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11. Shkurtime
SPOK- semundja pulmonare obstruktive kronike
PR- programe te rehabilitimi pulmonar
GOLDAAT- antitripsina alfa
FVC- vellim ekspirator i detyruar
FVC- kapaciteti vital i detyruar
TLC- kapaciteti total pulmonar
RV- vellim residual
ATS- American Thoracic Society
ERS- European Respiratory Society
NICE- National Institute for Health and Clinical Excellence
mMRC-Medical Research Council Breathlessness
BCKQ- Bristol COPD Knowledge Questionnaire
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2.ABSTRAKT
Hyrje: SPOK është një sëmundje e cila nuk ka kurë specifike, por pacientë përfitojne nga
programe e rehabilitimit pulmonary. Infermierët në pavjonin e patologjis punojnë
vazhdimisht me pacientë të cilët vuajnë nga SPOK.Është shumë e rëndësishme që këta
infermier të kenë aftësi që të përmbushin nevojat që kanë pacientët.Studimi jonë vlerson
njohurit që kanë infermierët në kujdesin infermieror në SPOK dhe vlerëson ku qëndrojn ë
mangësit dhe fushat të cilat kanë nevoj për më shumë ndërhyrje.
Qëllimi i studimit: Të vlerësojmë impaktin e ndërhyrjes infermierore në rehabilitimi
afatgjatë tek pacientët me SPOK në mënyrë që të zbulohen fushat e ofrimit të kujdesit të
kërkuar dhe a ka mangësi në këtë aspekt.
Metodologjia: Studimi ishte i tipit Cross-seksional. Të dhënat e studimit u mblodhën në
peridhën Mars-Qershor 2020, në repartet e patologjis, urgjencës, dhe kirurgjis (këta dy të
të fundit kanë punuar në repartin e patologjis) Spitalin Rajonal Vlore. Mbledhja e të
dhënave u realizua mendërmjet një pyetësori anonim Bristol CPOD Knowledge
Questionnaire (BCKQ) .Pyetësori u administrua në një metodë të shkurtuar. Në studim u
përfshin 51 infermier, të cilët pranuan të plotësonin pyetësorin në lidhje me njohurit mbi
SPOK.
Rezultate: Pjesa më e madhe e infermierëve të përfshirë kishin nivelin bachelor të studimit
49%. Në bazë të rezultateve shohim se pjesa më e madhe e infermierëve rreth 54.9% i
përkasin pavionit të patologjisë. Infermierët kishin deficit njohurish ne disa nga temat.
Lidhje sinjifikante statistikore u gjetën midis variablave,që do të thotë se përvoja në punë
e infermierëve ndikon në aftësin e tyre për tu përgjigjur në mënyrën e duhur në lidhje me
njohurit që ata kanë mbi kujdesin infermieror në pacientëtmë SPOK.
Konkluzionet: Ky studim evidentoi një deficit njohurish të infermierëve në disa nga temat,
në lidhje me kujdesin infermieror në SPOK. Defiçiti i njohurive që kanë infermierët
ndikojnë në njohurite pacientëve dhe në të kuptuarit e gjëndjes së tyre si dhe në aftësin e
pacientëve për të vetmenaxhuar në mënyrë efektive SPOK. Trajnimet e vazhdueshme në
lidhje me kujdesin infermieror në SPOK do të përmirësoj nivelin e njohurive mbi SPOK të
infermierëve.
Fjalët kyçe: SPOK, BCKQ, njohurit, kujdesi infermieror, rehabilitim pulmonar
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3. PËRMBLEDHJEE LITERATURES
3.1 Çfarë është Sëmundja Pulmonare Obstruktive Kronike (SPOK)?
Sëmundja Pulmonare Obstruktive Kronike është një gjëndje jo e zakonshme e
frymëmarrjes e karakterizuar nga kufizim i fluksit të ajrit.[1,2]Këtu përfshihen sëmundjet
që shkaktojnë obstruksion si astma, emfizema dhe bronkiti kronik ose një kombinim të
sëmundjeve[3,4]. Prek më shumë se 5% të popullsisë dhe shoqërohet me vdekshmëri dhe
sëmundshmëri të lartë. Është shkaku i katër i vdekjeve në SHBA, më shumë se 120,000
individë cdo vit.[5] Vendosja e diagnozës së saktë është e rëndësishme sepse menaxhimi i
duhur mund të ulë simptomat veçanrishtë dispnen, të zvogëloj frekuencën dhe ashpersinë
e episodeve akute, të përmirësoj gjëndjen shëndetësore, aftësin fizike, dhe të zgjasë
mbijetesën.[6] Duhanpirësit e dikurshëm dhe të tanishëm janë më të rrezikuar për problem
të frymëmarrjes, këto jo domosdoshmërishtë duhet ti atribuohen SPOK-ut pa vlerësimin
dhe diagnozën e duhur.
Nisma GOLD, një projektë i iniciuar nga Insituti Ndërkombëtar i Zemrës , Pulmoneve dhe
Gjakut (NHLBI) dhe Organizata Botërore e Shëndetit (OBSH) e përcaktojn SPOK si[7]:
SPOK një sëmundje e zakonshme, e parandalueshme dhe e shërueshme e cila
karakterizohet nga simptoma të vazhdueshme të frymëmarrjes dhe kufizim të fluksit të ajrit
i cili ndodhë për shkak të rrugëve të ajrit dhe anomalive alveolare që zakonisht shkaktohen
nga ekspozimi i konsiderueshëm ndaj grimcave dhe gazeve të dëmshëm. Kufizimi kronik
i rrjedhjes së ajrit që karakterizon SPOK-un shkaktohet nga sëmundje të rrrugëve të vogla
të frymëmarrjes si dhe shkatërrimi i parenkimës pulmonare. Kroniciteti shkakton
ndryshime strukturore, ngushtim të rrugëve të vogla ajrore dhe shkatërrim të parenkimës
së mushkërive. Kufizimin i rrjedhjes së ajrit dhe moslëvizshmëria e mukusit janë simptoma
karakteristike të sëmundjes.
Bronkiti Kronik- me bronkit kronik do të kuptohet, inflamacioni kronik i bronkeve dhe
bronkiolave me kollë dhe ekspektoratë memukus, për jo më pak se tre muaj në harkun
kohor të dy viteve të fundit, në një pacient në të cilin janë përjashtuar shkaqet e tjera të
kollës kronike [7]. Mund të paraprijë ose të ndjekë zhvillimin e kufizimit të rrjedhjes së
ajrit. Simptomat e bronkitik kronik mund të zhvillohen te duhanpirësit që në moshën 36
vjecare dhe janë të shoqëruara me një frekuencë më të lartë të ngjarjeve përkeqesuese,
madje dhe në munges të pengimit të rrjedhjes së ajrit [8]. Duhanpirësit e tanishëm dhe të
mëparshëm kanë përqëndrim të lartë të mucinës në rrugët e ajrit ( MUC5AC dhe MUC5B)
krahasuar me joduhanpirësit[9].
Emfizema- Emfizema është një term patologjik që përshkruan disa nga ndryshimet
strukturore që shoqërohet ndonjëherë me SPOK. Këto ndryshime përfshijnë zmadhimin
jonormal dhe të përhershëm të hapësirave ajrore distale me bronkiolat terminale që
shoqërohet me shkatërrim të mureve të hapësirës ajrore, pa fibrozë të dukshme. Fibroza
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përjashtohet për të bërë dallimin, midis shkatërrimit alveolar për shkak të emfizemës dhe
nga ajo për shkak të pneumonive intersticiale.[10]
Astma- Astma është një sëmundje inflamatore kronike e rrugëve të frymëmarrjes në të
cilat luajn rolë qelizat dhe elementët qelizor inflamacioni kronik i rrugëve të ajrit
shoqërohet me përsëritje te gulcimit, pakësimit të frymëmarrjes, shtrëngimit të gjoksit dhe
kollitjes, veçanrisht gjatë natës ose në mëngjes herët[11].
Mardhëniet midis astmës, emfizemës dhe bronkiti kronik.
Pacientët me astmë, obstruksioni i rrjedhjës se ajrit është totalisht i rikthyeshëm, nuk
konsiderohet me SPOK.Pacientët me astëm, obstruksioni i rrjedhës së ajrit është pjesërishtë
i kthyeshëm, konsiderohen me SPOK.Etiologjia dhe patogjeneza e SPOK në këta
pacientëështë e ndryshme nga ajo e pacientëve me bronkit kronik ose emfizemë.Bronkiti
Kronik dhe Emfizema me obstruksion të rrugëve të ajrit zakonisht ndodhin sëbashku[12].
Individë me astëm të cilët zhvillojnë një kollë kronike produktive, spontanisht ose për
shkak të ekspozimit ndaj faktorëve të ndryshëm. Pacientët të tillë shpesh përmënden se
kanë bronkit asmatik , megjithatë kjo terminologji nuk është aprovuar zyrtarisht në
udhëzimet e praktikës klinike.Pacientët me bronkit kronik, emfizemë ose me të dyja
sëmundjet nuk konsiderohet se kanëSPOK , perjashtuar rastet kur kanë obstruksion të
rrugëve të ajrit[13,14].
Pacientët me obstruksion të fluksit të ajrit për shkak të sëmundjeve të cilat kanë një etiologji
ose një patologji specifike si fibroza kistike, bronkoektaza, bronkioliti, nuk konsiderohen
se kanë SPOK[15].
Astma dhe lidhja e saj me SPOK.
Ekzistojnë lidhje të ndryshme midis astmës dhe llojeve të ndryshme të SPOK, shumë
individë kanë karakteristika inflamatore si të astmës ashtu si dhe të bronkitit ose të
emfizemës. Natyra inflamatore ndryshonë gjeresishtë edhe në mesin e individëve me një
lloj të vetëm të SPOK [7,18]. GOLD dhe GINA e përshkruajnë lidhjen midis astmës dhe
SPOK si të karakterizuar nga kufizim i vazhdueshëm i fluksit të ajrit me disa tipare që
zakonisht shoqërohen në astmë dhe disa tipare që zakonisht shoqërohen me SPOK [16].
3.2 Patologjia
Ndryshimet patologjike të SPOK evidentohen në rrugët e frymëmarrjes, por ndryshime
janë parë dhe në parenkimën pulmonare si dhe në vaskularizimin pulmonar. Ndryshimet
patologjike në një individ varen nga sëmundja themelore, ndjeshmëria individuale, dhe
ashpërsia e sëmundjes. Tomografia ka një rezolucion të lartë dhe mundë të vlerësojë
parenkimën pulmonare, rrugët e frymëmarrjes si dhe vaskularizimin pulmonar [7].
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Rruget e ajrit
Amomalit e rrugëve të ajrit në SPOK përfshijnë inflamacionin kronik , rritje të numrit të
qelizave në formë kupe, hiperplazin e gjëndrave të mukusit, fibrozë, ngushtim dhe
zvogëlim të rrugëve të vogëla ajrore, kolaps te rrugëve ajrore për shkak të humbjes se
lidhjes midis tyre, për shkak të shkatërrimit të murit alveolar në emfizemë [17]. Në mesin
e pacientëve me bronkit kronik kemi hipersekretim të mukusit, rritje e numrit të qelizave
në formë kupe, zmadhim i gjëndrave submukozale. Inflamacioni kronik në bronkitin kronik
dhe emfizemë karakterizohet nga prania e CD8+ limfociteve T, neutrofileve, monocitet
dhe makrofagët CD68 në rrugët e frymëmarrjes. Ndërsa inflamacioni bronchial i astmës
karakterizohet nga prania e limfociteve T, eozinofileve dhe interleukinës së rritur (IL)-4dhe
(IL)-5 [28].
Parenkima pulmonare
Emfizema ndikon në strukturat distale të bronkiolit terminal, i përbërë nga bronkioli i
frymëmarrjes, rrugët alveolare, qeset alveolare, dhe alveoli të gjitha këto të njohura si
acinus. Këto struktura në kombinim me kapilarët e tyre dhe intersticiumin formojnë
parenkimën pulmonare. Pjesa e acinusit që preket nga dilatatimi ose shkatërrimi i
përhershëm përckton tipin e emfizemës
Emfizema acinare proksimale i referohet dilatatimit anormal ose shkatërrimit të bronkeve
të frymëmarrjes, pjesa qëndrore e acinusit. Zakonisht zhvillohet ne rradhën e duhanpirësve
dhe puntorëve të qymyrit.
Emfizema panacinare e cila i referohet zmadhimit dhe shkatërrimit të të gjitha pjesëve të
acinusit. Më shpesh shoqërohet me mungesë të antitripsinës alfa-1 , por mund të jetë dhe
një kombinim i emfizemës proksimale të duhanpirsëve.
Emfizema acinare distale prek kryesisht kanalet alveolare. Mund të ndodhë vetëm ose në
kombinim me emfizemen acinare proksimale dhe emfizemë panacinare. Kur ndodh vetëm
mund të shoqërohet me një pneumotoraks spontan.
Vaskulatura pulmonare- Ndryshime në vaskulaturë pulmonare përfshijnë hiperplazi dhe
hipertrofi dhe hiperplazi e muskulaturës së lëmuar, e cila mendohet qe vjen nga
vazokonstruksioni kronik hipoksik i arterieve të vogla pulmonare[19].
3.3Shkaktarët
Pirja e duhanit dhe inhalacionet e ndryshme.
Faktori më i rrezikshëm në shfaqen e sëmundjes pulmonare kronike është pirja e duhanit.
Ekspozime të tjera si duhanpirja pasive dhe perdorimi i karburantit të biomasës, luajn
rol[7,30]. Sasia dhe kohëzgjatja e pirjes së duhanit kontribuojnë në ashpërsinë e
frymëmarrjes. Gjatë vlerësimit të pacientëve të dyshuar me SPOK është e rëndësishme të
përcaktohet numri i paketave të pira, pasi shumica e pacientëve me SPOK në SHBA kanë
një histori të pirjes së duhanit [20,21]. Në historinë e duhanpirjes duhet të kemi parasysh
moshën e fillimit të duhanpirjes dhe moshën e lënies së duhanit, pasi shumë pacientë i
nënvlersojnë vitet e duhanpirjes. Pothuajse te të gjithë duhanpirësit do të kemi një ulje të
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funksionit të pulmoneve [6]. Niveli i kohëzgjatjes dhe intesiteti i duhanpirjes do të zhvilloj
në individ të ndryshëm lloje të ndryshme të SPOK. Në mungese të predispozicionit gjenetik
, mjedisor dhe profesional, pirja e duhanit në më pak se 10-15 vjet ka më pak rrisk per
shfaqe të SPOK. Një studim na tregon se një histori duhanpirje me më shumë se 40 vite,
do të kenë penges të fluksit të ajrit në spirometri [22,23].
Histori mjedisore dhe profesionale.
Një faktorë tjetër rreziku për zhvillimin e SPOK është ekspozimi ndaj tymrave dhe
pluhurave organik dhe inorganik.Këto ekspozime na ndihmojnë në shpjegimin e 20% të
pacientëve me SPOK dhe atyre që vdesin nga SPOK pa një histori duhanpirje. Duhet të
kërkohet dhe një histori e astmës, pasi SPOK shpesh herë keq diagnostikohet, si astme[21].
Simptomat
Tre janë simptomat kryesore në SPOK, dispne, kollë kronike dhe rritje të prodhimit të
sputumit. Simptoma më e hershme është dispne ndërsa simptomat më pak të zakonshme
përfshijnë rraskapitjen dhe shtrëngim në gjoks.Ndodhë që këto simptomat mund të
zhvillohen në mënyrë të pavarur dhe me intesitet të ndryshëm.
Janë tre mënyra se si një pacient me SPOK paraqitet [24]:
▪ Pacientet që kanë një stil jetese sedentare, por ka ankesa të cilat na sygjerojnë shfaqen e
SPOK. Disa paciente për shkak të kufizimit të aktivitetit, në mënyrë të pavetëdijshme
shmang dispnen. Ata mund të mos jenë të vetëdijshëm për zhvillimin e kufizimeve ose që
kufizimet janë për shkak të simptomave të frymëmarrjes, megjithatë ankohen për lodhje.
▪ Pacientët që paraqesin simptoma të frymëmarrjes te cilet pergjithësishtë ankohen për
dispne dhe kollë kronike. Dispnea vërehet fillimisht gjatë aktivitetit fizik, por gradualisht
ajo vërehet edhe gjatë aktivitetit të lehtë fizik ose edhe në pushim. Kolla kronike
karakterizohet me fillim të fshehtë të prodhimit të sputumit, e cila ndodhë fillimisht në
mëngjes, por kur sëmundja përparon fillon prodhimi e sputumit dhe gjatë ditës.Sasia ditore
e prodhuar është rreth 60 ml, përshtyma është zakonisht mukoide, por gjatë acarimeve
bëhet purulente.
▪ Pacientet te cilët paraqiten me episode të shtimit të kollës, sputum purulent, ngulcim,
lodhje dhe dispne e cila ndodhëme ndërprerje, me apo pa temperature. Diagnoza mund të
jetë problematike në pacient të tillë, pasi kombinimi i gulcimit me dispnen mund të cojë
në diagnozë të gabura të astmës. Sëmundje të tjera me manifestime të ngjashme mund të
diagnostikohen gabimisht si SPOK, ku përmëndim insuficensën kardiake, bronkoektazia,
bronkioliti.
Rreth 62% e pacientëve me SPOK të moderuar deri në të rëndë raportojnë ndryshime të
simptomave gjatë ditës ose javës. Pacientët me SPOK pësojnë shtim të peshës për shkak të
kufizimit të aktivitetit, ndërsa humbja e peshës ndodhë në pacientë me stadë të përparuar
të sëmundjes dhe shoqërohet me prognoz të keqe[25].
Sëmundjet të cilat shoqërojnë SPOK janë kanceri pulmonar, bronkoektazia, sëmundjet
kadiovaskulare, osteoporoza, sindroma metabolike, dobesi të muskujve të skeletit, ankthi,
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depresioni, disfunksioni kognitiv. Pacientët gjithashtu mund të raportojnë një histori
familjare të SPOK ose të një sëmundje tjetër kronike të pulmoneve. Është e rëndësishme
të theksohet se duhanpirësit e tanishëm dhe te mëparshëm pa prova spirometrike te
kufizimit të fluksit të ajrit, mund të kenë simptoma të konsiderueshme të frymëmarrjes dhe
evidentim radiografik të sëmundjes[7].
3.4 Ekzaminimi fizik
Simptomat e gjetura në ekzaminimin fizik ndryshojnë nga një pacientë në tjetrin në varësi
të ashpërsis së SPOK.Në fillim të sëmundjes, gjatë ekzaminimit fizik mund të jetë normal
ose të tregoj zgjatje të ekspirimit.
Me rritjen e ashpersis së bllokimit të rrugëve të ajrit, ekzaminimi fizik mund të zbuloj
hiperinflamacion, ulje të tingujve të frymëmarrjes, gulcim, carje në bazë të mushkrive dhe
tinguj të lartë tëzemrës[26]. Karakteristikë në fazë të avancuar të sëmundjes është diametëri
i rritur anteroposterior i gjoksit ose ndryshe gjoksi në formë fucie dhe një diafragëm
depresive me lëvizje të kufizuar.
Pacientët me SPOK në fazën përfundimtare marrin pozicione që lehtësojnë dispnen, si
perkulja përpara me krah të shtrirë dhe pesha e mbeshtetur në pëllëmb ose në brryla.
Gjithashtu gjatë ekzaminimit fizik mund të vërejm përdorimin e muskujve aksesor të qafës
dhe tëshpatullave , ekspirim me buzë të mbledhura, shënja e Hoover, cianoz, asteriksis për
shkak të hiperkapnis së rëndë dhe një hepar të zgjeruar, të butë për shkak të insuficences
kardiake. Dinstensioni i venave të qafes mund të vërehet vecanarisht gjatë ekspirimit për
shkak të rritjes së presionit intratorakal. Njolla të verdha në gishta për shkak të nikotinës
janë të dhëna per duhanpirjen[27].
Vlersimet për SPOK janë të përshtatshëm tek të rriturit të cilët raportojnë dispne, kollë
kronike, prodhim të sputumit, dhe rënie graduale të nivelit të aktivitetit fizik, vecanarisht
nëse ata kanë një histori ekspozimi ndaj faktorve të rrezikut të sëmundjes. Të gjithë
pacientët janë vlerësuar me spirometri dhe më pas me testet laboratorik dhe ekzaminimet
laboratorike[7,22].
▪ Testet laboratorike
Asnjë test laboratorik nuk mund të diagnostikoj SPOK, por disa teste janë të rëndësishme
per identifikuar shkaqet e dispnes apo semundjeve të tjera shoqëruese.
▪ Testi për anemin– na ndihmon në vlerësimin e dispnes. Matja e acidit natriuretik në
plazmë (BNP) ose përqëndrimet e pro-BNP është një element i domosdoshëm i vlersimit
të insuficencës kardiake. Nivelet e glukozës në gjakë, azotit, kreatininës, elektrolitët,
kalciumi, fosfori dhe hormone stimulus i tiroides, vlersohen nëse dyshojmë për një diagnoz
tjetër alternative. Në pacientët me SPOK, por me një funksion normal të veshkave
vlersojmë nivelin e bikarbonateve në serum, pasi këto bëjnë të mundur identifikimin e
hiperkapnis kronike, rritja e nivelit të bikarbonateve ndodhë për shkak të një alkaloze
metabolike kompesuese.
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▪ Testimi per nivelet e antitripsinës alfa-1 (AAT)- ky testim duhet të bëhet te të gjithë të
rriturit që shfaqin pengesë të vazhdueshme të fluksit të ajrit në spirometri. Mungesa e AAT
mund të tregoj për emfizem tek një individ i ri, emfizemën te një joduhanpirës, emfizemë
e cila karakterizohet nga ndryshime bazilare në rediografin e kraharorit ose një hisstori
familjare tëemfizemës[28].
▪ Testet e funksionit pulmonar- testet e fuksionit pulmonary (PFT), vecanërisht spirometria
janë themelore në vendosjen e diagnozës në një pacient të dyshuar më SPOK. Gjithashtu,
këto teste përdoren për të përcaktuar ashpërsin e kufizimit të fluksit të ajrit, vlersojnë
reagimin ndaj terapis medikamentoze dhe ndjek përparimin e sëmundjes[29].
▪ Spirometria- kur vlersojm një pacient të dyshuar për SPOK, spirometria kryhet para dhe
pas administrimit të nje bronkodilatatori p.sh administrimi i i albuterolit 400mcg, për të
përcaktuar nëse kufizimi i fluksit të ajrit është i pranishëm dhe nëse është pjesërishtë, apo
plotësisht i kthyeshëm.Kufizimi i fluksit të ajrit i cili është pjesërishtë i pakthyeshëm ose
vetëm pjesërisht i kthyeshëm pas administrimit të bronkodilatatorit është karakteristikë e
SPOK [30]. Vlerat të rëndësishme të matura gjatë spirometrisë janë vëllimi ekspirator i
detyruar(FEV1) dhe kapaciteti vital i detyruar (FVC). Raporti FEV1/FVC përcakton nëse
kufizimi i fluksit të ajrit është i pranishëm.
▪ Vëllimi ekspirator i detyruar në gjashtë sekonda- vëllim ekspirator i detyruar në gjashtë
sekonda (FEV6) merret duke ndaluar ekspirimin pas 6 sekondash [31]. Përparësit e
FEV1/FEV6 përfshijnë më pak shance për sinkop, kohë më të shkutër për testim dhe në
raste përsëritje nuk do të kemi humbje të sensivitetit dhe specificitetit.
▪ Fluksi ekspirator- fluksi ekspirator (PEF), përdoret si masë për kufizimin e fluksit të ajrit
në astmë, por mund të nënvlersojë shkallën e kufizimit të fluksit të ajrit në SPOK.[7] Një
PEF i ulët jo domosdoshmërisht tregon një kufizim të fluksit të ajrit dhe kërkon vërtetim
me spirometri.
▪ Vëllimi pulmonar- matja e vëllimit pulmonar nuk është e nevojshme të bëhet për të gjithë
pacientët e dyshuar me SPOK. Kur një FVC i zvogëluar vërehet në spirometri
postbronkodilatator, matja e vëllimit pulmonar përdoret për të përcaktuar nëse zvogëlimi i
FVC ndodhë për shkak të hiperinflamacionit ose një defekti shoqërues. Kapaciteti
inspirator(IC), kapaciteti vital, kapaciteti total pulmonar(TLC), kapaciteti residual
funksional (FRC) dhe vëllimi residual(RV) janë tregues të hiperinflamacionit. Një FRC
dhe RV e rritur me një TLC normale është tregues i bllokimit të ajrit pa hiperinflamacion.
▪Oksimetria e pulsit dhe gazrave të gjakut arterial- oksimetria e pulsit është një provë
joinvazive, e cila vlerëson ngopjen e gjakut me oksigjen.Oksimetria nuk jep informacion
rreth ventilimit alveolar dhe hiperkapnisë dhe vlersimi i nivelit të oksigjenimit më anë të
oksimetrisë mund të jetë i pasaktë në vendosjen e një përkeqesimi të SPOK [32].
Indikacionet për matjen e ABG të cilat duhet të merren parasysh në kontekstin klinik janë:
-FEV e ulët < se 50%.
-Saturim i ulët i oksigjenit i matur me pulsoksimeter <92%.
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-Nivel depresioni
-Përkeqesim akut i SPOK.
-Vlersohet hiperkapnia në pacientët më rrezik , 30 deri 60 minuta pas fillimit të oksigjenit
shtesë.
Në pacientët me SPOK të butë deri të moderuar, niveli i gazeve arterial zbulon hipoksemi
të butë ose të moderuar pa hiperkapni.Me përparimin e sëmundjes, hipoksemia bëhet më e
rëndë dhe mund të zhvillohet hiperkapnia.Niveli i gazeve arterial përkeqësohet gjatë
perkeqësimeve acute, stërvitjes dhe gjumit.
▪ Imazheria- radiografia e kraharorit dhe tomografia(CT) zakonizht kryhen në pacientët me
SPOK, kur shkaku i dispnes ose prodhimi i sputumit është i paqartë dhe gjatë gjatë
acarimeve acute, për të përjashtuar komplikacionet e mundshme. Imazheria nuk
disgnostikon SPOK, megjithatë skaneri CT identifikon individët me sëmundje kryesishtë
të lobit të sipërm.
▪Radiografia e kraharorit- ndër arsyet kryesore për bërjen e një radiografie kur vlersojmë
një pacient me SPOK është përjashtimi i diagnozave alternative dhe vlerësimi i
komorbitetin (psh., kanceri pulmonar me obstruksion në rrugët e frymëmarrjes,
broncoektaza, sëmundjet pleurale, sëmundjet intersticiale të pulmoneve, insuficenca
kardiake), apo te shohim për komplikime të SPOK (p.sh., pneumonia, pneumotoraksi) të
cilat mund të paraprihen nga një ndryshim në simptoma.
Karakteristikat radiografike të cilat na tregojn për SPOK:
-Zvogëlim të hijeve vaskulare, rritje të rrezatimit të mushkërive, diafragëm e sheshtë dhe
hije të gjatë dhe të ngushtuar të zemrës në një radiografi frontale.
-Konturi diafragmatik i sheshtë dhe një hapësirë ajrore, e rritur retrosternale në një
radiografi laterale.
-Bullae, e përcaktuar si një zonë rrezatuese më e madhe se një centimetër në diametër. Këto
ndodhin për shkak të sëmundjeve lokale të rënda, mund të shoqërohen dhe me emfizem.
-Kur SPOK është i avancuar mund tëçoj në hypertension pulmonar dhe cor pulmonar. Në
radiografi mund të shihen hije vaskulare dhe shkeljen e hijes së zemrës në hapësirën
retrosternale [90,91].
▪CT ka një sensivitet dhe specifitet më të lartë se radiografia standarte e gjoksit për
zbulimin e emfizemës. CT skaner nuk është i nevojshëm në diagnozën rutinor tëSPOK[35].
Kryhet kur një ndryshim ne simptoma sygjeron një ndërlikim të SPOK apo dyshohet për
një diagnozë alternative, për të bërë ekzaminimin e kancerit pulmonar apo kur pacienti do
ti nënshtrohet kirurgjis, për reduktimin e pulmoneve ose transplantimin e tyre[7].
3.5 Diagnoza
Prania e simptomave të pajtueshme me SPOK si, dispnea në pushim ose gjatë aktivitetit
fizik, kollë me ose pa prodhim të sputumit, kufizim progresiv të aktivitetit janë sygjeruese
të diagnozës, vecanërisht nëse kemi një histori ekspozimi ndaj faktorve shkaktues të SPOK
si, tymi i duhanit, pluhuri në punë, ekspozimi ndaj biomases, një histori familjare me
sëmundje kronike të pulmoneve, pranin e komorbitetit.
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Diagnoza e SPOK konfirmohet kur [7]:
-Spirometria tregon kufizim të fluksit të ajrit dhe raporti FEV1/FVC më pak se 0.7 më pak
se kufiri i poshtëm i normalesdhe nuk është plotësishtë i kthyeshëm pas administrimit të
një bronkodilatatori inhalator.
-Mungesa e një shpjegimi alternative për simptomat dhe kufizimi e fluksit të ajrit.
-GOLD sygjeron ripërsëritjen e spirometris për tu siguruar që ka një kufizim të fluksit të
ajrit.
Pas konfirminit të diagnozes me SPOK , duhet të marrim parasysh shkakun. Edhe pse në
shumicën e rasteve, faktori shkaktues është pirja e duhanit është e rëndësishme të shohim
nëse pacienti ka astm, është i ekzpozuar në vendin e punës, ka përdorur karburantin e
biomasës, ka një histori të vuajtjes me turbekuloz apo një predispozicion familjar. Kjo pasi
ekspozimi sa më i ulët ndaj këtyre faktorëve do të ndihmoj në frenimin e përparimit të
sëmundjes.
Diagnoza diferenciale
Pacientët të cilët gjatë jetës së tyre paraqesin dispne, kollë dhe prodhim të sputumit,
diagnoza diferenciale është e gjerë ku përmendim insuficencën kardiake, sëmundja
intersticiale e mushkrive, sëmundja tromboembolitike.Konstatimi i kufizimit të
vazhdueshëm të fluksit të ajrit në testin e funksionimit pulmonar dhe mungesa e veçorive
radiografike të radiografis së zemrës ose sëmundjeve intersticiale te pulomeve të orjentojnë
drejt një diferencimi te ngushtë me SPOK, astmës obstruktive kronike, bronkoektaziz,
turbekulozit, bronkioliti konstruktiv dhe panbronkioliti është e rëndësishme, pasi këto
mund të shfaqen së bashku, për shembull pacientët me astmë mund të zhvillojnë SPOK ose
pacientët më SPOK mund të kenë njëkohësishtë bronkoektaza[7].
▪ Astma kronike obstructive- në pacientët kronik me astmë , nuk mund të bëhet nje dallim
me SPOK. Kjo pasi një pacientë i cili ka shfaqur nëfëmijërin e tij astmë atopike dhe për
15 vjet gjatë të njëzetave ose 30, ka pirë duhan në moshën 50-vjecare mund të shfaqë një
kombinim të astmës me SPOK.
▪ Bronkit kronik me spirometri normale- një pjesë e duhanpirësve zhvillojnë nje kollë
productive, për tre muaj përgjatëdy viteve, por nuk kanë kufizimë të fluksit të ajrit. Këta
pacientë nuk konsiderohen se kanë SPOK, por nëse ata vazhdojnë të pijnëduhan mund ta
zhvillojnë atë.
▪ Obstruksioni i rrugëvë ajrore central-obstruksioni këtu mund të ndodhë për shkak të
proceseve të shumta malinje dhe benjine te cilat imitojnë SPOK në një dispne të ngadaltë
progresive gjatë aktivitetit fizik duke u shfaqur më vonë dhe në qetësi.Mund të jetë i
pranishëm gulcimi dhe stridori.
▪ Broncoektazia- është një gjëndje e zgjerimit jonormal të bronkeve e cila shoqerohet me
infeksion kronik, është shumë i ngjashëm me SPOK më karakteristik ku përfshihen ,
obstruksion të rrugëve të frymëmarrjes, pengimin e fluksit të ajrit, dhe në fazë e
përkeqësimeve ku përmëndim dispnen dhe prodhimin e sputumit.
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▪ Insuficenca kardiake- është një shkak i zakonshëm i dispnes në pacientët në moshë të
mesme dhe ata të moshuar, ku ata perjetojnë simptoma si shtrëngimtë gjoksit dhe gulcim
për shkak të mbingarkesës me lëngje, ndonjëherë mund të vërehet dhe kufizim i fluksit të
ajrit.
▪ Turbekulozi- në një zonë endemike me turbekuloz, prevalence e obstruksionit të rrugëve
të ajrit ishte 31% në pacientë me një histori të turbekulozit, krahasuar me 14% në ata
pacientë pa histori të turbekulozit[36]. Prandaj mund të themi se, turbekulozi është
njëkohësishtë faktor rreziku për SPOK dhe potencial për komorbitetin [7].
▪ Bronkioliti konstruktiv- i njohur ndryshe si bronkioliti obliterans, karakterizohet nga
fibroza submukoze dhe peribronkiale e cila shkakton ngushtim progresiv te lumenit
bronkial. Përfshin simptoma si kolla progresive, dispne në lëvizje dhe pushim.Testet e
funksionit pulmonar tregojnë një kufizim progresiv dhe të pakthyeshëm të fluksit të ajrit.
▪Panbronkioliti difuziv- shihet kryesishtte personat meshkuj me origjinë aziatike, ku
pothuajse të gjithë kanë sinusit kronik. Në testet e funksionit pulmonar kemi një defekt
pengues ose një model i përzier obstruktivo-kufizues.

