  ne vitin 2001 konstatoi se fillimi i ushqyerjes me 

gji kishte katër herë më shumë mundësi të realizohej  kur nënave u është dhënë inkurajim nga 

mjekët e kujdesit shëndetësor dhe infermieret në krahasim me nënat që nuk ishin inkurajuar,të 

cilat  preferojnë të ushqejnë fëmijën e tyre me formula [79].Në një raport të Shoqatës 

Amerikane të Ushqimit (2009) mbi promovimin dhe mbështetjen në gji, në mesin e hulumtimit 

të tyre rezultoi se nënat e reja që pretendonin se nuk kishin marrë informacion mbi përfitimet 

shëndetësore të ushqyerjes me gji nga profesionistët e kujdesit shëndetësor nuk kanë ushqyer 

fëmijën me gji. Nënat që nuk iniciojnë dhënien e gjirit raportojnë se ka më shumë gjasa të mos 

jenë  mësuar si të ushqehejnë  me gji, dhe nuk kanë marrë informacion në lidhje me ushqyerjen 

me gji në krahasim me nënat që iniciojnë ushqyerjen me gji [80]. Një studim brazilian në 

mënyrë të ngjashme raportoi se ndërprerja e ushqyerjes ekskluzive me gji në katër muaj pas 

lindjes ishte më e zakonshme në gratë që nuk kishin marrë udhëzime gjatë periudhës 

postpartum [81].  
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7. PREZANTIMI I STUDIMIT 

 

7.1. QËLLIMI DHE OBJEKTIVAT 

Qëllimi i studimit 

Identifikimi i prevalencës së gjendjeve që tregojnë vështirësi të ushqyerjes së hershme me gji 

dhe faktorëve që shoqërohen me problemet e gjirit tek gratë postpartum në rrethin e Vlorës. 
 

Objektivat specifike 

➢ Vlerësimi i karakteristikave demografike dhe gestacionale për nënat postpartum dhe 

foshnjat e tyre. 

➢ Përcaktimi i prevalencës së gjendjeve që tregojnë vështirësi në ushqyerjen e hershme me 

gji. 

➢ Vlerësimi i lidhjes midis problemeve të gjirit dhe variablave socio-demografike të 

pjesëmarrësve. 

➢ Vlerësimi i lidhjes midis problemeve të gjirit dhe variablave gestacionale të pjesëmarrësve. 

➢ Vlerësimi i lidhjes midis kushteve të observuara gjatë ushqyerjes me gji dhe kohëzgjatjes 

së saj. 

 

Hipotezat e Studimit 

Ky studim paraprihet nga disa hipoteza kryesore: 

H1:Ekziton një lidhje e rëndësishme midis variablave socio-demografikë të nënave postpartum 

dhe problemeve të gjirit. 

H2:Ekziston një lidhje e rëndësishme midis karakteristikave gestacionale të pjesëmarrësve në 

studim dhe  problemeve të gjirit. 

H3:Ekziston nje lidhje e rëndësishme midis kushteve të observuara gjatë ushqyerjes me gji dhe 

kohëzgjatjes së saj. 

7.2. METODOLOGJIA  

 

7.2.1 Lloji i studimit  

Është një studim cross-seksional observues dhe analitik i realizuar në Maternitetin e rrethit të 

Vlorës gjatë periudhës shkurt-prill 2019. Studimi përfshiu 150 cifte nënë-foshnja të 

porsalindura të përzgjedhur në mënyrë rastësore që qëndronin rooming -in. 

➢ Kriteret e përfshirjes: në studim u përfshinë të gjitha nënat që kishin lindur në 

maternitetin e qytetit të Vlorës ,me ditëqëndrim deri në 3 ditë. 

➢ Kriteret e përjashtimit: të gjitha nënat që ishin rikthyer në maternitet për probleme të 

ndryshme shëndetësore të foshnjave. 
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➢ 7.2.2 INSTRUMENTI I MBLEDHJES SË TË DHËNAVE 

Si instrument për identifikimin e problemeve të mundshme të ushqyerjes me gji është përdorur 

formulari i vëzhgimit të ushqyerjes me gji hartuar nga OBSH9. Ky formular vlerëson sjelljet 

që lidhen me ushqyerjen me gji si pozicioni i trupit të nënës dhe fëmijës, përgjigjet e ciftit nënë-

fëmijë në fillim të thithjes, lidhjet emocionale, karakteristikat e thithjes, kushtet anatomike të 

gjirit, kohëzgjatjes dhe përfundimit të gjirit. Ndërsa për variablat e tjerë u përdor një pyetësor(i 

bazuar në studime të ngjashme), që përmban të dhënat socio-demografike (mosha e nënës, 

niveli arsimor, vendbanimi, statusi i punësimit), gestacionale (lloji i lindjes, pariteti ) dhe të 

kujdesit prenatal në lidhje me kujdesin e gjirit dhe ushqyerjes me gji, karakteristikat e të 

porsalindurve (mosha e nenonatëve, gjinia, pesha në lindje, koha e thithjes së parë, përdorimi 

i suplementeve shtesë).  

7.2.3 ANALIZA STATISTIKORE E TË DHËNAVE 

Të dhënat janë përpunuar me programin statistikor  SPSS 23. 

Është përdorur mënyra tabelare për të pasqyruar të dhënat si dhe grafikët me qark dhe me kolona për të 

pasqyruar më mirë fenomenet në studim. 

Është përdorur Treguesi i probabilitetit Hi-katror për të parë ndryshimet e rëndësishme statistikore 

midis grupeve të ndryshme në analizë,vlera p < 0.05 e tij tregon se ndryshimi është i rëndësishëm dhe 

nëse është p> 0.05 tregon se ndryshimet në vlera të tabelës janë vetëm rastësore.  Është bërë analiza  

regresive për të vërejtur sesi janë të lidhura këto variabla me njëri-tjetrin. Janë llogaritur ODD 

(probabiliteti i krahasuar). 
 

7.3  KONSIDERATA ETIKE 

Për të kryer këtë studim, ne kemi kërkuar leje nga drejtoria e Spitalit Rajonal të Vlorës. Ne 

gjithashtu kemi pasur leje nga shefja e Maternitetit dhe Kryeinfermierja. Të gjitha aspektet e 

këtij studimi janë kryer në përputhje me Deklaratën e Helsinkit për standardet etike. Bazuar në 

konsideratë etike, ne i informuam pjesëmarrësit për qëllimin e këtij studimi, privatësinë dhe 

konfidencialitetin duke u siguruar që pyetësori ishte anonim dhe të dhënat nuk do të ishin të 

identifikueshme. Të gjitha gratë ofruan pëlqimin  për pjesëmarrjen e tyre dhe të neonatëve. 

Studimi u miratua nga Komiteti i Etikës i Fakultetit të Shëndetit Publik, Universiteti i Vlorës 

"Ismail Qemali", Prot. Nr/108. Data /18.04.2019 dhe Spitali Rajonal i Vlorës, Prot.Nr/3108, 

data 13/06/2019. para fillimit të studimit. 
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8. REZULTATET  

 

1.PARAQITJA DESKRIPTIVE E VARIABLAVE 

 

Në këtë seksion do të përshkruajmë paraqitjen deskriptive të variablave në lidhje me: 

karakteristikat socio-demografike dhe gestacionale të nenave postpartum ,pjesëmarrëse në 

studim, karakteristikat e foshnjave të tyre, gjendjet e vrojtuara gjatë ushqyerjes me gji bazuar 

në formularin e vëzhgimit të hartuar nga OBSH,që është përdorur si instrument matës në 

metodologjinë e këtij studimi. 

 

Tabela 1: Karakteristikat socio-demografike të nenave postpartum pjesëmarrëse. 

 

Variablat Nr % Variablat Nr % 

Gratë postpartum       Gatë postpartum 

Mosha  Niveli arsimor   

18-25vjec 73 48.7% 8-vjecar 22 14.7% 

26-30vjec 50 33.3% I mesëm  77 51.3% 

31035 vjec 27 18.0% I larte  51 34% 

Vendbanimi   Punësimi   

Qytet  39 26.0% Me kohë të pjesshme  28 18.7% 

Fshat  111 74% Me kohë të plotë  43 28.7%  
 Të  papuna 79 52.7% 

 

Nga Tabela 1, vëmë re se mosha dominante e nënave është mosha 18-25 vjece(48.7%), 51.3% 

e nënave kanë arsim të mesëm ,74% e tyre jetojnë në fshat dhe 52.7% e nënave janë të papuna. 
 

Tabela 2: Karakteristikat gestacionale dhe të kujdesit prenatal për nënat postpartum 

pjesëmarrëse. 

 

Variablat Numër Përqindje 

Pariteti  

Primipare 96 64% 

Multipare 54 36% 

Lloji i lindjes   

Lindje vaginale  76 50.7% 

Lindje cezariane 74 49.3% 

Edukimi prenatal rreth kujdesit 

 per gjirin/ushqyerjen me gji 

 

Po 15    29.4% 

Jo 39    39.39% 

 

Nga tabela 2,vëmë re se 64% e nënave e kanë lindjen e parë (primipara) dhe 50.7% e tyre kanë kryer 

lindje vaginale.Përsa  i përket edukimit prenatal rreth kujdesit për gjirin/ushqyerjen me gji 
 39.39% e nënave referojnë se nuk  kanë marrë edukim prenatal. 
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Tabela 3: Shpërndarja e grave sipas kohëzgjatjes së ushqyerjes me gji të fëmijës . 
 

Kohëzgjatja e ushqyerjes Numër Përqindje 

5-10 min 11 7.3 

10-15 min 82 54.7 

15-20 min 8 5.3 

20-25 min 28 18.7 

25-30 min 21 14.0 

Total 150 100.0 
 

Nga Tabela 3,shihet se 54.7% e nënave kanë ushqyer fëmijën  për një kohë nga 10-15 min dhe 18% e 

tyre e kanë ushqyer fëmijën nga 20-25 min.Minimumi i  kohëzgjatjes së ushqyerjes me gji nga nëna 

është 5-10minuta në 7.3% të rasteve. 

 

 

Tabela 3.1: Kohëzgjatja e ushqyerjes me gji (min). 

 

 

Kohëzgjatja 

e ushqyerjes 

(min) 

N Minimum Maximum Mesatarja Devijimi Standart Varianca 

 

150 

 

5 

 

30 

 

14.55 

 

7.267 

 

52.813 

 

Nga tabela  3.1.vëme re se  mesatarja e kohëzgjatjes së ushqyerjes me gji  është 14.55 min,(interval 

nga 5-30min) , Dev.Standart=7.267 min. 

 

Tabela 4: Karakteristikat e të porsalindurve pjesëmarrës në studim. 

  
Nr % Variablat Nr % 

Neonatët                    Neonatët 

Mosha  Pesha në lindje   

Pre-term 16 10.7% <2500gr 16 10.7% 

Term  130 86.7% 2500-3000gr 35 23.3% 

Post-term 4 2.7% 3100-3500gr 57            38.0% 

Gjinia   >3500gr 42 28.0% 

Mashkull 67 44.7% Koha e thithjes së pare  

Femër  83 55.3% >2 orë  6 4% 

Përdorimi i 

suplementeve 

shtesë  

 1-2 orë  11 7.3% 

Po 79 52.7% 31-60 minuta 73 48.7% 

Jo  71 49.3% 30 minuta 60 40.0% 

 

Nga Tabela 4, vëmë re se 86.7% e neonatëve kanë lindur në kohë (term),me peshë lindje më 

frekuente 3100-3500gram(38.0%).Gjinia më dominante e të porsalindurve ishte gjinia femër 

55.3%.Nga neonatët e marrë në studim 73% e tyre e kishin kapur gjirin në një interval kohe 

31-60 minuta dhe 52.7% e tyre kishin marrë suplemente shtesë nga nëna. 
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Karakteristikat e vrojtuara gjatë ushqyerjes me gji të fëmijës. 
 

Lidhur me karakteristikat e ushqyerjes me gji të fëmijës janë ndërtuar 6 grupe  pyetjesh për këto 

karakteristika,që përfshijnë praktika të rregullta dhe të gabuara. 

Nga anketimet janë nxjerë të dhënat ,të cilat janë paraqitur në tabelat e mëposhtme.. 

Grupi I.Pozicioni i trupit gjatë ushqyerjes me gji. 
Në këtë grup janë paraqitur 10 pika të pozicionit observimet e të cilave janë paraqitur në Tabelën 5.1 

dhe 5.2 ,nga të cilat shihet se: 

 

Tabela 5: Pozicioni trupor gjatë ushqyerjes me gji. 
 

               Tabela 5.1 Shenja të pozicionit të saktë të foshnjës. 
 

Nëna e 
relaksuar dhe 
rehat 

Trupi I bebit 
pranë,përballë 
gjirit  

Koka e bebit 
dhe trupi 
drejt  

Mjekra e 
bebit prek 
gjirin 

Të ndenjurat e 
bebit të 
mbështetura  

63 108 114 63 12 

42.0% 72.0% 76.0% 42.0% 8.0% 

 

Nga tabela 5.1 vëmë re se përsa i përket pozicionit të saktë gjatë ushqyerjes me gji në 76% koka 

e bebit dhe trupi janë drejt. dhe në 72% të rasteve trupi i bebit ka qënë pranë,përballë gjirit . 

 

               Tabela 5.2 Shenja të pozicionit të gabuar të foshnjës. 
 

Shpatulla të 

tensionuara 

mbi bebin 

Trupi I bebit 

larg nënës 

Qafa e bebit e 

përdredhur  

Mjekra e 

bebit nuk 

prek gjirin 

Vetëm koka 

ose shpatulla 

mbështetur  

Pozicion I 

papërshtatshëm 

(total) 

19 15 2 0 0 21 

12.7% 10.0% 1.3% 0.0% 0.0% 14% 

 

Në lidhje me pozicionine gabuar  trupor gjatë ushqyerjes me gji, rezultatet në tabelën e 

mësipërme treguan se 13 % e nënave qëndronin me shpatulla të tensionuara mbi bebin, në 10 

% të rasteve trupi i bebit qëndronte larg nënës, qafa e bebit e përdredhur në 1.3% të rasteve. 

Pra, ka nje prevalencë prej 14% të grave me pozicion të papërshtatshëm gjatë ushqyerjes me 

gji. 
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Grupi II.Përgjigjia e bebit ndaj kontaktit me gjirin. 
 

Në këtë grup janë paraqitur 12 pika  dhe rezultatet e observuara  janë paraqitur në Tabelën 6.1 dhe 6.2 

nga të cilat shihet se : 
 

Tabela 6: Përgjigja e bebit  ndaj kontaktit me gjirin. 

 

               Tabela 6.1 Shenja të pergjigjes  të saktë të foshnjës ndaj gjirit. 
 

Bebi arrin 

gjirin nëse 

është I uritur  

Bebi 

zvarritet 

për gjirin 

Bebi 

eksploron 

gjinjtë me 

gjuhë  

Bebi i qetë 

dhe i 

vëmendshëm 

tek gjiri 

Bebi 

qëndron 

ngjitur me 

gjirin 

Shenja të derdhje së 

gjirit(rrjedhje,dhiimbje 

të 

mëpasshme/drithërime 

74 19 75 71 59 15 

49.3% 12.7% 50.0% 47.3% 39.3% 10.0% 

 

Nga tabela 6.1,vëmë re se nga shenjat e përgjigjes së saktë të bebit ndaj gjirit më e shpeshta 

është:bebi eksploron gjintë me gjuhë në 50% të rasteve dhe  bebi i qetë dhe i  vëmendshëm tek 

gjiri në 47.3% të rasteve. 
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              Tabela 6.2. Shenja të përgjigjes së gabuar të foshnjës  ndaj gjirit. 