Stadet
GOLD udhëzon përdorimin e vëllimit ekspirator të detyruar në një sekondë (FEV), për të
paraqitur sëmundjen në stade sipas ashpërsis.Sistemi GOLD- GOLD sygjeron që, terapia
të përcaktohet në bazë të një vlersimi të bazuar në simptoma dhe historin e
riakutizimeve[7].
Indeksi BODE-është një system i vlersimit të ashpërsis së SPOK i cili llogaritet në bazë të
peshës (BMI), obstruksionin e rrugëve ajrore (FEV), dispnea dhe aftësia për të ushtruar
aktivitet fizik, përdoret për të vlerësuar rrezikun e vdekjeve të një individi.Ky indeks
siguron informacion më të mirë prognostik sesa FEV1 dhe përdoret për të parë përgjigjen
ndaj terapis medikamentoze, ndaj rehabilitimit pulmonar dhe ndërhyrjeve të tjera.
SPOK– bazuar në vlersimin e spirometris, simptomave, përkeqesimeve, oksigjenimit,
emfizemës në skanimin, pranisë së bronkitit kronik dhe komorbitetit ndahet në stade
tëndryshme[22]. Sipas spirometris kemi këto stade: SG0: spirometria normale. SG1: stadi
i lehtë, pas aplikimit të bronkodilatatorit FEV1/FVC < 0,7, FEV1> 60%. SG2: stadi i
moderuar, pas aplikimit te bronkodilatatorit FEV1/FVC <0,7, 30 % e FEV1<60% së
parashikuar. SG3: stadi i rëndë, pas aplikimit të bronkodilatatorit FEV1/FV C< 0,7,
FEV1< 30% së parashikuar. SG U: stadë i papërcaktuar, pas aplikimit të një
bronkodilatatori raporti FEV1/FVC > 0,7 , FEV1<80 % e vleres së parashikuar.
3.6 Rehabilitimi pulmonar
Programet e rehabilitimit pulmonar përdorin ekipe multidisiplinare për tëoptimizuar
funksionimin fizik dhe social të pacientëve me dëmtim kronik të frymëmarrjes [40].
Një nga funksionet kryesore të rehabilitimit pulmonar është përmirësimi dhe lehtësimi i
simptomave të paientëve me sëmundje kronike të frymëmarrjes. Nuk ka kurë per pacientët
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me SPOK por ata mund të përfitojn nga programet e rehabilitimit pumlmonar. Duke u
dhënë atyre një program ushtrimesh bënë që të rrisin tolerance ndaj ushtrimeve, cilësin e
jetesës dhe aftësin në vetmenaxhimin e gjëndjes shendetëore[37]. Programet zakonisht
përbëhen nga ushtrime trajnuese, edukim, dhe mbeshtetje psiko-sociale. Ushtrimet e
gjymtyrëve te sipërme dhe udhëzimet për teknika të frymëmarrjes janë të përfshira në më
të shumtën e programeve të rehabilitimit dhe reduktojnë dispnenë, por kontributi i tyre për
të përmirësuar kapacitetin funksional mbetet i paprovuar [40].
Zakonisht këto programe janë udhëhequr nga fizioterapist, por mund të udhëhiqen dhe nga
terapistët profesionist dhe infermierët. Infermieret janë gjithnjë e më shumë duke e rritur
rolin e tyre ne rehabilitimin pumonar dhe sigurojnë funksione shtesë, për të përmirësuar
atë rol.
Pavarësishtë benefiteve të provuara te programeve pulmonare ekziston nje munges
mirëkuptimi jashtë specialistëve dhe veçanërisht me rëndësin e rolit të infermierit. Fondet
për infermier të rehabilitimit pulmoar janë të pakët , gjithashtu ka pak infermier të
përcaktuar për këtë detyrë. Një nga aspektet më të rëndësishme, të infermierit jo specialist
në rehabilitimin pulmonar është të ndihmojë pacientin të kuptoj shëndeti, stili jetese aktiv
dhe rritjen e aftësis për menxhimin vetjak. Kjo kërkon një qasje gjithëpërfshirëse në kujdes,
të cilen të gjithë infermierët duhet ta adoptojn në praktikat e tyre klinike [37].

Programet e rehabilitimit pulmonar.
Programi i rehabilitimit pulmonar është një paketë gjithpërfshirëse, qe synon të përmbushë
një gamë të gjerë nevojash.Është një program i strukturuar dhe i mbikëqyrur ushtrimesh,
edukimi dhe mbështetje psikologjike, i cili bazohet në udhëzimet ndërkombëtare nga
GOLD (Global Initiative for Chronic Obstruktive Lung Disease) dhe BTS(Britsh Thoracic
Society).
Kyështë një program gjashtë javor me dy seance në javë, i dizanjuar për të përmirësuar
gjëndjen fizike dhe psikologjike të paientëve me sëmundje kronike të pulmoneve
gjithashtu, të promovoj respektimin afatgjatë te sjelljeve të cilat rrisin shëndetin. Sesionet
ndahen midis ushtrimeve të mbikëqyrura dhe edukimit, pacientëve u kerkohet që të
ushtrohen dhe në kushte shtëpie.
Programet e rehabilitimit pulmonar janë një qasje e individualizuar e bazuar në një vlerësim
të plotë të pacientit. Infermierët të cilët e ofrojnë atë, duhet të kenë njohuri të mira
mjekësore, pasi shumë prej pacientëve vuajn nga komorbitete të tilla si:
Problemet kardiovaskulare
Kaheksia ( humbja e peshës dhe masës muskulare)
Çrregullimet metabolike si diabeti (e cila ndikon në sasin e
proteinave,karbohidrateve dhe yndyrnave të përthithura nga trupi)
Probleme psikologjike ( nëveçanti ankthi dhe depresioni)
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Këto sëmundje së bashku me kushtet e frymëmarrjes, ndikojnë në aftësin e pacientëve për
të përballuar programet e stërvitjes, prandaj është jetike ndërrmarja e një vlersimi holistic
[38].
Trajnimi fizik
Trajnimi fizik është themeli i rehabilitimit pulmonar.Ushtrimet nuk ndryshojnë dëmtimet
thelbësore të mushkërive por janë për të përmirësuar dispnenë dhe përmirësimin e masave
të tjera perfundimtare [40]. Trajnimi fizik i pacientëve me SPOK ofrohet në dy mënyra:
trajnimi i qëndrueshmëris aerobike me intesitet të lartë ose një trajnim i cili kombinon
aerobin me intesitet të lartë, me ushtrime me intesitet të ulët [38].
Metoda stervitore aerobike ka provur të jetë efektive në përmirësimin ë qendrueshmëris në
pacientët me SPOK.Ky trajnim ulë shkallën e hiperinflamacionit dhe lejon pacientët të
ushtrohen më tepër pa dispne të tepërt. Në trajnimin e qëndrueshmëris përfshihen
modalitete të ndryshme duke përfshir ecjen, çiklizmin, notin dhe aerobin.Ky trajnim
rekomandohet të kryhet 3 herë në javë, me seance të cilat zgjasin nga 30 deri në 120 minuta.
Një minimum prej 12 seancash ose 4 javë ndjekje e programit rehabilitues është themelore
për të arritur përmirësimin e aftësis fizike [38]
Rritja e pavaërsis ne aktivitetet e jetës së përditsheme është e rëndësishmë në programet e
rehabilitimit pulmonar [39]. Në PR përveç se rritjes së qëndrueshmëris kemi dhe rritje të
forës së muskujve, duke u siguruar pacientëve një aftësi për aktivitetet e jetës së
përditshme, përmirësimin e ecjes dhe zvogëlimin e rrezikut të rënies, duke i bërë kështu
ata më të pavarur [38].
Trajnim i forcës së muskujve
Trajnimi i forcës së muskujve cone në rritjen e qëndrueshmëris fizike, distancen e ecjes
dhe konsumimin maksimal të oksigjenit. Kjo përfshin trajnim e muskujve në ekstremitete
e sipërme dhe të poshtme.Është e vërtetuar që trajnimi i ekstremiteteve të poshtme çon në
ritjen e ndjeshme të qëndrueshmërisë në pacientët me SPOK.
Pacietët që vuajn nga SPOK të cilët kanë hiperinflamacion, por dhe një diafragëm të
rrafshtë kanë kufizime në përdorimin e ekstremiteteve të sipërm për kryerjen e aktiviteteve
të jetës së përditshme. Kjo sepse disa nga muskujt e ekstremiteteve të sipërme shërbejn si
muskuj aksesor të frymëmarrjes. Prandaj këshillohet trajnimi i ektremitetve të sipërme, ku
sipas rezultateve të vëzhguar do të na sjellë uljen të kërkesave për ventilim dhe rritjen e
pavarësis në kryerjen e aktiviteteve të jetës së përditshme [38].
Edukimi i pacientëve
Edukimi i paientëve është një proces mësimdhënës dhe mësimit të pacientëve ne të gjitha
mjediset klinike, bazuar në një planifikim sistematik, sekuencial dhe logjik. Qëllimi është
rritja e kompetencës dhe besimit të pacientëve në vetë-menaxhimin e sëmundjes së tyre ,
si dhe rritja e përgjegjësis dhe pavarsisë në vetë-kujdes. Procesi i edukimit është i
pamjaftueshëm për të arritur këtë, prandaj është i nevojshëm ndryshimi i sjelljes, edukimi
në vetëmenaxhim është vetëm një pjesë e kujdesit biopsikosocial, i orientuar drejt pacientit.
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Për edukimin e pacientëve me SPOK japin udhëzime të ndryshme por sipas American
Thoracic Society (ATS) dhe European Respiratory Society (ERS), edukimi është një
komponent kryesor në rehabilitimin pulmonary (PR), i cili promovon ndryshimin në sjellje
dhe bashkëpunimin në vetë-menaxhim. Këtu përfshihen 15 Tema edukative, te cilat
përqëndrohen pothuajse të gjitha në aspektin biomjekësor dhe më pak në atë psikosocial të
shëndetit. Në udhëzimet e National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE),
rekomandohet zhvillimi i paketave edukuese specifike në pacientët me SPOK, në të cilat
merret parasysh nevoja të ndryshme të pacientëve në faza të ndryshme të sëmundjes, në të
cilat përfshihen 19 Tema edukuese.
Praktikat aktuale të edukimit te pacientët me SPOK tregojnë se mbi gjysma e ndërhyrjeve
edukuese kishin 10 tema të përfshira.Midis aspekteve edukuese kishte heterogjenitet të
konsiderueshëm, duke nënvizuar qasjen në edukim të pacientëve me SPOK dhe vlerësimë
të procesit për të demostruar se cilat aspekte të mësimdhënies janë më efektive në
ndryshimin e sjelljeve të pacientit. Temat e trajtuara më shpesh ishin: ndërprerja e
duhanpirjes, mjekimi, aktiviteti fizik, strategjitë e frymëmarrjes, përkeqësimet e
mundshme dhe menaxhimi i stresit. Megjithëse ka një investim te vazhdueshëm, praktika
më e mirë në edukimin e pacientëve me SPOK është ende e paqartë [39].
Në programet edukuese të American Thoracic Society (ATS) dhe European Respiratory
Society (ERS), përfshihen këto tema:
Anatomia dhe fiziologjia pulmonare.
Fiziopatologjia e sëmundjeve pulmonare.
Interpretimi i testeve mjekësore.
Strategjitë e frymëmarrjes.
Teknikat e pastrimit të sekrecioneve.
Roli dhe arsyeja e perdorimit të medikamentit, përfshirë dhe oksigjeno terapin.
Përdorimi efektiv i paisjeve respiratore.
Përfitimet që sjellin ushtrimet dhe aktiviteti fizik.
Ruajtjen e energjisë gjatë aktiviteteve të jetës së përditshme.
Marrje e ushqimit të shëndetshëm.
Shmangia e irritimeve.
Njohja e hershme dhe trajtimi i acarimeve.
Aktiviteti i kohës së lirë.
Përballimi i sëmundjes kronike të pulmoneve [39].
Në udhëzimet e National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) përfshihen
këto tema edukuese:
Edukimi mbi sëmundjen (Anatomi, fiziologji, patologji, dhe farmakologji përfshirë
oksigjeno terapin dhe vaksinimin).
Ndërprerjen e duhanpirjes.
Ruajtjen e energjisë.
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Këshillimi mbi ushqyerjen.
Menaxhim te udhëtimeve.
Sistemet e përfitimit.
Udhëzimet paraprake.
Hartimi i një plani ndryshimesh.
Menaxhimi i ankthit.
Përcaktimi i qëllimit dhe shpërblimet.
Relaksimi.
Identifikimi dhe ndryshimi i qëndrimeve mbi aktivitetin fizik dhe sjelljeve që lidhen
me shëndetin.
Mardhëniet intime dhe seksuliteti.
Menaxhimin e përkeqësimeve.
Kujdesi në shtëpi.
Menaxhimi i kirurgjis.
Përfitimet nga aktiviteti fizik.
Grupet e suportit [39].
Mbështeteja psikosociale
Të jetosh me sëmundjen pulmonare obstruktive mund të ketë nje ndikim të forte emocional
tek një person.Është e zakonshme që këta pacient të kenë emocione të ndryshme mbi
gjëndjen e tyre. Një pjesë e programit të rehabilitimi pulmonar për SPOK, është dhe ofrimi
imbështetjes , për pacientët në përballimin e emocioneve të tyre.
Simptomat e SPOK mund ta bëjnë të vështirë pjesmarrjen në aktivitete të ndryshme, duke
rritur ndjenjen e vetmis dhe izolimit. Dispnea shpesh herë shkakton ndjenjë ankthi dhe
frike për ata. Disa nga ndjenjat që një pacient mund të ketë përfshijnë depresionin,
trishtimin, zemërim, mjerim, keqardhje, faj, panik, ndjenja e jashte kontrollit, zhgënjimi,
ndjehet i stresuar, ankthi. Mund të duhet një kohë e gjatë për tu përshtatur me sëmundjen,
prandaj është e rëndësishme të mbahet mend, që këto ndjenja janë plotësisht nomale dhe
të mësosh se si të përballosh emocionet është një pjesë e rëndësishmë e këtij procesi.
Pacientët duhet të mbaj mend se nuk janë vetëm në luftën me emocionet e tyre. Është e
rëndësishme që ata të flasin me dikë në lidhje më emocionet siç mund të jenë miqët,
familjarët apo dhe ofruesit kujdesit shëndetsor. Antarësimi në grupe mbështetës të njërzëve
të cilët jetojn me SPOK,mund të jetë një mënyrë e shkëlqyer, për të folur rreth këtyre
ndjenjave, në një mjedis të sigurt dhe mbështetës [41].
3.7 Efikasiteti i programit rehabilitues në pacientët me sëmudje pulmonare obstruktive
kronike
Të dhënat ndikojnë që rehabilitimi pulmonar përmirëson dispnenë, kapacitetin ushtrimor,
dhe cilësinë e jetës në pacientë me sëmundje pulmonare obstruktivekronike. Rehabilitimi
përfshin, trajnim ushtrimor, edukim, suport psikologjik ku trajnimi ushtrimor është më i
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efektshmi. Trajnimi ushtrimor përmirëson gjithashtu funksionimin e muskujve periferikë
duke ulur efektet negative të inaktivitetit kronik.Ka rreth 40 programe rehabilitimi në
Kanada ku 75% e tyre janë në ambiente spitalore [40].
Në një studim midis Janarit 2005 dhe Dhjetorit 2010, gjithsej 76 pacient me SPOK të butë
dhe të moderuar,u ndanë në dy grupe dhe ndoqën për 8-javë një program të rehbilitimit
pulmonar. Para dhe pas rehabilitimit pulmonar, u vlerësuan me Testet e ecjes dhe
qëndrueshmërisë, Pyetësori i frymëmarrjes St.George, Pyetësori i frymëmarrjes kronike
dhe Shkalla e ankthit dhe depresionit.Në të gjitha testet u pa se ka përmirësime të dukshme
në të gjithë fushat. Gjithashtu dhe rezultatet e ankthit dhe depresionit u ulën pas PR në të
dy grupet [42].
Në një studim i cili përfshiu 82 pacient, midis qershorit 2013 dhe qershorit 2014, u ndan
në dy grupe ata me rrezik të ulet dhe me rrezik të lartë përkeqësimi. Pacientët u përfshin
në një PR me 16 seanca në total, të mbajtur dy herë në javë për 2 muaj. Pas një viti pacientët
u thirrën për të mësuar ne lidhje me shpeshtësin e acarimeve. Të dy grupet shfaqën rezultate
të përmirësuar të dispnes, përqindjes së FEV1, oksigjenimit arterial, cilësis së jetesës dhe
ankthit pas rehabilitimit pulmonar [43].
Në një studim pothuajse eksperimental, pacient me SPOK kryen një PR për 7 javë,me
seance të mbikëqyrura tre herë në javë. Këto seance konsistonin në ushtrime të gjymtyrëve
të sipërme dhe stërvitje muskulor. Ky studim përfshiu 31 pacientë me stadin III te
SPOK(58%) dhe IV(42%) me nje moshë mesatare 67vjeç. Numri i përgjithshëm i
acarimeve tregoi një ulje mesatare prej 1.8 pas PR. U vu re një ulje prej 64% të subjekteve
të cilët kërkonin kujdes mjekësor për shkak të acarimeve, një ulje 57% ë subjekteve të cilët
kishn nevojë për pranim në spital, një ulje 78% të subjektev të cilët kërkonin një konsult
urgjente dhe një ulje 62% të subjekteve të cilët kërkonin si konsultim urgjent dhe pranim
në spital [44].