Asnjë 

pergjjigje 

ndaj gjirit 

Nuk 

zvarritet 

ndaj gjirit  

Bebi nuk 

është i  

interesuar 

për gjirin 

Bebi 

grindet, ose 

qan 

Bebi 

rrëshket 

nga gjiri 

Asnjë 

shenjë 

rrjedhje të 

qumështit 

Përgjigje e 

gabuar  

(total) 

0 0 4 22 4 0 

 

28 

0.0% 0.0% 2.7% 14.7% 2.7% 0.0% 

 

   18.6% 

 

Në lidhje me përgjigjen e bebit ndaj kontaktit me gjirin,rezultatet në tabelën e mësipërme 

treguan se bebi grindet ose qan në 14.7% të rasteve ,në 10% të rasteve kemi shenja të derdhjes 

së gjiri dhe në përqindjen më të ulët bebi nuk është i interesuar për gjirin dhe rrëshket nga gjiri 

,konkretisht në 2.7% të tyre.Pra ka një prevalencë prej 18.6% të problemeve të përgjigjes së 

bebit ndaj kontaktit me gjirin. 
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Grupi III.Lidhja emocionale. 
 

Në këtë grup janë paraqitur 7 pika  dhe rezultatet e observuara  janë paraqitur në Tabelën 7.Nga tabela 

shihet se: 

Tabela 7: Lidhja emocionale. 
 

Lidhja 

Emocionale 

Mbajtje 

e sigurt 

me 

besim 

Vëmendje 

fytyrë-

fytyrë nga 

nëna 

Shumë 

prekje 

nga 

nëna 

Nervoze Nuk ka 

kontakt 

në sy 

nënë-

fëmijë 

Pak 

prekje 

Shkundje 

ose 

rrahje e 

bebit 

Total 

i 

veshtirësive 

emocionale 

Gjithsej 56 98 92 26 10 25 0 31 

% 37.3% 65.3% 61.3% 17.3% 6.7% 16.7% 0.0% 21% 

 

 Në lidhje me lidhjen e gabuar emocionale gjatë ushqyerjes me gji, rezultatet në tabelën e 

mësipërme treguan se nëna ishte nervoze  dhe kishte pak prekje të foshnjës së saj në përqindje 

të barabartë ,konkretisht  17% të rasteve.Pra ka një prevalencë prej 21% të problemeve me 

lidhjen emocionale. Ndërsa në 65.3% të rasteve kishte vëmendje fytyrë-fytyrë nga nëna dhe në 

61.3% shumë prekje nga nëna (shenja të lidhjes së duhur emocionale). 
 

    
 

 

 

Grupi IV. Anatomia e gjirit të nënës. 

 

Në këtë grup janë paraqitur 8 pika  dhe rezultatet e observuara janë paraqitur në Tabelën 8. Nga tabela 

shihet se: 

 

Tabela 8: Anatomia e gjiri 

 

            Tabela 8.1.Shenja të sakta të anatomisë së gjirit . 

Gjinjtë të zbutur pas 

ushyerjes  

Thtihkat qëndrojnë 

jashtë të dala 

Lëkura duket e 

shëndetshme 

Gjinjtë duken të 

rrumbullakët gjatë 

ushqyerjes 
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Grafiku 3.Shpërndarja e nënave sipas lidhjes 
emocionale me fëmijën
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41 78 79 36 

27.3% 52.0% 52.7% 24.0% 

 

Nga tabela 8.1 shohim se në 52.7% të nënave lëkura paraqitet e shëndetshme dhe në 52% 

thithkat qëndronjë jashtë të dala. . 
 

                      Tabela 8.2.Shenja të problemeve të anatomisë së gjirit. 

 

Gjinjtë janë të 

zmadhuar 

Thithkat e 

rrafshëta ,ose të 

futura brenda 

Të cara ose 

lëkurë e 

skuqur(të 

inflamuara) 

Gjinjtë duken të 

shtrirë ose të 

tërhequr 

Problemet e 

gjirit(total) 

18 39 23 3  

54 

12.0% 26.0% 15.3% 2.0%  

36% 

  

Në lidhje me problemet e gjirit gjatë procesit të ushqyerjes me gji,rezultatet në tabelën 8.2, 

treguan se në 26% të rasteve dominonin thithkat e rrafshëta ose të futura brenda dhe në 15.3% 

të nënave thithka të inflamuara.Prevalenca e problemeve të gjirit është 36%, më e larta nga të 

gjitha vështirësitë e lidhura me ushqyerjen me gji. 
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Grupi V. Teknika e thithjes së gjirit. 

 

Në këtë grup janë paraqitur 13 pika  dhe rezultatet e observuar  janë paraqitur në Tabelën 18.Nga tabela 

shihet se: 

 

Tabela 9:   Teknika e thithjes së gjirit. 

 

              Tabela 9.1. Shenja të teknikës të thithjes të saktë të foshnjës .  

Goja e 

hapur 

gjërësisht 

Buza e 

poshtme e 

kthyer 

jashtë 

Gjuha  

kapur pas 

gjirit 

Faqet e 

rrumbullakëta 

Me shumë 

areolë 

poshte 

gojës së 

bebit. 

Thithje të 

ngadalta të, 

thella, të 

ndërprera  

me pauza 

Mund të 

shohë ose 

dëgjojë 

gëlltitjen e 

saj 

59 32 40 58 54 70 5 

39.3% 21.3% 26.7% 38.7% 36.0% 46.7% 3.3% 
 

Nga tabela 9.1 vëmë re se në 46.7% të rasteve foshjna ka kryer thithje të ngadalta ,të thella, të 

ndërprera me pauza ,në 38.7% faqet e bebit janë të rrumbullakëta dhe në 36% më shumë areolë 

duket poshtë gojës së bebit. 

 

         Tabela 9.2.Shenja të teknikës së gabuar në thithje të foshnjës. 

Goja 

nuk 

është e 

hapur 

shkon 

përpara 

Buza e 

poshtme 

e futur 

nga 

brenda 

Gjuha e 

bebit 

nuk 

duket 

Faqet të 

tension- 

ara ose 

futura 

brenda 

Më 

shumë 

areolë 

poshtë 

gojës së 

bebit 

Vetëm 

thithje të 

shpejta. 

 

Teknika e dobët në 

thithje (total) 

5 6 8 17 9 36 

 

49 

3.3% 4.0% 5.3% 11.3% 6.0% 24.0% 
32.6% 

 

Në lidhje me teknikën e thithjes gjatë ushqyerjes me gji,  rezultatet e tabelës së mësipërme 

treguan se në 24% të rasteve ka pasur vetëm thithje të shpejta dhe në 11.3 % të rasteve faqe të 

tensionuara ose të futura brenda.Në 3.3 % të rasteve goja nuk është e hapur shkon përpara. 
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Grupi VI. Koha e harxhuar  në thithje. 
 

Në këtë grup janë paraqitur 3 pika  dhe rezultatet e observuara janë paraqitur në Tabelen 10. Nga tabela 

shihet se: 

 

Tabela 10:  Koha në thithje. 
 