○ Studim mbi efektin e rehabilitimit të hershëm pulmonar
Selektimi i pacientëve
150 pacient të hospitalizuar, u zgjidhën për të marrë pjesë në programet e rehabilitimit
pulmonar.Si kriterë përfshirës duhej që pacientët të kishin një diagnoz shtrimi me SPOK,
mosha> 18 vjeç, aftësia për të ecur 10m në mënyrë të pavarur. Përjashtoheshin pacientët të
cilët sëmundj tjetër si kanceri apo sëmundjet e zemrës, pjesmarrja në një program tjetër
rehabilitimi ose pamundësia për të ofrur pëlqim të informuar.
Organizimi i trajnimit, programi dhe mbikëqyrja.
Pacientët u ndanë në dy grupe ku njëri prej tyre ndoqi rehabilitimin pulmonar të hershëm.
Ky grup e filloi rehbilitimin pulmonar, dy javë pas nje krize acarimi të SPOK, dhe në bazë
të gjëndjes fizike , u referuan për rehabilitim ambulant në spital, në komunitet ose në shtëpi.
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Programi ishte 7-javor dhe përfshinte trajnim të mbikëqyrur, i cili përbëhej nga ushtrime
aerobike dhe ushtrime të forcës, dy herë në javë ku secila seancë zgjaste 1 orë e 30 min dhe
seance edukuese një herë në javë e cila zgjaste 1 orë. Grupi i dytë u referua për rehabilitim
pulmonary, me një program të njëjtë, 2 muaj pas grupit të parë.
Gjatë hospitalizimit pjesmarrësve u dha trajtimi mjekësor bazë për SPOK, pas 3 ose 7
ditësh u bë spirometria, u vlersua shkalla e dispnes sipas MRC , statusi i pirjes së duhanit
si dhe ISËT dhe ESËT. Ndëmjet një linje telefonike paientët mund të pyesnin për cdo
paqartësi.
Rezultatet
Rehabilitimi i parakohshëm nuk e zgjati kohen e ripranimit ne spital apo jetëgjatësin (
raporti I rrezikut 0.79, 95% Cl 0.47-1.23, p=0,33) ne krahasim me rehabilitimin në fazë të
qëndrueshme. Por 2 muaj pas përfshirjes në një program rehabilitimi pulmonar, rezultoi
me një përmirësim të dukshëm të testit të ecjes (33.9m, 95% Cl 4.18-63.7, p=0.02) në
krahasim me rehabilitimin në fazë të qëndrueshme. Dallim në testin e ecjes ishte i një
rëndësie kufitare (140 s, 95% Cl .032.03-282.76, p=0.05) por nuk kishte ndonjë ndryshim
domethënës në lidhje më testin e vlerësimit të SPOK (.41.43 pikë, 95% Cl .3.4-0.59,
f=0,17).
Interpretimi i rezultateve
Rezultatet e këtij studimi, na tregojnë se fillimi i një programi të rehabilitimit pulmonar
menjëherë pas shtrimit në spital, nuk e zgjati kohën e ripranimit në spital apo jetëgjatësin,
krahasuar me rehabilitimin e fillur në fazën e mëvonshme. Rehabilitimi i hershëm
pulmonar sjell përmirësime të dukshme gjatë 6 muajve të parë të ndjekjes, në lidhje me
performancën fizike, kjo e vlersuar me testet e ecjes, si dhe , pjesmarresit e këtij grupi
kishin aderim më të lartë sesa ata që e filluan rehabilitimin e tyre më vonë. Konkluzioni i
këtij studimi ishte se pas nje përkeqesimi të SPOK rehabilitimi i hershëm rritë
performancën fizike, kjo e vlersuar me ISTË krahasuar me rehabilitimin e
mëvonshëm.Gjithashtu pacientët kishin një tendence në rritje, në respektimin e programit
të rehabilitimit pulmonar.Nuk u panë efekte mbi vdekshmëri apo shkallën e pranimit në
spital [45].
3.8 Rehabilitimi pulmonar dhe roli i infermierit
Infermierët të cilet marrin nje rol të përgjithshëm në programet e rehabilitimit, sjellin me
vete atributet unike të profesionit të tyre. Lidhja terapeutike infermier-pacient është në
thelb të të gjithave nderhyrjeve infermierore dhe mardhënie të tilla janë të rëndësishme në
suksesin e programeve rehabilituese.
Rehabilitimi është një koncept themelor i infermieris, i cili i ka rrënjet nga Florence
Nightingal, ku sipas saj roli i infermierit ishte të parandalimi i përkeqësimit të pacientit.
Nëçdo vlerësim pacientet pyeten se çfarë do donin të ndryshonin në jetën e tyre, p.sh ata
mund te duan të kenë më pak episode dispneje, të dinë më shumë rreth sëmundjes së tyre
ose të kene mundësi të bëjnë më shumë ecje pa ndjer munges të frymëmarrjes. Pasiështe
krijuar një qëllimë, programi gjashtë javor orientohet rreth këtij qëllimi. Duke inkurajuar
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pacientët drejt një qëllim individual, infermierët mund të ndihmojnë ata në sqarimin e
fushave të varësis (mbështetja te të tjerët), ndërvarësis(mbështetje e përbashkët te një tjetër
që mund të jetë process i dyanshëm) dhe pavarësia (vetë besimi). Kujdesi i orientuar nga
qëllimi i inkurjon pacientët të marrin përgjegjësi maksimale për përmbushjen e qëllimit të
trajtimit të tyre [37].
○Infermieria dhe rehabiltimi
Infermierët rehabilitues luajn një larmishmëri rolesh, ata jane infermier të cilët bëjnë një
ndryshim të dukshëm në jetën e pacientëve të tyre dhe punojnë si pjesë e një ekipi të
kujdesit shëndetësor. Infermierët rehabilitues punojnë më pacientët e të gjitha moshave,
dhe familjet e tyre ose kujdestarët e tyre, menjëherë pas fillimit të një dëmtimi, paaftësie
ose sëmundje kronike, ata punojnë së bashku me ekipet e kujdesit shëndetësor dhe krijojn
plane kujdesi , bazuar në qëllimet e pacientit dhe potencialin maksimal [46].
○Infermierët respirator
Pjesa më e madhe e pacientëve me problem të frymëmarrjes, marrin kujdes shëndetësor në
nivelin parësor, dytësor dhe terciar nga infermierët jo të speializuar, paientët në shumë
vende të europës menaxhohen nga infermier të specializuar respirator.Këta infermier janë
të angazhuar në kujdesin holistic të pacientëve me sëmundje të pulmoneve, me qëllim
ruajtjen e standarteve më të lartatë infermierisë, ndërsa bashkpunojnë me anëtarët e tjerë të
ekipit të kujdesit shëndetsor.
Infermierët respirator përfshihen në zhvillimin, aplikimin klinik dhe monitorimin e
procedurave të reja diagnostikuese dhe terapeutike.Janë të përfshirë pothuajse në të gjitha
programet e kujdesit për pacientët me sëmundje të frymëmarrjes, përfshirë hipertensionin
pulmonary, astmë, SPOK, turbekuloz, transplantimi, onkologji respiratore dhe fibrozën
cistike. Ata luajnë një rol thelbësor dhe specific në kujdesin, edukimin dhe
vetëmenaxhimin e pacientëve brenda programeve të tilla. Këta infermier po bëhen
gjithashtu aktiv në kujdesin parësor të pacientëve me astmë dhe SPOK. Luajnë një rol të
rëndësishëm në edukimin e pacientëve dhe përmirësimin e vetë-menaxhimit.
Disa studime kanë ekzaminuar rolin e infermierit të specializuar respirator dhe është
treguar se janë shumë efektiv në udhëheqjen e vetë- menaxhimit në pacientët me astmë
dhe në koordinimin e kujdesit të integruar i cili përqëndrohet në identifikimin, ndërhyrjen
e hershme, dhe menaxhimin në SPOK, duke përfshirë mbikëqyrjet në hospitalizimin e
hershëm dhe kujdesin afatgjatë.
Në një studim Australian janë treguar efektet e dobishme të ndërhyrjes të infermierve të
specializuar respirator në kujdesin e pacientëve me SPOK. Megjithëse niveli i
vdekshmërisë mbeti i pandryshuar, perfshirja e një infermierje respiratore në kujdes,
rezultoi ne përmirësimin e shëndetit dhe cilësis së jetesës.
Një program në Kilkenny, Irlandë ka identifikuar që planet e kujdesit gjithëpërfshirës për
të moshuarit me sëmundje kronike të frymëmarrjes, duhet të përfshijë trajnime për
infermierët e specializuar respirator në spitale dhe komunitet në mënyre që ata të adresojnë
fushat e mëposhtme të kujdesit për pacientë:
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-përdorimi i oksigjenit
-diagnoza e saktë
-përdorimi i duhur i medikamenteve
-monitorimi i efikasitetit të trajtimit
- programet e rehabilitimit në komunitet ose spital
-ndërprerjen e duhanit
- ndërhyrjen multidisiplinare
- njohje e shënjave paralajmeruese te një përkeqësimi dhe qasjen më të shpejtë të
shërbimeve shëndetësore.
Programe të ngjashme ekzistojnë në Spanjë dhe udhëhiqen nga infermierët respirator. Një
meta-analizë e kohëve të fundit ka nxjerrë në pah efektivitetin e programeve të udhëhequra
nga infermier dhe ka treguar veëanërisht efekt ne shëndet dhe cilësin e jetesës [47].
Në një studim të bërë, për të vlerësuar gamën e aktiviteteve të kryera nga infermierët në
menaxhimIn e SPOK dhe trajnimin për këto detyra, u realizua një pyetësor në 179
invermier në Cornwall dhe Southwest Devon. Rezultatet e përjigjeve ishin: spirometria
ishte e pranishme ë 64% të praktikës klinike. Nga këto, spirometria e kryer vetëm nga
infermierët ishte ë 72% të rasteve, në 44% te rasteve spirometria është kryer më pak senjë
herë në javë. Spirometria është përdorur për diagnostikim në 91% të rasteve, monitorim e
87% te rasteve dhe 45% në kontrollimin e duhanpirësve asimptomatik. Testimi i
reversibilitetit në 61% të praktikës klinike. Trajnimi formal në spirometri ishte ndërmarr
nga 52 % të infermierve, 41% trajnim joformal dhe asnjë 7%. Infermierët përballen me
shumë problem në menaxhimin e SPOK në praktikën e përgjithshme, përfshirë paisjet,
trajnimin dhe mbështetjen profesionale [48].
Një studim ne Angli ka treguar se menaxhimi i SPOK ëshë veçanërisht sfidues, pasi
paientët kanë nevoja komplekse shëndetësore dhe sociale që kërkojn monitorimin dhe
trajtimin gjatë gjithë jetës.Për të adresuar këtë çështjë dhe për të zvogëluar barrën e
imponuar nga SPOK, zhvillimi i modeleve innovative të menaxhimit të sëmundjeve është
thelbësore. Infermierët janë në një pozicion kyç për te marrë një rol udhëheqës në
menaxhimin e SPOK, pasi ata janë pika e parë e kontaktit për pacientët dhe janë të përfshir
në të gjithë fazat e kujdesit. Një numër në rritje i studimeve kanë sygjeruar konsultimet dhe
ndërhyrjet e drejtuara nga infermierët për menaxhimin e SPOK, kanë potencialin e një
impakti pozitiv në shëndet dhe në cilësin e jetesës.Roli i infermierëve në menaxhimin e
SPOK, mund të zgjerohet dhe të forcohet në mënyrë të konsiderueshme në të gjithë botën
[49].
○Studim mbi vlerësimin e njohurive në SPOK
Profesionistet e kujdesit shëndetësortë të përfshirë në ofrimin e shërbimeve të COPD dhe
ndërhyrjeve vetë-menaxhuese kërkojnë njohuri të përshtatshme për të informuar pacientin
mbi gjëndjen e tyre. Në mënyrë që të vlerësohet nëse profesionistët e kujdesit shëndetësor
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kanë apo jo një spektër të gjerë njohurish, është kryer një studim në të cilin është përdorur
pyetësori i njohurive mbi SPOK , Bristol COPD (BCKQ).
Selektimi i popullatës së studimit
Në 108 profesionist të kujdesit shëndetësor parësor dhe sekondar në Coventry, Leicester,
Lothian, Nottingham dhe Northampton, u shpërnda pyetësori i njohurive mbi SPOK (
Bristol COPD Knowledge Questionnaire)
Mënyra e organizimit
BCQK është një pyetësor me zgjedhje të shumfishta që përmban 13 tema, secila me pesë
pyetje, gjithsej 65 pyetje, për të cilat ekzistojnë opsionet e vërtet apo e gabuar.Përgjigjet e
gabuara tregojnë deficit të njohurive.
Rezultatet
Rezultatet e këtij studimi na tregojnë se profesionistët e kujdesit shëndetësor kishin një
rezultat mesatar prej 50 pikësh (77%), minimum 24 pikë dhe maksimumi 62 pikë.
Rezultatet nga ky pyetësor zbuluan boshllëqe të veçanta në njohuri lidhur me temat e
frymëmarrjes, me një rezultat mesatar prej 3.3 (66%), minimum 1 pikë dhe maksimumi 5
pikë. Gjithashtu dhe në temat e mjekimit, veçanërisht njohurit mbi steroidët inhalator, ku
kemi një rezultat prej 2.7 (54%), minimum 0 pikë, maksimumi 5 pikë.
Interpretimi i rezutateve
Profesionistët e kujdesit shëndetësor kishin boshllëqe vecanërisht në njohurit rreth
frymëmarrjes dhe medikamenteve. Këto boshllëqe, mundë të ndikojnë pa dashje në
njohuritë e pacientit dhe në të kuptuarit e gjëndjes së tyre dhe më pas në aftësin e pacientëve
për të vetë-menaxhuar në mënyrë efektive SPOK. Identifikimi i këtyre boshllëqeve në
njohuri, mund të inkurajoj edukimin dhe trajnimin e mëtejshëm të profesinistëve të kujdesit
shëndetësor, për të rritur njohurit e tyre por edhe përkujdesjen ndaj pacientëve [50].
Roli infermieror në rritje
▪Përmirësimi i shëndetit fizik.
Një nga qëllimet e rehabilitimit pulmonar është rritja e tolerancës ndaj ushtrimeve.
Pacientëve u përshkruhet një program ushtrimesh, bazuar në rezultatet e dy testeve të ecjes,
të cilët vlerësojnë kapaciteti e ushtrimit. Shumë pacientëve u shkaktojnë ankth këto teste
dhe nga ankthi u shkaktohet atyre një gjëndje dispneje dhe përkeqësim të gjëndjes së tyre.
Duke përdorur procesin infermieror në vlersimin dhe planifikimin, infermierët ndihmojnë
pacientët në shprehjen e ankthit dhe sigurohen që ata të kuptojnë se pse ushtrimi është i
rëndësishëm dhe se si mund të përmirësoj aftësin ë tyre në aktivitete të jetës së përditshme.
▪Shëndeti dhe lumturia
Shpesh simptomat e dispnes dhe lodhjes, ndikojnë në emocionet e pacientëve dhe
mirëqënien psikologjike. Pyetësori i vetë-raportuar i sëmundjeve respiratore kronike (The
self-reported Chronic Respiratory Disease Questionnaire), mund të përdoret si pjesë e
vlerësimit të gjëndjes shëndetësore gjatë rehabilitimit pulmonary. Për të përcaktuar nivelet
e ankthit dhe depresionit që pacientibështë duke përjetuar, përdoret shkalla e ankthit dhe
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depresionit (The Hospital Anxiety and Depression Scale). Indeksi i vetë-efikasitetit në
rehabilitimin pulmonar (Pulmonary Rehabilitation Adapted Index of Self- Efficacy),
përdoret në matjen vetesfikasitetit të pacientit, pra aftësin e tyre për të perceptuar dhe
përballuar detyrat e përfshira në programin PR. Funksionimi emocional dhe aftësit
përballuese janë parashikues të fortë te sjelljeve shëndetësore, te cilat janë të rendësishme
në PR. Duke kuptuar se gjëndja e mirë emocionale dhe vetë-efikasiteti mund të ndryshojnë
rezultatin e PR, infermierët mund të përdorin njohurit e tyre dhe empatinë, për të ndihmuar
pacientët në zhvillimin e mekanizmave përballues. Kjo mund të inkurajojë ndryshimet në
sjellje dhe përmirsimin e mirqënjes psikologjike.
▪Aktivitetet e jetës së përditshme
Infermieret kanë një funksion thelbësor në vlersimin e veprimtaris së jetës së përditshme
dhe asistimin e përmbushjes së nevojave të pacientëve.Është e rëndësishme të vlerësohet
se si pacientët po përballen me aktivitetet e jetës së përditshme duke përdorur një proces
standart të vlerësimit. Në PR infermierët japin një kontribut të rëndësishëm në vlerësimin
e marrjeve ushqimore dhe modelet e gjumit të pacientëve, të cilët janë komponent të
rëndësishëm në vlersimin e PR. Gjate programit, infermierët japin këshilla mbi menyren
e ushqyerjes dhe ofrojnë ndihmë në modifikimin e dietve. Të qënit nënpesh mund të shtojë
rënien e kushteve të përgjithshme fizike.Të qënit mbipesh mund të japi episode të shpeshta
dispneje, veçanarish gjatë lëvizjes.Duhet të hulumtohet dhe kur kemi ndryshime në
modelet e gjumit, pasi ato mund të tregojnë për mos përdorimin adekuat të inhalatorit,
apnean e gjumit, hypertension pulmonar ose ankth.
▪Sjelljet seksuale
Infermierët duhet të jenë të përgatitur për të trajtuar çështjet e shëndetit seksual me
pacientët e tyre.Shprehja seksuale është një pjesë e rëndësishme e identitetit të individëve
dhe infermierët duhet të marrin parasysh, se shëndeti seksual ka një efekt të drejtpërdrejt
në cilësin e jeteses së pacientëve të tyre.Nëse një gjëndje e caktuar e pulmoneve ndalon
pacientët të përfshihen në aktivitete seksuale dhe ka një efektë të demshëm në cilësin e
jetesës, duhet trajtuar me një strategji të veçant.Infemierët duhet të kërkojn mënyra për të
rritur rehatin gjatë aktit seksual, kjo mund të nënkuptoj eksplorimin e pozicioneve të
ndryshme dhe rritjen e mbështetjes fizike të partnerve.Është e rëndësishme, që gjatë
trajtimit të nevojave seksuale të pacientëve të shmangim gjykimet personale ose bërjen e
supozimeve në lidhje me nevojat individuale të pacientëve.
▪Medikamentet
Lehtësimi i disa prej simptomave respiratore mbështeten në përdorimin efektiv dhe
aderimin e ilaceve të përshkruara. Observimi dhe dhënia e këshillave janë element të
rëndësishëm të rolit të infermierit për :
-teknikat inhalatore
-llogaritjen e dozes së steroidëve
-vlerësimin e të kuptuarit të medikamenteve nga ana e pacientit
-raportimin e medikamenteve të përdorura
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▪Konservimi i energjisë
Si pjesë e programit të PR, pacientët mësohen se si të bëjnë përshtatje në jetën e tyre dhe
të përmirësojnëmirqënien e përgjithshme duke kursyer energji. Kjo mund të përfshij
mësime rreth pozicionimit, mënyrën e përdorimit të ndihmave ose ti ndihmojmë ata me
anë të teknikave relaksuese. Qëllimi është të modifikojmë jetën e pacientëve duke e bërësa
më të lehtë për ta. Infermierët mund të vlerësojnë ekuilibrin e varësis dhe të pavarësis, dhe
të ndihmojnë pacientët në identifikimin e aspektëve për të cilët ata kanë nevoj për ndihmë,
gjatë jetës së përditshme, duke ruajtur dinjitetin e tyre. Për këtë infermierët duhet të
përdorin strategji që maksimizojnë shancet për ta arritur këtë gjë.
▪Maksimumi i mbështetjes
Pas kursit gjashtë javor të PR, pacientët rivlerësohen nga një antar i skuadrës mbi ecurin e
tyre, ciësinë e jetesës dhe arritjen e qëllimeve.Kjo është gjithashtu një mundësi për të
referuar pacientët në grupe të tjera mbështetëse.Kjo është një pjesë e rëndësishme e
rehabilitimit të tyre dhe infermierët kanë për detyrë të kujdesen për të siguruar që këto
mundësi të vihen në dispozicion të tyre.
PR ndihmon në planifikimin e kujdesit të avancuar. Infermierët ndihmojnë pacientët dhe
kujdestarët në zhvillimin e kujdesit gjatë fundit te jetesës, kur pacienti nuk është në gjëndje
të marr vendime në lidhje më trajtimin. Kjo do të thotë që merr parasysh, rëndësin e
trajtimit, terapive dhe vendin e preferuar për të vdekur [37].
3.9 Impakti klinik i rehabilitimit pulmonar
Programet e rehabilitimit pulmonar mund të zgjasin 6-12 javë, në varësi të qendrës
rehabilituese të cilat përfshijnë ushtrimet, edukimin dhe forcimin e muskujve.Zakonisht
pacientët ndjekin një trajnim të mbikëqyur 2-3 javë, ku çdo seancë zgjatë 30-60 minuta.
Nëçdo seancë mund të përfshijë stërvitje për qëndrueshmërin, trajnime të rezistencës dhe
forcës, ushtrime të këmbve, fleksibilitetin, trajnim të muskujve dhe stimul elektrik
neuromuscular. Për të maksimizuar përfitimet nga programet e rehablitimit pulmonar,
trajnimet bëhen të individualizuara.Disa nga përfitimet e PR janë si përmirësimi i
simptomave të dispnes, rritja e rezistencës ndaj ushtrimeve dhe përmirësimi i gjëndjes së
përgjithshme shëndetësore të pacientëve [38].
▪Kontrolli i simptomave
Ndjekja e programeve të rehabilitimit pulmonar, rezulton me përmirësim të simptomave të
dispnes dhe ndjesis së parehatis. Te pacientët vërehet rritje e forcës së muskujve dhe
qëndrueshmëris. Shumica e pacientëve gjithashtu pohojne se kanë përmirësim të
kapacitetit funksional dhe rritje të privatësis në aktivitetet e jetës së përditshme. Në një
studim në Cochrane në të cilën u përfshin 23 rast kontrolle u pa se PR luajti një rolë në
lehtësimin e dispnes dhe lodhjes, përmirësimin e gjëndjes emoionale të pacientit dhe sensit
të kontrollit të pacientit mbi gjëndjen e tyre shëndetësore. Të gjitha këto ishin përmirësime
të mëdha dhe statistikisht të rëndësishme.
▪Aktiviteti fizik dhe tolerana ndaj ushtrimeve
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Gjatë PR ka pasur një rritje të aktivitetit të fizik, pasi pasiviteti ishte i lidhur me uljen e
mbijetesës, cilësin e dobët të jetës dhe rritjen e përdorimit të kujdesit shëndetësor.Në
studimin e Cochrane u vu re se pacientët kishin një përmirësim të kapacitetit të
ushtrimit.Kjo është e dëshmuar dhe në studime të tjera si Griffith’set al. dhe Singh et al.
▪Kërkesat ndaj shërbimeve shëndetësore
Është parë se rehabilitimi pulmonary ka ulur kërkesat ndaj shërbimeve shëndetësore,
redukton numrin e vizitave, përkeqesimet dhe shtrimet në spital.Në një studim të quajtur
Rubi et al. është raportuar ulje të përkeqësimit të SPOK, shtrimit në spital dhe ditëqëndrimit
në spital në 82 pacient.
▪Gjëndja psiko-sociale
Ankthi dhe depresioni ndikojnë ndjeshëmte pacietët me SPOK, duke mos sjell rezultatet e
dëshiruara në pacientët. Tselebis et al. ka kryer një studim në 101 pacient, u pa se gjëndja
psikologjike u përmirësua ndjeshëm me pjesmarrjen në PR, pavarsishtë nga ashpërsia e
sëmundjes.
▪Mbijetesa
Me ndërprerjen e duhanit rriten gjasat për mbijetes në pacientët me SPOK.Mendohet se
ekziston një lidhje midis rehabilitimit pulmonar dhe rritjeve të gjasave për mbijetes, por
edhe pse ka një lidhje në një studim kjo nuk është provuar në studimet e tjera.
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4. METODOLOGJIA
Qëllimi: Të vlerësojme impaktin e ndërhyrjes infermierore në rehabilitimin afatgjatë tek
pacientët me SPOK në menyrë që të zbulohet fushat e ofrimit të kujdesin të ofruar dhe a
kamangësi në këtë aspekt.
Objektivat:
➢ Të rishikojme kontekstin historik dhe literaturen duke ekzaminuar impaktin
ekomponenteve edukues ne programin e PR.
➢ Te percaktojme se cilat jane nderhyrjet infermierore gjate kujdesit te pacientve me
SPOK.
➢ Te percaktojme rolin e nderhyrjes infermierore ne rehabilitimin e pacienteve me
SPOK.
Hipoteza alternative
➢ Ekziston një lidhje midis përvojës në punë dhe njohurive mbi kujdesin
infermieror në SPOK.
➢ Ekziston një lidhje midis njohurive mbi kujdesin infermieror dhe zhvillimit te
praktikes ne nivele optimale.
Hipoteza 0
Nuk ka lidhje midis përvojës në punë dhe njohurive mbi kujdesin infermieror në SPOK.
Organizimi i studimit dhe popullata
Ky është një studim cross-seksional.
Periudha e studimit Mars-Qershor 2020.
Infermierët e reparteve të patologjis, urgjenës dhe kirurgjise ( këta dy të fundit kan
punuar në repartin e patologjis) në Spitalin Rajonal Vlore.
Në studim janë të përfshir 51 infermierë të Spitalit Rajonal Vlore, të cilët pranuan
të plotësonin pyetësorin në lidhje me njohurit mbi SPOK.
Mbledhja e të dhënave
U realizua ndërmjet një pyetësori i cili u dërgua në email cdo pjesëmarrësi, ky pyetësor u
bë i qartë paraprakisht nga ana e intervistuesit. U ruajt anonimiteti i personit dhe privatësia
në plotësimin e tij.
Hartimi i pyetësorit
Aplikimi i pyetësorit, hedhja dhe analiza e të dhënave u bë nga studiuesi (unë). Para
plotësimit të pyetësorit u sqaruan paraprakisht të intervistuesit lidhur me paqartësitë e
mundshme.
U morë leje nga kryeinfermieret e reparteve dhe drejtoria e spitalit.
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Pyetësori (instrumenti i perdorur) është i bazuar plotësisht mbi literaturën bashkëkohore,
që përdoret gjerësishtë në institucionet shëndetësore për të marrë feedback lidhur me
njohurit e infermierve në SPOK, mangësit që ka dhe çfarë duhet të përmirësohet. Ky
pyetësor u administrua i shkurtuar.
(Bristol COPD Knowledge Questionnaire (BCKQ): testing what we teach patients abaut
COPD: R.white, P.walker, S.Robert, S.Kalisky, P.white. Chronik Respiratory Disease
Journal (2006); 3: 123-131).
Pyetësori përmban komponentët e mëposhtëm:
Pjesa e parë të dhënat socio-demografike: arsimi, pavjoni dhe eksperienca në punë.
(3pyetje)
Pjesa e dytë përmban 12 tema, ku secila ka pyetjet përkatëse.
Epidemiologjia ka 5 pyetje ( evërtet,e gabuar,nuk e di).
Fiziologjia ka 5 pyetje, ( evërtet,e gabuar,nuk e di).
Etiologjia ka 5 pyetje, ( evërtet,e gabuar,nuk e di).
Frymëmarrja në SPOK ka 3 pyetje,( evërtet,e gabuar,nuk e di).
Sputum ka 5 pyetje, ( evërtet,e gabuar,nuk e di).
Infeksionet e toraksit/Përkeqësimet ka 4 pyetje, ( evërtet,e gabuar,nuk e di).
Ushtrimet në SPOK ka 4 pyetje, ( evërtet,e gabuar,nuk e di).
Duhanpirja ka 4 pyetje, ( evërtet,e gabuar,nuk e di).
Inhalatorët bronkodilatator ka 4 pyetje, ( evërtet,e gabuar,nuk e di).
Antibiotiko-terapia në SPOK ka 4 pyetje, ( evërtet,e gabuar,nuk e di).
Steroidët oral ka 4 pyetje, ( evërtet,e gabuar,nuk e di).
Steroidët inhalator ka 4 pyetje, ( evërtet,e gabuar,nuk e di).
Përkufizimi i ndryshorve (variablave) të përfshirë në studim
Ndryshorët (variablat) e pavarur
Arsimivetëdeklarim
bachelor, master professional, master shkencor
Eksperienca në punë vetëdeklarim
0-10vite, 10-20 vite, mbi 20 vite
Ndryshorët (variablat) konfondues
Pavioni ku punon
vetëdeklarim

patologji, urgjencë, kirurgji

Faktorët kofondues janë faktorët të cilët na ngatërrojn mardhënien midis përcaktuesit dhe
rezultatit, për këtë na duhet ta neutralizojmë atë. Është bërë neutralizimi ndërmjet metodës
kufizuese, pra kemi percaktuar që në fillim të studimit se kush do të marri pjes në studim.
Ne këte studim janë përjashtur të gjithë infermierët të cilët nuk kanë patur eksperienc
pune në repartin e patologjiisë.
Ndryshorët ( variablat) e varura
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Njohuritë Dija, kuptimi i ngjarjeve dhe të vërtetës, të përftuar nëpërmjet mësimit,përvojës,
arsyes dhe botëkuptimit.
Praktika Përvoja në punë e cila të jepë mundësin në fitimin e njohurive dhe aftësive të
rëndësishme të cilat mund të jenë apo jo drejtpërdrejt të lidhura me studimin akademik.
Kodimi dhe Analiza e të dhënave
Kodimi: çdo ndryshorë u kodua sipas qëllimit dhe mundësive që ofron paketa statistikore
SPSS për të bërë të mundur analizimin e të dhënave.
Kodimi i realizuar pas plotësimit të pyetësorëve dhe në përputhje me strukturën e pyetësorit
për të lehtësuar sa më shumë proçesin e hedhjes së të dhënave.
Hedhja e të dhënave u realizua nga studiuesi dhe u verifikua nga udhëheqësi i studimit.
Editimi i të dhënave: Mospërputhjet e vërejtura u shoqëruan me rikontrollin respektiv të
pyetësorit ose të mënyres së kodimit të të dhënave, duke verifikuar rast pas rasti.
Për paraqitjen e të dhënave u përdorën :
grafikë
tabela te tipeve të ndryeshme.
Analiza e të dhënave u realizua përmes paketës statistikore SPSS.
Limitet e studimit:
Ky studim ka disa limite si më poshtë:
1.
Koha e kryerjes së studimit është relativisht e shkurtër
2.
Për shkak të pandemise COVID-19 ka një numër relativish të ulët të infermierëve
të marre në studim.
3.
U parashikua që pyetësori të realizohej dhe në pacientë, por për shkak të pandemise
COVID-19, kjo nuk u realizua.
4.
Nuk kam gjetur studime të publikuara në Shqipëri, për sa i përket nivelit të
njohurive të infermierit mbi SPOK dhe impaktin e ndërhyrjes infermierore në pacientët më
SPOK.
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5. REZULTATET
Të dhënat demografike
Në këtë studim u përzgjodh një kampion prej 51 infermierësh të cilët në bazë të të dhënave
demografike të grumbulluara kishin këto veçori :
Infermierët kishin nivel të ndryshëm arsimor.
arsimi i infermiereve

Valid

bachelor
master profesional
master shkencor
Total

Frequency
25
12
14
51

Percent
49.0
23.5
27.5
100.0

Valid Percent
49.0
23.5
27.5
100.0

Cumulative
Percent
49.0
72.5
100.0

Tabela 1: Niveli arsimor i infermieëve
49% e infermierëve kishin vetëm nivelin bachelor te studimit, ndërkohë që pjesa tjetër
23.5% ishin me master professional dhe 27.5% me master shkencor

Grafiku 1: Niveli arsimor i infermierëve
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Infermierët u përzgjodhën sipas tre pavionëve përkatëse
pavioni i infermiereve

Valid

patologji
urgjence
kirurgji
Total

Frequency
28
11
12
51

Percent
54.9
21.6
23.5
100.0

Valid Percent
54.9
21.6
23.5
100.0

Cumulative
Percent
54.9
76.5
100.0

Tabela 2: Përzgjedhja e pavionit
Në bazë të rezultateve të paraqitura në tabelën e mësipërme shohim se pjesa më e madhe e
infermierëve rreth 54.9% i përkasin pavionit të patologjisë. Nga pavioni i urgjencës janë
përzgjedhur 21.6% dhe pjesa e mbetur 23.5% janë pjesë e pavionit të kirurgjisë.

Grafiku 2: Përzgjedhja e pavionit
Infermierët kishin vite të ndryshme eksperience në punë.
eksperienca ne pune

Valid

0 - 10 vjet
11- 20 vjet
Total

Frequency
48
3
51

Percent
94.1
5.9
100.0

Tabela 3:Eksperienca në punë
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Valid Percent
94.1
5.9
100.0

Cumulative
Percent
94.1
100.0

Pjesa më e madhe e infermierëve që u bënë pjesë e këtij studimi përkatësisht 94.1% e tyre
kanë deri në 10 vite përvojë në punë ndërsa 5.9% e infermierëve të tjerë kanë 11- 20 vite
në punë.

Grafiku 3: Eksperienca e infermierëve
Të gjithë infermierët e përzgjedhur për të qenë pjesë e këtij studimi kanë plotësuar në
mënyrë elektronike një pyetësor që synon të matë njohuritë e tyre mbi kujdesin infermieror
në pacientët me SPOK.
1.aNë SPOK fjala “kronike” nënkupton një gjendje të rëndë
ne SPOK fjala “kronike” nënkupton një gjendje të rënd

Valid

nuk e di
e vertete
e gabuar
Total

Frequency
4
39
8
51

Percent
7.8
76.5
15.7
100.0

Valid Percent
7.8
76.5
15.7
100.0

Cumulative
Percent
7.8
84.3
100.0

Tabela 4: Nënkuptimi i SPOK
76.5% e infermierëve kanë pohuar se sipas tyre SPOK nënkupton një gjendje të rëndë. Për
15.7% ky pohim është i gabuar dhe 7.8% kanë zgjedhur si alternative nuk e di.
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Grafiku 4: Nënkuptimi i SPOK
Le të shohim përgjigjet e infermierëve sipas nivelit të tyre arsimor
Crosstab
Count

arsimi i infermiereve

Total

bachelor
master profesional
master shkencor

ne SPOK fjala “kronike” nënkupton një gjendje të rënd
nuk e di
e vertete
e gabuar
2
18
5
1
10
1
1
11
2
4
39
8

Total
25
12
14
51

Tabela 5: Nënkuptimi i SPOK sipas nivelit arsimor
Nga 14 infermier me master shkencor, 11 prej tyre e kanë konsideruar si të vërtete këtë
pohim. Nga 12 infermier me master profesional, 10 kanë pohuar se SPOK nënkupton një
gjendje të rëndë dhe vetëm nga 1 infermier është përgjigjur me nuk e di dhe e gabuar.
Ndërkohë që infermierët me nivel arsimi bachelor janë më të shpërndarë në dhënien e
përgjigjeve ku vetëm 18 e kanë konsideruar këtë pohim si të vërtetë.
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1.bSPOK mund të konfirmohet vetëm nga testet e frymëmarrjes
SPOK mund të konfirmohet vetëm nga testet e frymemarrjes

Valid

nuk e di
e vertete
e gabuar
Total

Frequency
3
27
21
51

Percent
5.9
52.9
41.2
100.0

Valid Percent
5.9
52.9
41.2
100.0

Cumulative
Percent
5.9
58.8
100.0

Tabela 6: Konfirmimi nga testet e frymëmarrjes
Sipas rezultateve të tabelës 52.9% pohojnë si të vërtetë faktin se SPOK mund të
konfirmohet vetëm nga testet e frymëmarrjes . 41.2% e shohin si të gabuar faktin që
SPOK mund të konfirmohet vetëm nga testet e frymëmarrjes dhe vetëm 5.9% janë
përgjigjur me nuk e di.

Grafiku 5: Konfirmimi nga testet e frymëmarrjes
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1.cNë SPOK zakonisht ka një përkeqësim gradual
ne SPOK zakonisht ka një përkeqësim gradual.