Koha në thithje Bebi liron 

gjirin 
Nëna e  heq bebin shpejt 

nga gjiri 

Kohëzgjatja  e 

ushqyerjes (min) 

Gjithësej 110 39 Per secilin 

% 73.3% 26.0% 
 

 

Nga tabela 10 ,rezulton se në 73% të rasteve “Bebi e liron gjirin” dhe në 26% të rasteve “Nëna 

e heq bebin shpejt nga gjiri”. Njëkohësisht,cdo nënë ka paraqitur kohëzgjatjen e ushqyerjes me 

gji (në minuta),që janë paraqitur më lart.  
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1.PARAQITJA ANALITIKE DHE KORELACIONET E STUDIUARA. 

 

Në këtë seksion do të analizojmë shoqërimet midis variablave që vërtetojnë ose jo hipotezat e 

studimit.Meqënëse problemet e gjirit përbënin prevalencën më të lartë, kemi analizuar 

shoqërimin e tij me variablat socio-demografike (tabela 11) dhe gestacionale të pjesëmarrësve 

(tabela 12).Gjithashtu në këtë seksion kemi analizuar sesi kushtet e observuara gjatë ushqyerjes 

me gji ndikojnë në kohëzgjatjen e saj (tabela 13). 

 

Tabela 11: Shoqërimi i problemeve të gjirit me variablat socio-demografike të nënave. 
 

 

Variablat 

 

 

Probleme me gjirin (nr=54)  

Vlera e p Po Jo  

ODDS Nr % Nr 

 

% 

Mosha       

18-25 vjec 26 35.62% 47 64.38% 0.653  

P=0.0001 
26-30 14 28.00% 36 72.00% 0.513 

31-35 14 51.85% 13 48.15% REF 

Niveli arsimor       

8 vjecar 12 54.55% 10 45.45% 1.457 P=0.0001 

I lartë 15 29.41% 36 70.59% 0.845  

I mesëm 27 35.06% 50 64.94% REF  

Punësimi       

Në punë 25 35.21% 46 45.45% O.963 P=0.0001 

Pa punë 29 36.71% 50 70.59% REF  

 

 

Nga tabela 11,shihet se me të gjithë këta tregues ,kemi vërejtur lidhje të rëndësishme statistikore 

midis problemeve të gjirit dhe këtyre variablave,pasi në këto raste kemi treguesin e 

probabilitetit Hi-katror p<=0.05. 

Më pas ,kemi bërë analizën regresive për të vërejtur sesi janë të lidhura këto variabla me njëri-

tjetrin.Janë llogaritur ODD (probabiliteti i krahasuar). 

1-Nga analiza e lidhjes midis problemeve të gjirit dhe moshës së nënës,mund të themi se me 

rritjen e moshës rriten edhe problemet me gjirin(ODD në moshat më të vogla se 31-35 vjec 

74%

26%

Grafiku 6. Shpërndarja e nënave sipas kohës së
qëndrimit në thithje të bebit

Bebi liron gjirin

Nena e  heq bebin shpejt nga gjiri
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janë < 1 që do të thotë se probabiliteti në këto mosha është më i vogël se mosha e Referencës 

31-35vjec). 

2.-Nga analiza e lidhjes midis problemeve të gjirit dhe nivelit arsmor të nënës, mund të themi 

se me rritjen e nivelit arsimor   pakësohen problemet me gjirin(ODD në arsimin 8 vjecar është 

1.457 që do të thotë se probabiliteti i problemeve me gjirin në këtë nivel arsimor është afro 1.5 

herë më i lartë se te nënat me arsim të mesëm.Gjithashtu,ODD në arsimin e lartë është 0.845 që 

domethënë se probabiliteti i problemeve me gjirin në gratë me arsimin e lartë është  sa 85% e 

probabilitetit  te gratë me nivel arsimor të mesëm). 

3)-Nga analiza e lidhjes midis problemeve të gjirit dhe punësimit të nënës,mund të themi se 

gratë e punësuara kanë më pak probleme me  gjirin(ODD në gratë në punë është 0.963 pra 

probabiliteti i problemeve me gjirin në këtë grup është sa 96% e atij te gratë e papuna). 

 

Tabela 12: Shoqërimi i problemeve të gjirit me variablat gestacionale të nënave 

pjesëmarrëse. 

 
 

 

Variablat 

Probleme me gjirin (nr=54)  

Vlera e p Po Jo  

ODDS Nr % Nr 

 

% 

Pariteti       

Primipare 34 35.42% 62 64.58% REF P=0.0001 

Multipare 20 37.04% 34 62.96% 1.046  

Lloji i Lindjes       

Sectio-cesarea 35 36.71% 39 70.59% 1.865 P=0.0001 

Vaginale 19 35.21% 57 45.45% REF  

Edukimi prenatal rreth 

kujdesit për gjirin/ushqyerjen 

me gji 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Po 15 29.41% 36 70.59% REF P=0.0001 

Jo 39 39.39% 60 60.61% 1.061 

Koha e thithjes së parë       

 

P=0.0001 
>2  orë 5 83.33% 1 16.67% 2.795 

1-2 orë 7 63.64% 4 36.36% 1.611 

31-60 min 34 46.58% 39 53.42% REF 

<= 30 min 8 13.33% 52 86.67% 0.395 

Përdorimi i suplementeve në  

Maternitet 

 

 

     

P=0.0001 

Po 32 40.51% 47 59.49% REF 

Jo 22 30.99% 49 69.01% 0.766 

 

Nga tabela 12,shihet se me të gjithë këta tregues ,kemi verejtur lidhje të rëndësishme statistikore 

midis problemeve të gjirit dhe këtyre variablave,pasi në këto raste kemi treguesin e 

probabilitetit Hi-katror p<=0.05. 

1-) Nga analiza e lidhjes midis problemeve të gjirit dhe numrit të lindjeve ,mund të themi se 

gratë me lindje multipare  kanë më shumë  probleme me  gjirin(ODD në gratë me lindje 

multipare  është 1.046, pra probabiliteti i problemeve me gjirin në këtë grup është sa afro 1.1 

herë më i lartë se ai te gratë me lindje primipare). 

2-)Nga analiza e lidhjes midis problemeve të gjirit dhe llojit të lindjes ,mund të themi se gratë 

me lindje cezariane  kanë më shumë  probleme me  gjirin(ODD në gratë me lindje cezariane  

është 1.865, pra probabiliteti i problemeve me gjirin në këtë grup ështe sa afro 1.9 herë më i 

lartë se ai te gratë me lindje vaginale). 

3-Nga analiza e lidhjes midis problemeve të gjirit dhe edukimit prenatal të nënës  ,mund të 

themi se gratë pa edukim të tillë  kanë më shumë  probleme me  gjirin(ODD në gratë pa një 
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edukim të tillë është  1.061, pra probabiliteti i problemeve me gjirin në këtë grup është sa afro 

1.1 herë më i lartë se ai te gratë me edukim prenatal). 

4-)Nga analiza e lidhjes midis problemeve të gjirit dhe kohës së thithjes së parë prej bebit ,mund 

të themi se te fëmijët që kanë thithur gjirin mbas një kohe më të gjatë  nënat kanë patur më shumë  

probleme me  gjirin(ODD në gratë me kohëthithje <=30 min 0.395 tregon se te nënat e këtyre 

fëmijëve probabiliteti për probleme gjiri është sa 40% e atyre që kanë thithur gjirin në 31-60 min 

e pare.ODD në fëmijët që kanë thithur gjirin nga 1-2 orë është 1.611 që tregon se te nënat e 

këtyre fëmijëve probabiliteti është 1.6 herë më i lartë për probleme me gjirin se te ato ku fëmijët 

kanë thithur në 31-60 min.ODD në fëmijët që kanë thithur mbas  2 orësh është 2.795 ,pra te 

nënat e këtyre fëmijëve probabiliteti i problemeve me gjirin është 2.8 herë më i lartë se te gratë, 

fëmijët e të cilave kanë thithur në 30-60 min e parë. 