Valid

nuk e di
e vertete
e gabuar
Total

Frequency
3
39
9
51

Percent
5.9
76.5
17.6
100.0

Valid Percent
5.9
76.5
17.6
100.0

Cumulative
Percent
5.9
82.4
100.0

Tabela7: Përkeqësimi gradual i SPOK
Pohimin se SPOK ka një përkeqësim gradual e kanë konsideruar si të vërtetë 76.5% e
infermierëve të përzgjedhur. 17.6% e shohin si të gabuar dhe 5,9% zgjedhin si alternative
nuk e di.

Grafiku 6 : Përkeqësimi gradual i SPOK
Le të shohim përgjigjet e infermierëve sipas pavioneve prej të cilëve janë
përzgjedhur.
Crosstab
Count

pavioni i infermiereve

Total

patologji
urgjence
kirurgji

ne SPOK zakonisht ka një përkeqësim gradual.
nuk e di
e vertete
e gabuar
0
26
2
2
5
4
1
8
3
3
39
9

Tabela 8: Përkeqësimi gradual i SPOK sipas pavioneve përkatëse
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Total
28
11
12
51

Nga rezultatet e mësipërme marrim informacionin se janë 26 infermierë në patologji nga
28 që pretendojnë se zakonisht në SPOK kemi një përkeqësim gradual të sëmundjes. Edhe
pjesa më e madhe e infermierëve të përzgjedhur në kirurgji pohojnë këtë fakt. Ndërkohë
që infermierët e urgjencës janë të shpërndarë në përgjigjet e tyre.
1.d Në SPOK nivelet e oksigjenit në gjak janë gjithmonë të ulta
ne SPOK nivelet e oksigjenit në gjak janë gjithmone të ulta.

Valid

nuk e di
e vertete
e gabuar
Total

Frequency
4
38
9
51

Percent
7.8
74.5
17.6
100.0

Valid Percent
7.8
74.5
17.6
100.0

Cumulative
Percent
7.8
82.4
100.0

Tabela 9: Nivelet e ulta të oksigjenit
Sipas tabelës dhe paraqitjes grafike mëposhtë shohim se 74.5% e infermierëve pohojnë se
nivelet e oksigjenit janë gjithmonë të ulta në SPOK. Ky pohim nuk vlen për 17.6% prej
tyre të cilët e konsiderojnë si të gabuar dhe për 7.8% të cilët ndoshta nga pavendosmëria
për të dhënë një përgjigje të saktë zgjedhin alternativën nuk e di.

Grafiku 7: Nivelet e ulta të oksigjenit
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1.eSPOK është i pazakontë në personat nën 40 vjeç
SPOK është i pazakonte ne personat nën 40 vjec

Valid

nuk e di
e vertete
e gabuar
Total

Frequency
9
20
22
51

Percent
17.6
39.2
43.1
100.0

Valid Percent
17.6
39.2
43.1
100.0

Cumulative
Percent
17.6
56.9
100.0

Tabela 10 : Prezenca e Spok
Pohimin se SPOK është i pazakontë në personat nën 40 vjeç e kanë konsideruar si të
vërtetë 39.2 % e infermierëve të përzgjedhur. 43.1 % e shohin si të gabuar dhe 17.6 %
zgjedhin si alternative nuk e di.

Grafiku 8 : Prezenca e SPOK
2.aMë shumë se 80% e rasteve janë të shkaktuar nga duhanpirja.
më shumë se 80% e rasteve janë të shkaktuar nga duhanpirja

Valid

nuk e di
e vertete
e gabuar
Total

Frequency
2
39
10
51

Percent
3.9
76.5
19.6
100.0

Valid Percent
3.9
76.5
19.6
100.0

Cumulative
Percent
3.9
80.4
100.0

Tabela 11: Duhanpirja shkaku kryesor i SPOK
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Sipas të dhënave në tabelë shohim se vetëm 3.9% janë të pavendosur për të dhënë një
përgjigje.
76.5% janë përgjigjur duke e konsideruar këtë pohim si të vërtetë dhe 19.6% mendojnë
se është i gabuar.

Grafiku 9 :Duhanpirja shkaku kryesor i SPOK
2.bSPOK mund të shkaktohet nga ekspozimi ndaj pluhurave në vendin e punës
SPOK mund të shkaktohet nga ekspozimi ndaj pluhurave në
vendin e punës

Valid

nuk e di
e vertete
e gabuar
Total

Frequency
4
40
7
51

Percent
7.8
78.4
13.7
100.0

Valid Percent
7.8
78.4
13.7
100.0

Cumulative
Percent
7.8
86.3
100.0

Tabela12: Ekspozimi nga pluhurat shkakton SPOK
Ekspozimi nga pluhurat në vendin e punës shkakton SPOK për 78.4% të infermierëve të
përzgjedhur për të realizuar këtë studim. 13.7% nuk janë dakord duke e kosideruar të
gabuar dhe 7.8% janë përgjigjur me nuk e di.
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Grafiku 10 : Ekspozimi nga pluhurat shkakton SPOK
2.cAstma e cila zgjatë për një kohë të gjatë mund të zhvillojë SPOK
astma e cila zgjatë për një kohë të gjatë mund të zhvillojë SPOK

Valid

nuk e di
e vertete
e gabuar
Total

Frequency
3
41
7
51

Percent
5.9
80.4
13.7
100.0

Valid Percent
5.9
80.4
13.7
100.0

Cumulative
Percent
5.9
86.3
100.0

Tabela 13: Kohëzgjatja e astmës shkakton Spok
Sipas tabelës dhe paraqitjes grafike mëposhtë shohim se 80.4% e infermierëve pohojnë se
astma për një kohë të gjatë është një faktor që mund të zhvillojë SPOK.Ky pohim nuk vlen
për 13.7 % prej tyre të cilët e konsiderojnë si të gabuar dhe për 5.9% të cilët ndoshta nga
pavendosmëria për të dhënë një përgjigje të saktë zgjedhin alternativën nuk e di.
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Grafiku 11: Kohëzgjatja e astmës shkakton SPOK

2.dSPOK është zakonisht një sëmundje e trashëguar.
SPOK është zakonisht një sëmundje e trashëguar

Valid

nuk e di
e vertete
e gabuar
Total

Frequency
1
43
7
51

Percent
2.0
84.3
13.7
100.0

Valid Percent
2.0
84.3
13.7
100.0

Cumulative
Percent
2.0
86.3
100.0

Tabela 14: Trashëgueshmëria e SPOK
Sipas të dhënave në tabelë kuptomë se SPOK është një sëmundje e trashëgueshmë për
84.3% të infermierëve të përzgjedhur. 13.7% mendojnë të kundërtën dhe vetëm 2%
zgjedhin nuk e di.
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Grafiku 12: Trashëgueshmëria e SPOK
Le të shohim të dhënat për shpërndarjen e përgjigjeve të infermierëve sipas nivelit të
tyre arsimor.
arsimi i infermiereve * SPOK është zakonisht një sëmundje e trashëguar Crosstabulation
Count

arsimi i infermiereve

Total

bachelor
master profesional
master shkencor

SPOK është zakonisht një sëmundje e trashëguar
nuk e di
e vertete
e gabuar
1
21
3
0
11
1
0
11
3
1
43
7

Total
25
12
14
51

Tabela 15: Trashëgueshmëria e SPOK sipas nivelit arsimor të infermierëve
Nga përgjigjet e mësipërme marrim informacionin se shumica e infermierëve e
konsiderojnë si të vërtetë këte pohim. Nuk ka infermier me master shkkencor dhe
profesional që kanë përzgjedhur si alternativë nuk e di .
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3.a Enjtja e kyçeve
enjtja e kyceve

Valid

nuk e di
e vertete
e gabuar
Total

Frequency
7
26
18
51

Percent
13.7
51.0
35.3
100.0

Valid Percent
13.7
51.0
35.3
100.0

Cumulative
Percent
13.7
64.7
100.0

Tabela 16: Enjtja e kyçeve
Të dhënat në tabelë na demostrojnë shumë qartë se enjtja se kyçeve konsiderohet një
simptomë e zakonshmë për 51% të infermierëve . 35.3% pohojnë të kundërtën dhe e shohin
si të gabuar.
Gjithashtu janë dhe 13.7% e infermierëve që u bënë pjësë e këtij kampioni që në
pavendosmërinë e tyrë për të të dhënë një përgjigje të saktë ose të gabuar zgjedhin
alternativën nuk e di.

Grafiku 13 : Enjtja e kyçeve
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3.b Lodhje
lodhje

Valid

nuk e di
e vertete
e gabuar
Total

Frequency
3
40
8
51

Percent
5.9
78.4
15.7
100.0

Valid Percent
5.9
78.4
15.7
100.0

Cumulative
Percent
5.9
84.3
100.0

Tabela 17: Lodhje
Të dhënat në tabelë na demostrojnë shumë qartëse lodhjakonsiderohet një simptomë e
zakonshmë për 78.4% të infermierëve .15.7 % pohojnë të kundërtën dhe e shohin si të
gabuar.
Gjithashtu janë dhe 5.9 % e infermierëve që u bënë pjësë e këtij kampioni që në
pavendosmërinë e tyrë për të të dhënë një përgjigje të saktë ose të gabuar zgjedhin
alternativën nuk e di.

Grafiku 14: Lodhje
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3.c Gulcim
gulcim

Valid

nuk e di
e vertete
e gabuar
Total

Frequency
2
35
14
51

Percent
3.9
68.6
27.5
100.0

Valid Percent
3.9
68.6
27.5
100.0

Cumulative
Percent
3.9
72.5
100.0

Tabela18: Gulcim
Të dhënat në tabelë na demostrojnë shumë qartë se gulçimikonsiderohet një simptomë e
zakonshme për 68.6% të infermierëve .27.5 % pohojnë të kundërtën dhe e shohin si të
gabuar. Gjithashtu janë dhe 3.9 % e infermierëve që u bënë pjësë e këtij kampioni që në
pavendosmërinë e tyrë për të të dhënë një përgjigje të saktë ose të gabuar zgjedhin
alternativën nuk e di.

Grafiku 15: Gulcim
3.d Dhimbje shtypëse në gjoks
dhimbje shtypëse në gjoks

Valid

e vertete
e gabuar
Total

Frequency
42
9
51

Percent
82.4
17.6
100.0

Valid Percent
82.4
17.6
100.0

Tabela 19: Dhimbje shtypëse në gjoks
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Cumulative
Percent
82.4
100.0

Të dhënat në tabelë na demostrojnë shumë qartë se dhimbje shtypse në gjoks konsiderohet
një simptomë e zakonshmë për 82.4 % të infermierëve .17.6 % pohojnë të kundërtën dhe
e shohin si të gabuar.

Grafiku 16 : Dhimbje shtypëse në gjoks
3.e Humbje e shpejtë e peshës
humbje e shpejtë e peshës

Valid

nuk e di
e vertete
e gabuar
Total

Frequency
5
26
20
51

Percent
9.8
51.0
39.2
100.0

Valid Percent
9.8
51.0
39.2
100.0

Cumulative
Percent
9.8
60.8
100.0

Tabela 20: Humbje e shpejtë e peshës
Të dhënat në tabelë na demostrojnë shumë qartë se humbja e shpejtë e peshës konsiderohet
një simptomë e zakonshme për 51% të infermierëve .39.2 % pohojnë të kundërtën dhe e
shohin si të gabuar. Gjithashtu janë dhe 9.8 % e infermierëve që u bënë pjësë e këtij
kampioni që në pavendosmërinë e tyrë për të të dhënë një përgjigje të saktë ose të gabuar
zgjedhin alternativën nuk e di.
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Grafiku 17 : Humbje e shpejtë e peshës

4.aPër shkak të frymëmarrjes së rënduar pacienti ndalohet të udhëtoj me avion
për shkak të frymëmarrjes së rënduar pacienti ndalohet të
udhëtoj me avion

Valid

nuk e di
e vertete
e gabuar
Total

Frequency
7
26
18
51

Percent
13.7
51.0
35.3
100.0

Valid Percent
13.7
51.0
35.3
100.0

Cumulative
Percent
13.7
64.7
100.0

Tabela 21: Ndalimi i udhëtimit me avion
Për shkak të frymëmarrjes së rënduar ndalohet udhëtimi me avion përbën një pohim të
vërtetë për 51% të infermierëve të përzgjedhur. 35.3% nuk janë dakord dhe zgjedhin ta
konsiderojnë këtë pohim si të gabuar. 13.7% nga pavendosmëria zgjedhin nuk e di .
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Grafiku 18 : Ndalimi i udhëtimit me avion

4.b Frymëmarrja mund të rëndohet nga konsumimi e vakteve të bollshme
frymëmarrja mund të rëndohet nga konsumimi e vakteve të
bollshme

Valid

nuk e di
e vertete
e gabuar
Total

Frequency
3
40
8
51

Percent
5.9
78.4
15.7
100.0

Valid Percent
5.9
78.4
15.7
100.0

Cumulative
Percent
5.9
84.3
100.0

Tabela 22: Rëndesa e frymëmarrjes nga vaktet e bollshme
Frymëmarrja mund të rëndohet nga konsumimi i vakteve të bollshme përbën një pohim të
vërtetë për 78.4 % të infermierëve të përzgjedhur. 15.7 % nuk janë dakord dhe zgjedhin
ta konsiderojnë këtë pohim si të gabuar. 5.9 % nga pavendosmëria zgjedhin nuk e di .
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Grafiku 19 : Rëndesa e frymëmarrjes nga vaktet e bollshme

4.cDispne do të thotë se nivelet e oksigjenit janë të ulta.
dispne do të thotë se nivelet e oksigjenit janë të ulta

Valid

nuk e di
e vertete
e gabuar
Total

Frequency
2
34
15
51

Percent
3.9
66.7
29.4
100.0

Valid Percent
3.9
66.7
29.4
100.0

Cumulative
Percent
3.9
70.6
100.0

Tabela 23: Shpjegimi i dispne
Dispne do të thotë se nivelet e oksigjenit janë të ulta përbën një pohim të vërtetë për 51%
të infermierëve të përzgjedhur. 35.3% nuk janë dakord dhe zgjedhin ta konsiderojnë këtë
pohim si të gabuar. 13.7% nga pavendosmëria zgjedhin nuk e di .
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Grafiku 20 : Shpjegimi i dispne

Le të shohim shpërndarjen e të dhënave të grumbulluara sipas pavioneve përkatëse

pavioni i infermiereve * dispne do të thotë se nivelet e oksigjenit janë të ulta
Crosstabulation
Count

pavioni i infermiereve

Total

patologji
urgjence
kirurgji

dispne do të thotë se nivelet e oksigjenit janë të ulta
nuk e di
e vertete
e gabuar
1
19
8
0
7
4
1
8
3
2
34
15

Total
28
11
12
51

Tabela 24: Shpjegimi i dispnes sipas pavioneve përkatëse
Nga rezultatet e paraqitura në tabelën e Crosstabulimit shohim një shpërndarje të
përgjigjeve. Megjithatë shumica e infermierëve të përzgjedhur pavarësisht pavionit ku
bën pjesë pohojnë se dispne do të thotë se nivelet e oksigjenit janë të ulta..
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5.aKollitja me sputum është një simptomë e zakonshme në SPOK
kollitja me sputum është një simptom e zakonshme në SPOK

Valid

nuk e di
e vertete
e gabuar
Total

Frequency
5
41
5
51

Percent
9.8
80.4
9.8
100.0

Valid Percent
9.8
80.4
9.8
100.0

Cumulative
Percent
9.8
90.2
100.0

Tabela 25: Kollitja me sputum
Nga rezultatet e tabelës kollitja me sputum është një simptomë e zakonshme në Spok
përbën një pohim të vërtetë për 80.4% të infermierëve të përzgjedhur. 9.8 % nuk janë
dakord dhe zgjedhin ta konsiderojnë këtë pohim si të gabuar. 9.8 % nga pavendosmëria
zgjedhin nuk e di .

Grafiku 21 : Kollitja me sputum
5.bPastrimi i rrugëve të frymëmarrjes me sputumit ështëmë i vështirë në dehidratim
pastrimi i rrugëve të frymëmarrjes me sputumit është më i
vështirë në dehidratim

Valid

nuk e di
e vertete
e gabuar
Total

Frequency
8
31
12
51

Percent
15.7
60.8
23.5
100.0

Valid Percent
15.7
60.8
23.5
100.0

Tabela 26: Vështirësia në dehidratim
51

Cumulative
Percent
15.7
76.5
100.0

Pastrimi i rrugëve të frymëmarrjes me sputum është më i vështirë në dehidratim përbën
një pohim të vërtetë për 60.8 % të infermierëve të përzgjedhur. 23.5 % nuk janë dakord
dhe zgjedhin ta konsiderojnë këtë pohim si të gabuar. 15.7 % nga pavendosmëria zgjedhin
nuk e di .

Grafiku 22: Vështirësia në dehidratim
5.cInhalatorët bronkodilatator mund të ndihmojnë në pastrimin e sputumit në rrugët e
frymëmarrjes.
inhalatorët bronkodilatator mund të ndihmojnë në pastrimin e
sputumit në rrugët e frymëmarrjes

Valid

nuk e di
e vertete
e gabuar
Total

Frequency
5
43
3
51

Percent
9.8
84.3
5.9
100.0

Valid Percent
9.8
84.3
5.9
100.0

Cumulative
Percent
9.8
94.1
100.0

Tabela 27: Pastrimi i sputumit nga inhalatorët bronkodilator
Inhalatorët bronkodilator mund të ndihmojnë në pastrimin e sputumit në rrugët e
frymëmarrjes përbën një pohim të vërtetë për 84.3% të infermierëve të përzgjedhur. 5.9 %
nuk janë dakord dhe zgjedhin ta konsiderojnë këtë pohim si të gabuar. 9.8% nga
pavendosmëria zgjedhin nuk e di .
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Grafiku 23 : Pastrimi i sputumit nga inhalatorët bronkodilator
5.d Sputum mund të shkaktoj dëmtime nëse gelltitet
sputum mund të shkaktoj dëmtime nëse gelltitet

Valid

nuk e di
e vertete
e gabuar
Total

Frequency
9
23
19
51

Percent
17.6
45.1
37.3
100.0

Valid Percent
17.6
45.1
37.3
100.0

Cumulative
Percent
17.6
62.7
100.0

Tabela 28: Dëmtime nga gëlltitja e sputumit
Nga rezultatet e tabelës së mësipërme sputum mund të shkaktoj dëmtime nëse gëltitet
përbën një pohim të vërtetë për 45.1 % të infermierëve të përzgjedhur. 37.3% nuk janë
dakord dhe zgjedhin ta konsiderojnë këtë pohim si të gabuar. 17.6 % nga pavendosmëria
zgjedhin nuk e di .
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Grafiku 24 : Dëmtime nga gëlltitja e sputumit

5.e Aktiviteti fizik ndihmon në pastrimin e rrugëve të frymëmarrjes nga sputumi

aktiviteti fizik ndihmon në pastrimin e rrugëve të frymëmarrjes
nga sputumi

Valid

nuk e di
e vertete
e gabuar
Total

Frequency
6
31
14
51

Percent
11.8
60.8
27.5
100.0

Valid Percent
11.8
60.8
27.5
100.0

Cumulative
Percent
11.8
72.5
100.0

Tabela29: Përmirësimi i frymëmarrjes nga aktiviteti fizik
Aktiviteti fizik ndihmon në pastrimin e rrugëve të frymëmarrjes nga sputum përbën një
pohim të vërtetë për 60.8 % të infermierëve të përzgjedhur. 27.5 % nuk janë dakord dhe
zgjedhin ta konsiderojnë këtë pohim si të gabuar. 11.8 % nga pavendosmëria zgjedhin
nuk e di .
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Grafiku 25 : Përmirësimi i frymëmarrjes nga aktiviteti fizik
6.aInfeksione të toraksit shpesh shkaktojnë kollitje me gjak
infeksione të toraksit shpesh shkaktojnë kollitje me gjak

Valid

nuk e di
e vertete
e gabuar
Total

Frequency
3
33
15
51

Percent
5.9
64.7
29.4
100.0

Valid Percent
5.9
64.7
29.4
100.0

Cumulative
Percent
5.9
70.6
100.0

Tabela 30: Pasojat e infeksionit të toraksit
64.7 % e infermierëve kanë pohuar se sipas tyre infeksionet e toraksit shkaktojnë shpesh
kollitje me gjak. Për 29.4 % ky pohim është i gabuar dhe 5.9 % kanë zgjedhur si
alternative nuk e di.
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Grafiku 26 : Pasojat e infeksionit të toraksit
6.bNë infeksione të kraharorit sputum zakonisht bëhet me ngjyrë ( i verdhë ose jeshil)

ne infeksione të kraharorit sputum zakonishtë bëhet me ngjyrë (I
verdhë ose jeshil)

Valid

nuk e di
e vertete
e gabuar
Total

Frequency
7
37
7
51

Percent
13.7
72.5
13.7
100.0

Valid Percent
13.7
72.5
13.7
100.0

Cumulative
Percent
13.7
86.3
100.0

Tabela31: Ngjyrimi i sputumit
72.5% e infermierëve kanë pohuar se sipas tyre në infeksione të kraharorit sputum
zakonisht bëhet me ngjyrë ( i verdhë ose jeshil). Për 13.7% ky pohim është i gabuar dhe
13.7 % kanë zgjedhur si alternative nuk e di.
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Grafiku 27 : Ngjyrimi i sputumit

6.c Përkeqësimi mund të ndodhë në munges të infeksioneve të kraharorit

përkeqësimi mundë të ndodhë në munges të infeksioneve të
kraharorit

Valid

nuk e di
e vertete
e gabuar
Total

Frequency
12
21
18
51

Percent
23.5
41.2
35.3
100.0

Valid Percent
23.5
41.2
35.3
100.0

Cumulative
Percent
23.5
64.7
100.0

Tabela 32: Mungesa e infeksioneve të kraharorit
41.2% e infermierëve kanë pohuar se sipas tyre përkeqesimi mund të ndodhë në mungesë
të infeksioneve të kraharorit. Për 35.3 % ky pohim është i gabuar dhe 23.5% kanë
zgjedhur si alternative nuk e di.
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Grafiku 28 : Mungesa e infeksioneve të kraharorit
6.d Infeksione të kraharorit janë gjithmonë të lidhurame temperature e lartë
infeksione të kraharorit janë gjithmonë të lidhurame temperature
e lartë

pValid

nuk e di
e vertete
e gabuar
Total

Frequency
6
25
20
51

Percent
11.8
49.0
39.2
100.0

Valid Percent
11.8
49.0
39.2
100.0

Cumulative
Percent
11.8
60.8
100.0

Tabela33: Lidhja e infeksioneve me temperaturën e lartë
49% e infermierëve kanë pohuar se sipas tyre infeksionet e kraharorit janë gjithmonë të
lidhura me temperaturë të lartë. Për 39.2% ky pohim është i gabuar dhe 11.8 % kanë
zgjedhur si alternative nuk e di.
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Grafiku 29 : Lidhja e infeksioneve me temperaturën e lartë
Nëpërmjet crosstabulimit të shohim sesi janë përgjigjur infermierët sipas pavionit prej të
cilit janë përzgjedhur në lidhje me vërtetësinë e pohimit se infeksionet e kraharorit
shoqërohen gjithmonë me temperaturë të lartë.
Crosstabulim
pavioni i infermiereve * infeksione të kraharorit janë gjithmonë të lidhurame
temperature e lartë Crosstabulation
Count

pavioni i infermiereve

Total

patologji
urgjence
kirurgji

infeksione të kraharorit janë gjithmonë të lidhurame
temperature e lartë
nuk e di
e vertete
e gabuar
2
15
11
3
7
1
1
3
8
6
25
20

Total
28
11
12
51

Tabela 34 : Përgjigjet e infermierëve sipas pavionit
Ajo që është interesante nga rezultatet e kësaj tabele është fakti se vetëm në pavionin e
kirurgjisë shumice e infermierëve të përzgjedhur e konsiderojnë këtë pohim si të gabuar.
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7.a Ecja është ushtrim më i mirë se ushtrimet e frymëmarrjes per të përmirësuar fizikun
ecja është ushtrimë më i mirë se ushtrimet e frymëmarrjes per të
përmirësuar fizikun

Valid

nuk e di
e vertete
e gabuar
Total

Frequency
6
38
7
51

Percent
11.8
74.5
13.7
100.0

Valid Percent
11.8
74.5
13.7
100.0

Cumulative
Percent
11.8
86.3
100.0

Tabela 35: Ndikimi i ecjes në përmirësimin e fizikut
Sipas të dhënave në tabelë shohim se vetëm 11.8 % janë të pavendosur për të dhënë një
përgjigje. 74.5% janë përgjigjur duke e konsideruar këtë pohim si të vërtetë dhe 13.7%
mendojnë se është i gabuar.

Grafiku 30: Ndikimi i ecjes në përmirësimin e fizikut
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7.bUshtrimet duhet të shmangen pasi dëmtojnë pulmonet
ushtrimet duhet të shmangen pasi dëmtojnë pulmonet

Valid

nuk e di
e vertete
e gabuar
Total

Frequency
7
14
30
51

Percent
13.7
27.5
58.8
100.0

Valid Percent
13.7
27.5
58.8
100.0

Cumulative
Percent
13.7
41.2
100.0

Tabela 36: Shmangia e ushtrimeve
Sipas të dhënave në tabelë shohim se vetëm 13.7 % janë të pavendosur për të dhënë një
përgjigje. 27.5 % janë përgjigjur duke e konsideruar këtë pohim si të vërtetë dhe 58.5 %
mendojnë se është i gabuar.

Grafiku 31: Shmangia e ushtrimeve
7.c Ushtrimet ndihmojnë në mbajtje normale të densitetit kockor
ushtrimet ndihmojnë në mbajtje normale të densitetit kockor

Valid

nuk e di
e vertete
e gabuar
Total

Frequency
7
38
6
51

Percent
13.7
74.5
11.8
100.0

Valid Percent
13.7
74.5
11.8
100.0

Cumulative
Percent
13.7
88.2
100.0

Tabela37: Ndihmesa e ushtrimeve në densitetin kockor
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Sipas të dhënave në tabelë shohim se vetëm 13.7 % janë të pavendosur për të dhënë një
përgjigje.
74.5% janë përgjigjur duke e konsideruar këtë pohim si të vërtetë dhe 11.8 % mendojnë
se është i gabuar.

Grafiku 32: Ndihmesa e ushtrimeve në densitetin kockor
7.d Ushtrimet ndihmojnë në lehtësimin e depresionit

ushtrimet ndihmojnë në lehtësimin e depresionit

Valid

nuk e di
e vertete
e gabuar
Total

Frequency
3
44
4
51

Percent
5.9
86.3
7.8
100.0

Valid Percent
5.9
86.3
7.8
100.0

Cumulative
Percent
5.9
92.2
100.0

Tabela38: Lehtësimi i depresionit nga ushtrimet
Sipas të dhënave në tabelë shohim se vetëm 5.9% janë të pavendosur për të dhënë një
përgjigje. 86.3% janë përgjigjur duke e konsideruar këtë pohim si të vërtetë dhe 7.8%
mendojnë se është i gabuar.
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Grafiku 33: Lehtësimi i depresionit nga ushtrimet

Në lidhje me lehtësimin e simptomave të depresionit do të shikojmë përgjigjet që kanë
dhënë infermierët sipas nivelit të tyre arsimor.
Crosstabulim
Crosstab
Count

arsimi i infermiereve

Total

bachelor
master profesional
master shkencor

ushtrimet ndihmojnë në lehtësimin e depresionit
nuk e di
e vertete
e gabuar
2
21
2
0
11
1
1
12
1
3
44
4

Total
25
12
14
51

Tabela 39: Përgjigjet sipas nivelit arsimor
Ajo që vihet re ështe se kemi një shpërndarje të përgjigjeve, megjithatë janë vetëm dy
infermier me nivel bachelor dhe vetëm nga një me master shkencor dhe professional që
nuk bien dakord me pohimin se ushtrimet lehtësojnë depresionin duke e konsideruar këtë
pohim si të gabuar.
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8.aNdalimi i duhanpirjes do të ndalojë rrezikun e sëmundjeve të zemrës
ndalimi i duhanpirjes do të ndalojë rrezikun e sëmundjeve të
zemrës

Valid

nuk e di
e vertete
e gabuar
Total

Frequency
4
44
3
51

Percent
7.8
86.3
5.9
100.0

Valid Percent
7.8
86.3
5.9
100.0

Cumulative
Percent
7.8
94.1
100.0

Tabela 40: Parandalimi për sëmundje zemre nga ndalimi i duhanpirjes
Ndalimi i duhanpirjes ndalon rrezikun e sëmundjeve të zemrës përbën një pohim të
vërtetë për 86.3 % të infermierëve të përzgjedhur. 5.9 % nuk janë dakord dhe zgjedhin ta
konsiderojnë këtë pohim si të gabuar. 7.8 % nga pavendosmëria zgjedhin nuk e di .

Grafiku 34 : Parandalimi për sëmundje zemre nga ndalimi i duhanpirjes
8.b Ndalimi i duhanpirjes do të ngadalsojë dëmtimin e mëtejshëm te pulmoneve
ndalimi i duhanpirjes do të ngadalsojë dëmtimin e mëtejshëm te
pulmoneve

Valid

nuk e di
e vertete
e gabuar
Total

Frequency
2
44
5
51

Percent
3.9
86.3
9.8
100.0

Valid Percent
3.9
86.3
9.8
100.0

Tabela41: Parandalimi i dëmtimit të pulmoneve
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Cumulative
Percent
3.9
90.2
100.0

Nga rezultatet e tabelës së mësipërme vëmë re se 86.3% e personave të anketuar pohojnë
se ndalimi i duhanpirjes do të ngadalësojë dëmtimin e mëtejshëm të pulmoneve.

Grafiku 35: Parandalimi i dëmtimit të pulmoneve

8.c Ndalimi i duhanpirjes nuk ka vlerë pasi është zhvilluar sëmundja
ndalimi i duhanpirjes nuk ka vlerë pasi është zhvilluar sëmundja

Valid

nuk e di
e vertete
e gabuar
Total

Frequency
5
8
38
51

Percent
9.8
15.7
74.5
100.0

Valid Percent
9.8
15.7
74.5
100.0

Cumulative
Percent
9.8
25.5
100.0

Tabela42: Humbja e vlefshmërisë së ndalimit të duhanpirjes
Ndalimi i duhanpirjes nuk ka vlerë pasi është zhvilluar sëmundja përbën një pohim të
vërtetë për 15.7 % të infermierëve të përzgjedhur. 74.5 % nukjanë dakord dhe zgjedhin ta
konsiderojnë këtë pohim si të gabuar. 9.8 % nga pavendosmëria zgjedhin nuk e di .
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Grafiku 36 : Humbja e vlefshmërisë së ndalimit të duhanpirjes

8.d Ndalimi i duhanpirjes përmirëson funksionin e pulmoneve
ndalimi i duhanpirjes përmirëson funksionin e pulmoneve

Valid

nuk e di
e vertete
e gabuar
Total

Frequency
1
44
6
51

Percent
2.0
86.3
11.8
100.0

Valid Percent
2.0
86.3
11.8
100.0

Cumulative
Percent
2.0
88.2
100.0

Tabela 43: Përmirësimi i pulmoneve nga ndalimi duhanpirjes
Ndalimi i duhanpirjes përmirëson funksionin e pulmoneve përbën një pohim të vërtetë
për 86.3 % të infermierëve të përzgjedhur.
11.8% nuk janë dakord dhe zgjedhin ta
konsiderojnë këtë pohim si të gabuar. 2 % nga pavendosmëria zgjedhin nuk e di .
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Grafiku 37 : Përmirësimi i pulmoneve nga ndalimi duhanpirjes

9.aTë gjithë bronkodilatatorët kanë një veprim të shpejtë brenda 10 minutash

të gjithë bronkodilatatorët kanë një veprim të shpejtë brenda 10
minutash

Valid

nuk e di
e vertete
e gabuar
Total

Frequency
6
25
20
51

Percent
11.8
49.0
39.2
100.0

Valid Percent
11.8
49.0
39.2
100.0

Cumulative
Percent
11.8
60.8
100.0

Tabela44: Veprimi i shpejtë i bronkodilatorëve
Sipas të dhënave në tabelë shohim se vetëm 11.8% janë të pavendosur për të dhënë një
përgjigje. 49 % janë përgjigjur duke e konsideruar këtë pohim si të vërtetë dhe 39.2 %
mendojnë se është i gabuar.
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Grafiku 38 : Veprimi i shpejtë i bronkodilatorëve
9.bBronkodilatatorët me veprim të gjatë dhe ata me veprim të shkurtër mund të merren
në të njëjtën ditë
bronkodilatatorët me veprimë të gjatë dhe ata me veprim të
shkurtër mund të merren në të njëjtën ditë

Valid

nuk e di
e vertete
e gabuar
Total

Frequency
12
18
21
51

Percent
23.5
35.3
41.2
100.0

Valid Percent
23.5
35.3
41.2
100.0

Cumulative
Percent
23.5
58.8
100.0

Tabela 45: Marrja e më shumë se një bronkodilatori
Sipas të dhënave në tabelë shohim se vetëm 23.5 % janë të pavendosur për të dhënë një
përgjigje.35.3 % janë përgjigjur duke e konsideruar këtë pohim si të vërtetë. 41.2 %
mendojnë se është i gabuar.
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Grafiku 39 : Marrja e më shumë se një bronkodilatori
9.c Nebulizatorët duhet të thahen pas larjes
nebulizatorët duhet të thahen pas larjes

Valid

nuk e di
e vertete
e gabuar
Total

Frequency
17
28
6
51

Percent
33.3
54.9
11.8
100.0

Valid Percent
33.3
54.9
11.8
100.0

Cumulative
Percent
33.3
88.2
100.0

Tabela 46: Tharja e nebulizatorëve
Sipas të dhënave nëtabelë shohim se vetëm 33.3 % janë të pavendosur për të dhënë një
përgjigje. 54.9 % janë përgjigjur duke e konsideruar këtë pohim si të vërtetë dhe 11.8 %
mendojnë se është i gabuar.
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Grafiku40: Tharja e nebulizatorëve
9.d

Dridhja mund të jetë efekt anësor i bronkodilatatorve

dridhja mund të jetë efekt anesor i bronkodilatatorve

Valid

nuk e di
e vertete
e gabuar
Total

Frequency
9
31
11
51

Percent
17.6
60.8
21.6
100.0

Valid Percent
17.6
60.8
21.6
100.0

Cumulative
Percent
17.6
78.4
100.0

Tabela 47: Dridhja efekt i nebulizatorëve
Sipas të dhënave nëtabelë shohim se vetëm 17.6 % janë të pavendosur për të dhënë një
përgjigje. 60.8 % janë përgjigjur duke e konsideruar këtë pohim si të vërtetë dhe 21.6 %
mendojnë se është i gabuar.
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Grafiku 41: Dridhja e nebulizatorëve
10.aQë terapia të jetë efektive duhet të zgjatë të paktën 10 ditë
që terapia të jetë efektive duhet të zgjatë të paktën 10 ditë

Valid

nuk e di
e vertete
e gabuar
Total

Frequency
2
44
5
51

Percent
3.9
86.3
9.8
100.0

Valid Percent
3.9
86.3
9.8
100.0

Cumulative
Percent
3.9
90.2
100.0

Tabela48 : Efektiviteti i terapisë sipas kohëzgjatjes
Sipas tabelës dhe paraqitjes grafike mëposhtë shohim se 86.3% e infermierëve pohojnë se
që terapia të jetë efektive duhet të zgjatë 10 ditë . Ky pohim nuk vlen për 9.8 % prej tyre
të cilët e konsiderojnë si të gabuar dhe për 3.9% të cilët ndoshta nga pavendosmëria për të
dhënë një përgjigje të saktë zgjedhin alternativën nuk e di.