5-)Nga analiza e lidhjes midis problemeve të gjirit dhe përdorimit të suplementit në ushqim  

,mund të themi se te nënat që nuk kanë përdorur suplement ushqimi kanë më pak  probleme me  

gjirin(ODD në gratë pa suplement është  0.766, pra probabiliteti i problemeve me gjirin në këtë 

grup është sa afro 77%  e probabiltetit  te gratë që kanë përdorur suplement shtesë). 

 

Tabela 13: Vlerësimi i lidhjes midis kohëzgjatjes së ushqyerjes me gji dhe kushteve të 

observuara. 

 

Kushtet e 

observuar

a 

Kohëzgjatja e ushqimit me gji 
Analiza 

statistikore 

5-10 

min 

10-15 

min 

15-20 

min 

20-25 

min 

 

 

25-30 

min 

Total 

    

  ODDS 

Nr % 

Vlera e 

p 

  

                    

Pozicion i 

nënës 11 82 8 28 21 150 100   

  

I duhur 9 72 4 23 21 129 86 0.013 
 

Jo i duhur 2 10 4 5 0 21 14    0.000 

Përgjigjia 

ndaj 

kontaktit 

me gjirin 11 82 8 28 21 150 100   

  

I interesuar 7 69 4 22 20 122 81.3 0.030 

 

I 

painteresua

r 

 

4 

 

13 

 

4 

 

6 

 

1 

 

28 
18.7   

 0.277 

Lidhja 

emocionale 11 82 8 28 

 

21 150 100   

  

Po 9 59 6 25 20 119 79.3   

 

Jo 2 23 2 3 1 31 20.7 0.100   

Anatomia 

e gjirit 11 82 8 28 

 

21 150 100   

  

Normale 7 44 5 21 19 96 64 0.020 
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Probleme të 

gjirit 

 

4 

 

38 

 

3 

 

7 

 

2 

 

54 36   

 0.080 

Teknika e 

thithjes 11 82 8 28 

 

21 150 100   

  

E duhur 4 53 4 21 19 101 67.3 0.017 

 

Jo e duhur 7 29 4 7 2 49 32.7    0.282 

 

Në tabelën 13,paraqiten lidhjet midis kohëzgjatjes së ushqyerjes me gji dhe kushteve të 

observuara. Për kohëzgjatjen e ushqyerjes me gji ëshë bërë klasifikimi I mëposhtëm: 

-Kohëzgjatje deri 20 minuta(5-10 min,10-15 min dhe 15-20 min) 

-Kohëzgjatje mbi 20 minuta(20-25 min,25-30 min) 

1-Pozicioni i nënës.(p=0.013,ka ndryshime të rëndësishme statistikore midis kohës së 

ushqyerjes me gji të fëmijës nga nënat me pozicion trupor të ndryshëm gjatë 

ushqyerjes).ODD=0.0001,dmth shumë i  vogël ,gjë që tregon se probabiliteti për të patur 

kohëzgjatje mbi 20 minuta te nënat me pozicion trupor jo të duhur  është shumë i vogël 

krahasuar me ato që kanë pozicion të duhur. 

2.Përgjigja e bebit. .(p=0.030,ka ndryshime të rëndësishme statistikore midis kohës së 

ushqyerjes me gji te fëmijët me reagim të ndryshëm ndaj gjirit gjatë ushqyerjes). 

ODD=0.277 tregon se probabiliteti për të patur kohëzgjatje të ushqyerjes me gji për më shumë 

se 20 minuta te fëmijë të painteresuar për gjirin është sa 28% e probabilitetit të fëmijëve të 

intersuar. 

 

3.Lidhja emocionale.(p=0.100,ndryshime rastësore). 

 

4.Anatomia e gjirit. .(p=0.020,ka ndryshime të rëndësishme statistikore midis kohës së 

ushqyerjes me gji të fëmijës   te  nënat me ndryshime në anatominë e gjirit).ODD=0.080 tregon 

se probabiliteti për të patur kohëzgjatje të ushqyerjes me gji mbi 20 minuta te nënat që kanë 

patur problem me gjirin është sa 8% e atyre që nuk kanë patur probleme të tilla. 

 

5.Probleme me thithjen. .(p=0.017,ka ndryshime të rëndësishme statistikore midis kohës së 

ushqyerjes me gji te fëmijët me probleme në thithje dhe atyre pa këto probleme). 

ODD=0.282 tregon se probabiliteti për të patur kohëzgjatje të ushqyerjes me gji mbi 20 minuta 

te fëmijët që kanë patur problem me thithjen është sa 28% e atyre që nuk kanë patur probleme 

të tilla. 
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9. DISKUTIMI 

Rezultatet e arritura në studim tregojnë një përhapje të konsiderueshme të gjendjeve që tregojnë 

vështirësi në teknikën e ushqyerjes me gji, që varionte nga 14-36%. Edhe pse ka disa studime 

të përshkruara në literaturë me të njëjtën qasje, autorë të tjerë zbuluan një prevalencë më të 

lartë të vështirësive të dhënies së gjirit (50-55%) duke aplikuar formularin e vëzhgimit të 

ushqyerjes me gji hartuar nga OBSH9 , krahasuar me studimin tone [82],[83],[84].Ky proces 

mund të pasqyrojë aspektin holistik të përdorimit të instrumentit, pasi formulari i lartpërmendur 

përfshin karakteristika të ndryshme, jo vetëm ato që lidhen me teknikën e thithjes së gjirit. 

Nga studimi jonë rezultoi se problemet më të observuara gjatë ushqyerjes me gji ishin 

problemet e gjirit 36% , e pasuar nga një teknikë jo e duhur në thithje 32.6%. Këto rezultate 

janë të njejta me disa studime [82],[83], ndonëse në shifra më të ulëta të prevalencës së 

problemeve të gjirit, por e kundërta me një studim tjetër të kryer në një qendër terciale kujdesi 

në Indinë Veriore, në të cilin pjesa më e madhe e problemeve ishin problemet me pozicionin 

dhe lidhjen  (88.5%), e ndjekur nga problemet me gjirin në 30.3% [85]. 

Bazuar ne hipotezat e studimit si edhe rezultatet që treguan se problemet e gjirit përbënin 

prevalencën më të lartë, kemi analizuar shoqërimin e tij me variablat socio-demografike dhe 

gestacionale të pjesëmarrësve. Studimi jonë gjeti se variablat socio-demografike shoqëroheshin 

me një lidhje të rëndësishme statistikore, gjë që vërtetoi hipotezën e ngritur. Këto rezultate 

treguan se me rritjen e moshës rriten problemet me gjirin gjë që është në kundërshtim me një 

studim tjetër që tregon se nënat adoleshente sigurojnë më pak qumësht gjiri për fëmijët e tyre 

në raport me të tjerët, dhe gjithashtu kanë më shumë vështirësi për të filluar praktikën e dhënies 

së gjirit [86]. Është e mundur që faktorët anatomikë të gjinjve puerperal të adoleshentëve mund 

të çojnë në më shumë vulnerabilitet në lidhje me vështirësitë e paraqitura. Duke pasur parasysh 

se mosha e nënës është një faktor i pandryshueshëm për ushqyerjen me gji, rezultati i vëzhguar 

nxjerr në pah se edukimi në lidhje me kujdesin ndaj gjirit duhet të përforcohet tek të gjitha 

grup-moshat, vecanërisht midis grave të reja, duke synuar përmirësimin e praktikave të dhënies 

së gjirit. Ndërsa në lidhje me variablat e tjerë u vu re se gratë me arsim më të lartë dhe ato të 

punësuara kishin me pak probleme me gjirin. Këto rezultate janë të ngjashme me studime të 

tjera, që e shpjegojnë këtë fakt se këto nëna mund të kenë më shumë mundësi për të aksesuar 

informacione pozitive rreth kujdesit të gjirit si edhe për përfitimet dhe avantazhet e shkaktuara 

nga ushqyerja me gji [87].Gjithashtu të njëjtat rezultate si më sipër u zbuluan edhe  në një 

studim të kryer në 270 cifte nënë-fëmijë që qëndronin rooming-in në juglindje të Brazilit,ku u 

vu re lidhje e rëndësishme statistikore midis moshës, arsimit dhe punësimit të nënës, 

konkretisht nënat adoleshente (OR 3.35; 95% CI 1.51-7.44; p = 0.003); arsimi i nënës ≤8 vjet 

(OR 2.07; 95% CI 1.01-4.23; p = 0.048); punësimi i nënës (OR 0.31, 95% CI 0.16-0.61; p = 

0.001) [88]. 

Në lidhje me ndikimin e faktorëve gestacionale rezultatet e studimit tonë treguan se gratë 

multipare dhe ato qe kanë lindur me sectio-cesarea ishin më të prirura për të patur probleme 

me gjirin. Studime të ndryshme kanë rezultuar në gjetje të ndryshme lidhur me faktorët e 

mësipërm. Kështu, një studim i realizuar në vitin 2014 gjeti se pariteti nuk kishte lidhje 

sinjifikative me problemet e gjirit (p=0.861), por një diferencë sinjifikative u vu re midis llojit 

të lindjes dhe problemeve të gjirit [89]. Gjithashtu në një studim të realizuar në repartin e 

Obstetrikes në Aydin rezultoi se nënat që kishin bërë lindje vaginale kishin më pak probleme 

me gjirin dhe një praktike ushqyerje më efektive  se ato me lindje cezariane (p<0.05) [90]. 

Gjithashtu studimi jonë zbuloi se thithkat e dhimbshme shoqërohen me kohën e thithjes së parë 

gjë që është në të njëjtën linjë me studime të tjera që tregojnë se dhimbja vonon ushqyerjen e 

hershme [91]. 

Në lidhje me përdorimin e ushqimeve shtesë gjatë ditëqëndrimeve në maternitet, rezultatet 

treguan lidhjen e tyre me problemet e gjirit. Ky rezultat është i njëjtë me një studim tjetër që 
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demonstroi se suplementet ushqimore në maternitet tek foshnjat e porsalindura lidheshin me 

praninë e dhimbjes gjatë ushqyerjes me gji. Sidoqoftë, futja e ndonjë tjetri ushqim gjatë muajve 

të parë të ushqyerjes me gji, përveç të qenit një faktor i madh rreziku për zhvillimin e 

sëmundjeve që janë të zakonshme në fëmijëri, të tilla si pneumonia ose diarre rrit gjasat e 

ndërprerjes së hershme, pasi ajo ndërhyn në disa aspekte të teknikës së gjirit [92],[93]. Ky fakt 

nxjerr në pah nevojën për më shumë rigorozitet në institucionet spitalore në lidhje me ofrimin 

e shtesave ushqimore për të sapolindurit. 

Po ashtu lidhje të rëndësishme u vu re edhe në ndikimin e edukimit prenatal rreth kujdesit të 

gjirit dhe ushqyerjes me gji, ku nënat që marrin edukim janë më të prirura për një ushqyerje të 

shëndetshme me më pak probleme, gjë qe shkon në të njëjtën linjë me studime të tjera [94]. 

Gjetjet e mësipërme vërtetuan hipotezën e dytë që ne ngritëm në lidhje me ndikimin e 

faktorëve gestacionale dhe edukimit prenatal në prevalencën e rritur të problemeve të gjirit. 

Për të vërtetuar hipotezën e tretë ne analizuam gjithashtu ndikimin e kushteve të observuara 

gjatë ushqyerjes me gji dhe kohëzgjatjes së saj. Rezultatet treguan se kishte lidhje të 

rëndësishme statistikore midis pozicionit gjatë ushqyerjes, përgjigjes së bebit ndaj kontaktit me 

gjirin, anatomisë së gjirit dhe teknikës në thithje  dhe kohës së ushqyerjes me gji, ku vlera e 

p<0.05, ndërsa në lidhje me lidhjen emocionale nënë-fëmijë ndryshimet janë rastësore (p=0.1 

), gjetje e cila vërteton hipotezën e tretë të studimit. Këto gjetje shkojnë në të njëjtën linjë me  

një studim të realizuar në 570 cifte nënë-fëmijë me qëllim vlerësimin e ndikimit të teknikës së 

thithjes dhe kohëzgjatjes së ushqyerjes me gji, në të cilin u gjet se teknika joefektive e thithjes 

ishte e lidhur  ngushtë me kohëzgjatjen e ushqyerjes me gji (p<0.05) [95]. Një studim në Etiopi 

tregoi se një kohë më e gjatë në ushqyerje dhe një praktikë e mirë ushqyerje ishte sinjifikatisht 

e lidhur me teknikën e duhur në thithje (AOR 1.7, 95% CI 1.1, 2.8) [96].  

 

9.1  KUFIZIMET E STUDIMIT 

Mostra e vogël e studimit si dhe natyra trasversale e tij bëjnë që studimi të ketë disa kufizime. 

Së pari rezultatet e studimit mund të mos përgjithësohen për të gjitha nënat e paraqitura në 

maternitetin e qytetit të Vlorës. 

Në studim nuk u përfshin nënat të cilat ishin rikthyer përsëri për shkak të problemeve 

shëndetësore të lidhura me foshnjat e tyre. 

Megjithatë, pavarësisht nga kufizimet e tij studimi, jep një panoramë të problematikave më të 

shpeshta të nënave në periudhën postpartum. 
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10. KONKLUZIONE 

 

Në përfundim të studimit arrijmë në disa konkluzione të rëndësishme: 

 

• Përsa i  përket karakteristikave socio-demografike të nënave të marra në studim dominonte 

mosha 18-25 vjece, arsimi i  mesëm, pjesa më e madhe e nënave ishin të papuna dhe me 

vendbanim në fshat. 

• Nga të dhënat gestacionale të nënave, dominonin lindjet vaginale, pjesa më e madhe e 

nënave ishin primipare dhe referonin se nuk kishin marrë edukim prenatal. 

• Shumica e foshnjave të studiuara i përkasin së tepërmi gjinisë femërore, janë në term dhe 

kanë thithur gjirin për herë të parë brenda 31-60 minutave. 

• Prevalenca më e madhe e problemeve të ushqyerjes me gji lidhet me problemet e gjirit 

(36%), e pasuar nga problemet e teknikës së ushqyerjes me gji (32.6%). Kjo prevalencë e 

lartë përbën një indikator të rëndësishëm për këshillim dhe kujdes pre-post natal. 

• Nga shoqërimi i variablave socio-demografike të nënës me problemet e gjirit ,u vu re se 

kishte lidhje të rëndësishme statistikore midis tyre. Problemet e gjirit ishin më të shpeshta 

në grupin e nënave me interval moshe 18-25vjece, me arsim të mesëm dhe vendbanim në 

zonat rurale. Ndikimi që kanë këto variabla në problemet e gjirit, duhet të shërbejë si 

referim për ofruesit e kujdesit për nënën dhe fëmijën, në mënyrë reduktimin e këtyre 

problematikave. 

• Nga shoqërimi i karakteristikave gestacionale të nënës me problemet e gjirit, u vu re se 

kishte lidhje të rëndësishme statistikore midis tyre. Problemet e gjirit ishin më të shprehura 

tek nënat që kishin kryer lindje cezariane, ishin multipare dhe nuk kishin marre edukim 

prenatal. 

• Nga shoqërimi i kushteve të observuara me kohëzgjatjen e ushqyerjes me gji, u vu re lidhje 

e rëndësishme stattistikore midis pozicionit të ushqyerjes, teknikës së ushqyerjes me gji, 

anatomisë së gjirit dhe përgjigjes së foshnjës ndaj kontaktit me gjirin. Ndërsa lidhja midis 

kohëzgjatjes së ushqyerjes me gji dhe lidhjes emocionale nënë-fëmijë ishte rastësore.  
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11. REKOMANDIME 

• Informacioni i grumbulluar  dhe rezultatet e këtij studimi do të ndihmojnë profesionistët e 

shëndetit për të vlerësuar situatën aktuale lidhur me veshtirësitë e ushqyerjes me gji, 

faktorëve kontribues, në mënyrë që të hartohen programe të kujdesit para dhe postnatal për 

rritjen e njohurive dhe edukimit të nënave nga stafi infermieror në shërbimin parësor dhe 

në maternitet rreth rëndësisë së ushqyerjes me gji dhe parandalimit të problemeve që 

shoqërojnë këtë proces.  

• Vlerësimi i vështirësive në teknikat e thithjes ende në mjedisin e spitalit nëpërmjet 

“formularit të observimit rekomanduar nga OBSH”, është një masë e thjeshtë ekonomike 

që nuk kërkon një profesionist të specializuar. Prandaj, ajo mund të përfshihet në kriteret 

para daljes nga spitali, për të identifikuar dhe ndihmuar binomet që paraqesin disa lloje 

problemesh në lidhje me procesin e dhënies së gjirit, duke siguruar orientim adekuat për të 

zgjidhur këto vështirësi dhe për të forcuar lidhjen nënë-foshnjë. 

• Infermieret që kujdesen për nënat e porsalindura dhe foshnjat duhet të njohin mirë 

problemet dhe vështirësitë më të shpeshta të hasura në praktikën klinike si dhe të jenë në 

gjendje të ofrojnë shërbimin dhe kujdesin e duhur në kohën e duhur. 

• Qëndrat e kujdesit parësor duhet të ofrojnë edukim dhe këshillim për nënat e reja dhe për 

ato që vendosin të planifikojnë një shtatëzani. 

• Duhet ti kushtohet më së shumti rëndësi ushqyerjes ekskluzive me gji për të paktën  6 muaj 

dhe të inkurajohen nënat të mos e ndërpresin atë duke përdorur suplemente shtesë, pasi 

qumështi i  nënës është ushqimi më i mirë i mundshëm për fëmijën e porsalindur. 

• Të gjitha institucionet përgjegjëse për kujdesin për nënën dhe fëmijën duhet të 

bashkëpunojnë për të siguruar kushtet më optimale për një ushyqerje të shëndetshme me 

gji (përfshirë mjete dhe aparatura), për ta bërë ushqyerjen me gji një proces përfitues si për 

foshnjat ashtu edhe për nënat. 

• Duke qenë se problemet e gjirit kryesisht thithat e sheshtë dhë të inflamuara janë problemi 

më shqetësues dhe më i shpeshtë në studimin tonë , rekomandohet përkrahje shumë e 

madhe për nënat në mënyrë që të mos heqin dorë nga ushqyerja me gji , si pasojë e dhimbjes 

dhe vështirësisë. Prandaj nëna duhet të jetë e informuar për metodat menaxhuese të këtyre 

problemeve dhe zgjidhjeve të mundshme.  
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13. ANEKS 

13.1. Aneks 1 

                                                     LEJA ETIKE  
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13.2. Aneks 2  

FLETE INFORMUESE  

Përshëndetje,  

jam Fjorida Koromani, studente në prag diplomimi (Infermieri e Përgjithshme),cikli i dytë i 

studimeve(Master Shkencor) në Fakultetin e Shëndetit Publik, Universiteti i Vlorës ”Ismail 

Qemali”.  

Jam duke kryer një studim në lidhje me vlerësimin e vëshitirësive të ushqyerjes së hershme me 

gji në grate postpartum të Maternitetit të Vlorës.. Të dhënat e mbledhura nga studimi do të 

shërbejnë për realizimin e punimit për diplomim. 

. 

Për të qënë pjesë e studimit më duhet të observoj momentin kur ju ushqeni fëmijën tuaj me gji 

për të identifikuar nëse ekziston ndnonjë vështirësi apo jo.Formulari është I rekomanduar nga 

OBSH dhe realizohet në ruajtje të plotë të anonanimitetit dhe kofidencialitetit. 

 Të dhënat e mbledhura do të përdoren vetëm për qëllimin e studimit. 

Më nevojitet miratimi juaj me gojë që të fillojmë realizimin e studimit. 

Faleminderit për pjesëmarrjen! 
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13.3 ANEKS 3                                     PYETËSORI 

  

                                          Të dhënat socio-demografike të nënës. 

1)Mosha     18-25 vjece__                      2) Statusi arsimor   8-vjecar__ 

                   26-30 vjece__                                                      I mesëm__ 

                   31-35vjece__                                                       I lartë ___ 

    

3) Statusi i  punësimit               E papunësuar__ 

                                                 E punësuar me kohe të plotë___  

                                                 E punësuar me kohe të pjesshme___ 

4) Vendbanimi            Qytet__             Fshat__ 

___________________________________________________________________________ 

                                    Të dhënat gestacionale të nënës. 

5) Lloji I lindjes            Lindje vaginale ___ 

                                      Lindje sexio-cesare__  

6) Pariteti-    Primipare__ 

                      Multipare___  

7) A keni marr edukim prenatal për kujdesin e gjirit dhe ushqyerjes me gji?  PO__  JO___ 

___________________________________________________________________________ 

                                         Karakteristikat e  bebit. 

8) Gjinia            Mashkull__              Femër ___ 

9) Pesha në lindje           <2500gr__ 

                                        2500-3000gr__ 

                                         3100-3500gr__ 

                                          >3500gr___ 

10) Koha e lindjes          Preterm__             Term__             Post-term__ 

11) Koha e thithjes së parë të gjirit :  30min__                

                                                            31-60min__ 
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                                                                 1orë-2orë__ 

                                                                 Mbas 2 orësh__ 

12) A ka marrë fëmija suplemente shtëse( qumesht artificial)?    PO __   JO __   

___________________________________________________________________________                            

 

 

                             FORMULARI  I VËZHGIMIT TË USHQYERJES  ME GJI  

Emri i nënës:____________________ Data:______________________ Emri i 

bebit:______________________ Mosha e bebit:____________ 

 (Shenjat në kllapa i përkasin vetëm bebeve të porsalindura, jo bebeve më të rritura) 

 Shenja që ushqyerja me gji po shkon të mirë                    Shenja të vështirësive të mundshme 

POZICIONI TRUPOR 

◘ Nëna e relaksuar dhe rehat                                       ◘ Shpatullat të tensionuara , e përkulura mbi 

bebin  

◘ Trupi i bebit ngjitur pranë,përballë gjirit.                 ◘ Trupi i bebit larg trupit të nënës 

 ◘ Koka e bebit dhe trupi  drejt                                    ◘ Qafa e bebit e përdredhur 

 ◘ Mjekra e bebit prek gjirin                                        ◘ Mjekra e bebit nuk e prek gjirin 

 ◘ (Të ndenjurat e bebit të mbështetura mirë)             ◘ (Vetëm shpatullat ose koka të mbështetura) 

PËRGJIGJET 

 ◘ Bebi arrin për gjirin nëse është I uritur                    ◘ Asnjë përgjigje ndaj gjirit 

◘ (Bebi zvarritet për gjirin)                                          ◘ Nuk zvarritet ndaj gjirit 

◘ Bebi eksploron gjirin me gjuhë                                ◘ Bebi nuk është I interesuar për gjirin 

◘ Bebi i qetë dhe i vemëndshem tek gjiri                    ◘ Bebi grindet ose qan 

◘ Bebi qëndron i ngjitur me gjirin                               ◘Bebi rrëshket nga gjiri 

◘ Shenja të derdhjes së gjirit                                        ◘ Asnjë shenjë rrjedhje të qumështit  

(rrjedhje ,dhimbje të mëpasshme/drithërimet 

 LIDHJE EMOCIONALE 

◘ Mbajtje e sigurt, me besim                                      ◘ Nervoze  

◘ Vëmendje fytyrë-fytyrë nga nëna                           ◘ Nuk ka kontakt në sy nënë-beb 

◘ Shumë prekje nga nëna                                           ◘ Pak preje  
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                                                                                    ◘ Shkundje , ose rrahje e bebit  

ANATOMIA 

 ◘ Gjinjtë të zbutur pas ushqyerjes                             ◘ Gjinjtë janë të zmadhuar 

 ◘ Thithkat qëndrojnë jashtë  të dala                          ◘ Thithkat e rrafshëta,të futura brenda 

 ◘ Lëkura duket e shëndetshme                                  ◘ Të cara , ose lëkurë e skuqur 

 ◘ Gjinjtë duken të rrumbullakët gjatë ushqyerjes      ◘ Gjinjtë duken të shtrirë ,të tërhequr 

  

THITHJA 

 ◘ Goja e hapur gjërësisht                                                 ◘ Goja nuk është e hapur,shkon përpara     

◘ Buza e poshtme e kthyer jashtë                                    ◘ Buza e poshTme e futur nga brenda 

◘ Gjuha e kapur rreth gjirit                                              ◘ Gjuha e bebit nuk shihet 

◘ Faqet e rrumbullakosura                                               ◘ Faqet janë të tensionuara,të futura nga 

brenda  

◘ Më tepër areolë mbi gojen e bebit                                ◘ Më shumë areolë poshtë gojës së bebit 

◘ Thithje të thella, të ngadalshme, me pauza                   ◘ Vetëm thithje të shpejta 

 ◘ Mund të shohe , të dëgjojë gëlltitjen e saj                    ◘ Mund të dëgjojë plasaritjen e buzëve 

 

KOHA E SHPENZUAR PËR THITHJE  

◘ Bebi liron gjirin                                                              ◘ Nëna e heq bebin shpejt nga gjiri 

◘ Bebi thith për____ minuta  
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Abstrakt 

 Hyrje: Ushqyerja me gji është mënyra më e mirë për të ushqyer një fëmijë, sepse ka një sër përfitimesh shëndetësore si për 

nënën ashtu edhe për foshnjën.Në periudhën postpartum nënat hasen me probleme të shumta apo vështirësi si pasojë e 

faktorëve të ndryshëm që ndikojnë në ushqyerjen me gji. 

Qëllimi: Identifikimi i prevalencës së gjendjeve që tregojnë vështirësi të ushqyerjes së hershme me gji dhe faktorëve që 

shoqërohen me problemet e gjirit tek gratë postpartum në rrethin e Vlorës. 

Metodologjia: Është një studim cross-seksional observues dhe analitik i realizuar ne Maternitetin e rrethit të Vlorës gjatë 

periudhës shkurt-prill 2019. Studimi përfshiu 150 cifte nënë-foshnja të porsalindura të përzgjedhur në mënyrë rastësore që 

qëndronin rooming -in. Si instrument për identifikimin e problemeve të mundshme të ushqyerjes me gji është përdorur 

formulari i vëzhgimit të ushqyerjes me gji hartuar nga OBSH9, ndërsa për variablat e tjerë u përdor një pyetësor që përmban 

të dhënat socio-demografike,gestacionale të nënës dhe karakteristikat e të porsalindurëve. Të dhënat janë përpunuar me 

programin statistikor  SPSS 23, është përdorur Treguesi i probabilitetit Hi-katror,vlera p < 0.05 e tij tregon se ndryshimi është 

i rëndësishëm si dhe është bërë analiza  regresive për të vërejtur sesi janë të lidhura këto variabla me njëri-tjetrin. 

 Rezultatet: Nga 150 çifte nënë-fëmijë ,pjesa më e madhe e nënave kishin arsim të mesëm(51.3%),ishin të papuna dhe 48.7% 

në interval moshe nga 18-25vjeçe.39.39% nuk kishin marr edukim prenatal rreth kujdesit të gjirit dhe 52.7% kishin përdorur 

suplemente shtesë.Problemet më të shpeshta ishin problemet e gjirit (36%). Variablat që shoqëroheshin me lidhje të 

rëndësishme statistikore me crregullimet e gjirit ishin: mosha e nënës (p=0.0001),lloji i lindjes (p=0.0001),ushqimet shtesë të 

marra në spital (p=0.0001) dhe mungesa e edukimit prenatal (p=0.0001).Kushtet e observuara që shoqëroheshin me lidhje të 

rëndvsishme statistikore me kohëzgjatjen e ushqyerjes me gji ishin:pozicioni i trupit (p=0.013),problemet e gjirit (p=0.020) 

dhe teknika e thithjes së gjirit (p=0.017). 

Konkluzione: Ndikimi që kanë këto variabla në problemet e gjirit, dhe kushtet e observuara në kohëzgjatjen e ushqyerjes me 

gji duhet të shërbejë si referim për ofruesit e kujdesit për nënën dhe fëmijën, në mënyrë reduktimin e këtyre problematikave 

dhe lehtësimin e proçesit të ushqyerjes me gji. 

Fjalet kyce: ushqyerje me gji,vështirësi të ushqyerjes me gji,edukim prenatal,probleme të gjirit, rekomadime të OBSH-së, 

kohëzgjatje e ushqyerjes me gji. 

Abstract 

 Introduction :Breast-feeding is the best way to feed the  baby, because there are a lot of health benefits for both the mother 

and the baby. In the postpartum period, mothers face many problems or difficulties as a result of various factors that affect 

breastfeeding. 

The purpose:Identification of Prevalence of Conditions Affecting Early Breastfeeding Problems and Factors Affecting 

Breast Problems in Postpartum Women in Vlora District. 

Method: It is a cross-sectional observational and analytical study conducted in the Maternity of the Vlora district during 

February-April 2019. The study included 150 randomly selected mother-baby babies staying rooming-in. As a tool for 

identifying possible breastfeeding problems, is used the breastfeeding observation form developed by the WHO9,while for 

other variables was used a questionnaire which  contain the socio-demographic, gestational and maternal data of the babies. 

The data is processed with the SPSS 23 statistical program, the Hi-square probability indicator is used, its p <0.05 value 

indicates that the change is important as well as regression analysis is performed to find out how these variables are related 

to each other  

Results: Of the 150 mother and child pairs, the majority of mothers had secondary education (51.3%), were unemployed and 

48.7% at the age of 18-25 years.39.39% had not received prenatal education for breast care and 52.7% had using supplement 

supplements. The most common problems were breast problems (36%).The variables associated with important statistical 

links with breast disorders were: maternal age (p = 0.0001), birth type (p = 0.0001), additional hospitalized food (p = 0.0001) 

and lack of prenatal education (p (P = 0.013), breast problems (p = 0.020) and breast suction techniques (p = 0.017). The 

observed effect associated with significant statistical linkages with breastfeeding duration was: body position (p = 0.013), 

breast disorders (p = 0.020) and breast sucking techniques (p = 0.017). 

Conclusion: The impact these variables have on breast disorders and the observed observation of breastfeeding should serve 

as a reference to maternal and child care providers in order to reduce these problems and facilitate the breastfeeding process. 

 

Key words:breastfeeding, breastfeeding difficulties, prenatal education, breast disorders, WHO 

recommendations,breastfeeding duration. 

 

 

 

 

 