71

Grafiku 42 : Efektiviteti i terapisë sipas kohëzgjatjes

10.b Përdorim i tepërt i antibiotikëve mund të rrisi rezistencëne baktereve
përdorim i tepërt i antibiotikëve mund të rrisi rezistencëne
baktereve

Valid

nuk e di
e vertete
e gabuar
Total

Frequency
4
40
7
51

Percent
7.8
78.4
13.7
100.0

Valid Percent
7.8
78.4
13.7
100.0

Cumulative
Percent
7.8
86.3
100.0

Tabela 49: Rritja e rezistencës së baktereve
Sipas tabelës dhe paraqitjes grafike mëposhtë shohim se 78.4% e infermierëve pohojnë se
përdorimi i tepërt i antibiotikëve mund të rrit rezistencën e baktereve Ky pohim nuk vlen
për 13.7 % prej tyre të cilët e konsiderojnë si të gabuar dhe për 7.8 % të cilët ndoshta nga
pavendosmëria për të dhënë një përgjigje të saktë zgjedhin alternativën nuk e di.
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Grafiku 43 : Rritja e rezistencës së baktereve
10.c Trajtimi me antibiotik është i nevojshëm në rastet e acarimit sado të buta mund të
jenë ato
trajtimi me antibiotic është I nevojshëm në rastët e acarimit sado
të buta mund të jenë ato

Valid

nuk e di
e vertete
e gabuar
Total

Frequency
6
32
13
51

Percent
11.8
62.7
25.5
100.0

Valid Percent
11.8
62.7
25.5
100.0

Cumulative
Percent
11.8
74.5
100.0

Tabela 50: Nevoja për antibiotik
Sipas tabelës dhe paraqitjes grafike mëposhtë shohim se 62.7% e infermierëve pohojnë se
trajtimi me antibiotik është gjithmonë i nevojshëm edhe në rastet kur acarimet janë të buta.
Ky pohim nuk vlen për 25.5 % prej tyre të cilët e konsiderojnë si të gabuar dhe për 11.8%
të cilët ndoshta nga pavendosmëria për të dhënë një përgjigje të saktë zgjedhin alternativën
nuk e di.
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Grafiku 44 : Nevoja për antibiotik
10.dDuhet të kërkojmë këshilla nëse antibiotikët shkaktojnë diarre

duhet të kërkojmë këshilla nëse antibiotikët shkaktojnë diarre

Valid

nuk e di
e vertete
e gabuar
Total

Frequency
3
44
4
51

Percent
5.9
86.3
7.8
100.0

Valid Percent
5.9
86.3
7.8
100.0

Cumulative
Percent
5.9
92.2
100.0

Tabela 51: Këshilla për pasojat e antibiotikut
Sipas tabelës dhe paraqitjes grafike mëposhtë shohim se 86.3% e infermierëve pohojnë se
duhet të kërkojmë këshilla në rast se antibiotikët shkaktojnë diarre. Ky pohim nuk vlen për
7.8 % prej tyre të cilët e konsiderojnë si të gabuar dhe për 5.9% të cilët ndoshta nga
pavendosmëria për të dhënë një përgjigje të saktë zgjedhin alternativën nuk e di.
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Grafiku 45: Këshilla për pasojat e antibiotikut
11.a Tabletat steroide ndihmojnë në forcimin e muskujve
tabletat steroide ndihmojnë në forcimin e muskujve

Valid

Frequency
Nuk e di 16
E vertete 27
E gabuar 8
Total
51

Percent
31.4
52.9
15.7
100.0

Valid Percent
31.4
52.9
15.7
100.0

Cumulative
Percent
31.4
84.3
100.0

Tabela 52: Përdorimi i tabletave në forcim të muskujve
Tabletat steroide ndihmojnë në forcimin e muskujve për 52.9% të infermierëve të
përzgjedhur për të realizuar këtë studim. 15.7% nuk janë dakord duke e kosideruar të
gabuar dhe 31.4 % janë përgjigjur me nuk e di.
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Grafiku 46: Përdorimi i tabletave në forcim të muskujve
Le të shohim përgjigjet e infermierëve sipas nivelit të tyre arsimor
Crosstabulim
arsimi i infermiereve * tabletat steroide ndihmojnë në forcimin e muskujve
Crosstabulation
Count

arsimi i infermiereve

Total

bachelor
master profesional
master shkencor

tabletat steroide ndihmojnë në forcimin e muskujve
Nuk e di
E vertete
E gabuar
6
15
4
6
2
4
4
10
0
16
27
8

Total
25
12
14
51

Tabela 53: Crosstabulim
Ajo që bie në sy nga rezultatet e tabelës së mësipërme është se nuk ka infermier me master
shkencor që e konsideron si të gabuar pohimin se tabletat steroide ndihmojnë në forcimin
e muskujve.
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11.bTabletat steroide duhet të shmangen në rast të një infeksioni në gjoks
tabletat steroide duhet të shmangen ne rastë të një infeksioni
në gjoks

Valid

Nuk e di

Frequency Percent
13
25.5

E vertete 23
E gabuar 15
Total
51

45.1
29.4
100.0

Valid Percent
25.5
45.1
29.4
100.0

Cumulative
Percent
25.5
70.6
100.0

Tabela 54: Shmangia e tabletave në rast infeksioni
Tabletat steroide duhet të shmangen në rast të një infeksioni në gjoks për 45.1 % të
infermierëve të përzgjedhur për të realizuar këtë studim. 29.4 % nuk janë dakord duke e
kosideruar të gabuar dhe 25.5 % janë përgjigjur me nuk e di.

Grafiku 47 : Shmangia e tabletave në rast infeksioni
11.cDispepsia është një efekt anësor nga përdorimi i steroidëve
dispepsia është një efektë anesor nga përdorimi i steroidëve

Valid

Frequency
Nuk e di 14
E vertete 26
E gabuar 11
Total
51

Percent
27.5
51.0
21.6
100.0

Tabela 55:Dispensia
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Valid Percent
27.5
51.0
21.6
100.0

Cumulative
Percent
27.5
78.4
100.0

Dyspensia është një efekt anësor nga përdorimi i steroidëve për 51% të infermierëve të
përzgjedhur për të realizuar këtë studim. 21.6 % nuk janë dakord duke e kosideruar të
gabuar dhe 27.5 % janë përgjigjur me nuk e di.

Grafiku 48 :Dyspensia

11.dTabletat steroide mund të rrisin oreksin tuaj
tabletat steroide mund të rrisin oreksin tuaj

Valid

Frequency
Nuk e di 8
E vertete 34
E gabuar 9
Total
51

Percent
15.7
66.7
17.6
100.0

Valid Percent
15.7
66.7
17.6
100.0

Cumulative
Percent
15.7
82.4
100.0

Tabela 56: Rritja e oreksit nga tabletat steroide
Tabletat steroide mund të rritin oreksin për 66.7 % të infermierëve të përzgjedhur për të
realizuar këtë studim. 17.6 % nuk janë dakord duke e kosideruar të gabuar dhe 15.7 %
janë përgjigjur me nuk e di.
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Grafiku 49: Rritja e oreksit nga tabletat steroide
12.aSteroidëtinhalator nuk duhet të merret njëkohësisht me steroidët me tabletë

steroidët inhalator nuk duhet të merret njëkohësisht me
steroidët me tablete

Valid

Frequenc
y
Nuk e di
7
E veretete 34
E gabuar 10
Total
51

Percent
13.7
66.7
19.6
100.0

Valid Percent
13.7
66.7
19.6
100.0

Cumulative
Percent
13.7
80.4
100.0

Tabela57: Marrja njëkohësisht e steroidëve
Sipas të dhënave të paraqitura në tabelele shohim se për 66.7% të infemierëve të
përzgjedhur ështëi vërtetë fakti që steroidët inhalator dhe ata me tabletë nuk duhen të
merren njëkohësisht 19.65 e shohin si të gabuar dhe 13.7% janë përgjigjur me nuk e di.
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Grafiku 50: Marrja njëkohësisht e steroidëve
12.b Steroidët inhalator mund të sjellin një lirim më të shpejtë të simptomave të
frymemarrjes ne gojë
steroidët inhalator mund të sjellin një lirim më të shpejtë të
simptomave të frymemarrjes

Valid

Nuk e di

Frequency Percent
6
11.8

E vertete 41
E gabuar 4
Total
51

80.4
7.8
100.0

Valid Percent
11.8
80.4
7.8
100.0

Cumulative
Percent
11.8
92.2
100.0

Tabela58: Lirimi i simptomave nga steroidët inhalator
Të dhënat në tabelë na tregojnë se 80.4% e infermierëve mbështesin pohimin se steroidët
inhalator mund të sjellin një lirim më të shpejtë të simptomave të frymemarrjes.Janë
vetëm 7.8% që e konsiderojnë si të gabuar dhe pjesa e mbetur 11.8% janë përgjigjur me
nuk e di
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Grafiku 51: Lirimi i simptomave nga steroidët inhalator
12.c Inhalatorët steroid duhet të merren para bronkodilatatorëve

inhalatorët steroid duhet të merren para bronkodilatatorëve

Valid

Frequency
Nuk e di
14
E vertete 23
E gabuar 14
Total
51

Percent
27.5
45.1
27.5
100.0

Valid Percent
27.5
45.1
27.5
100.0

Cumulative
Percent
27.5
72.5
100.0

Tabela59: Marrja primare e inhalatorëve
Inhalatorët steroid duhet të merren para bronkodilatatorëvepërbën një pohim të vërtetë
për 45.1% të infermierëve të përzgjedhur. 27.5 % nuk janë dakord dhe zgjedhin ta
konsiderojnë këtë pohim si të gabuar. 27.5% nga pavendosmëria zgjedhin nuk e di .
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Grafiku 52: Marrja primare e inhalatorëve
12.dSteroidët inhalator përmirsojnë funksionin e pulmoneve në SPOK

steroidët inhalator përmirsojnë funksionin e pulmoneve në
SPOK

Valid

Frequency
Nuk e di 6
E vertete 36
E gabuar 9
Total
51

Percent
11.8
70.6
17.6
100.0

Valid Percent
11.8
70.6
17.6
100.0

Cumulative
Percent
11.8
82.4
100.0

Tabela 60: Përmirësimi i pulmoneve nga steroidët inhalator
Steroidët inhalator përmirsojnë funksionin e pulmoneve në SPOK përbën një pohim të
vërtetë për 70.6 % të infermierëve të përzgjedhur. 17.6 % nuk janë dakord dhe zgjedhin
ta konsiderojnë këtë pohim si të gabuar. Ndërsa 11.8 % nga pavendosmëria zgjedhin nuk
e di .
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Grafiku 53: Përmirësimi i polmoneve nga steroidët inhalator
Chi-square
Duke hipotetizuar se vitet e përvojës së infermierëve ndikojnë në aftësinë e tyrë për tu
përgjigjur në mënyrën e duhur njohurive infermierore mbi SPOK shohim lidhjen që
ekziston midis tyre duke përdorur ananlizën statistikore Chi- square
Chi- square është një analizë statistikorë që na shërben për të analizuar marrëdhëniën që
ekziston mes variablave nominale.
Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear Association
N of Valid Cases

Value
51.000a
22.819
1.280
51

df
25
25
1

Asymptotic
Significance (2sided)
.002
.588
.258

a. 52 cells (100.0%) have expected count less than 5. The minimum
expected count is .06.

Tabela 61: Chi-square
Duke iu referuar rezultateve të tabelës së mësipërme shohim se vlera e testit statistikor
është 51 , df= 25 dhe niveli i rëndësisë p= 0.05 Në këtë test p- value është p= 0.00
Kur vlera e p< 0.05 do të thotë se mes variablave ka një lidhje statistikisht të rëndësishme
që do të thotë se përvoja në punë e infermierëve ndikon në aftësinë e tyre për tu përgjigjur
në mënyrën e duhur në lidhje me njohuritë që ata kanë mbi kujdesin infermieror në
pacientët me SPOK.
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6. DISKUTIME
Në studim morën pjesë 51 infermier, niveli arsimor i të cilëve ishte i ndryshëm, 49% e të
cilëve kishin nivelin bachelor të studimit, 23.5% master professional dhe 27.5% me master
shkencor.
Vërejmë se pjesa më e madhe e tyre punonin në pavionin e patologjisë 54.9%, ndërsa
21.6% punonin në urgjencë dhe 23.5% në kirurgji.
Pjesa më e madhe e infermierëve që u bënë pjesë e këtij studimi 94.1% kishin deri në 10
vite përvoje pune, ndërsa 5.9% e infermierëvë të tjerë kanë 11-20 vite punë.
Të gjithë infermierët e përzgjedhur për të qënë pjesë e studimit kanë plotësuar në mënyrë
elektronike një pyetësorë, që synon të matë njohurit e tyre mbi kujdesin infermieror të
pacientëve më SPOK.
Në sesioni e epidemiologjis pyetja 1a, tabela 4 ka përqindjen më të ultë të infermierve që
janë përgjigjur saktë në këtë sesion 15.7%. Në një studim në Kinë kjo pyetje kishte një
përqindje të lartë të infermierëve të cilët janë përgjigjur saktë 97% [51].Gjithashtu dhe
pyetja 1d, tabela 9 shohim shohim se ka përqindje të ultë të infermierëve të cilët i janë
përgjigjur saktë 17.6%.Një përqindje e përafërt me një studim në Greqi ku i janë përgjigjur
saktë vetëm 15.4% e infermierëve pjesmarrës[52].
Në sesionin e fiziologjis, infermierët kanë një përqindje të lartë të përgjigjeve të sakta,
përveç pyetjes 2d, ku janë përgjigjur saktë vetëm 13.7% e infermierve. Ndryshe nga një
studim në Kinë ku 88% e infermierëve janë përgjigjur saktë ndërsa në studimin në Greqi,
64.1% e infermierëve kanë dhënë përgjigjen e saktë [51,52].
Në sesionin e etiologjis pyetja 3d, tabela 16 janë përgjigjur saktë vetëm 17.6% e
infermierëve ndërsa pyetjet e tjera kanë përqindje më të lartë të saktësis. Në studimin në
Greqi kjo pyetje kishte një përqindje të ultë të saktësisë, vetëm 10.3% e infermierëve ishin
përgjigjur saktë [52].
Në sesionin e frymëmarrjes shohim se ka një përqindje të kënaqshme të saktësi. Pyetja 4a
kishte 35.3% te përgjigjeve të sakta. Ndryshe nga një studim në Kinë ku 0% e infermierëve
janë përgjigjur saktë ndërsa në studimin në studimin e bërë në Greqi janë përgjigjur saktë
vetëm 5.1% e infermierëve [51, 52].
Sputum ka një përqindje të lartë të përgjigjeve të sakta, ku në pyetje 5c janë përgjigjur sakte
84.3% e infermierëve.Në studimin e bërë në Greqi në këtë pyetje janë përgjigjur saktë
100% e infermierëve [52].
Në sesionin e infeksionet e toraksit pyetja 6a, tabela 30 janë përgjigjur saktë 29.4% e
infermierëve. Në studimi e bërë në Greqi janë përgjigjur saktë 38.55 e infermierëve ndërsa
në studimin e bërë në Kinë janë përgjigjur saktë 47% e infermierëve [51, 52].
Në sesionin e ushtrimeve në SPOK, në pyetje 7d, tabela 38 janë përgjigjur saktë 86.3% e
infermierëve. Kjo pyetje ka një përqindje të lartë të saktësis edhe në studimi e bërë në
Greqi, ku janë përgjigjur saktë 94.9% e infermierve si dhe në Kinë ku janë përgjigjur saktë
95% e infermierve [51, 52].

84

Në sesionin e duhanpirjes pyetja 8c, tabela 43 janë përgjigjur saktë vetëm 11.3% e
infermierëve. Ndryshe nga studimi ne Greqi ku janë përgjigjur saktë 89.7% e infermierve
dhe në Kinë ku 100% e infermierëve janë përgjigjur saktë [51, 52].
Në sesionin e inhalatorve bronkodilatatorëve në pyetjan 9c, tabela 46 shohim se vetëm
11.8% e infermierëve janë përgjigjur saktë. Kjo pyetje ka një përqindje të ultë të saktësis
si dhe në studimin e bërë në Greqi ku vetëm 5.1% e infermierëve janë përgjigjur saktë
ndërsa në studimin e bërë në Kinë janë përgjigju saktë 33% e infermierve [51,52].
Në sesionin e antibiotiko terapis në SPOK pyetja 10a, shohim se kanë dhënë përgjigjen e
saktë vetëm 9.8% e infermierve. Gjithashtu dhe në studimin e bërë në Greqi ka një
përqindje të ultë të saktësis ku vetëm 5.1% e infermierëve janë përgjigjur saktë ndërsa në
studimin e bërë në Kinë janë përgjigjur saktë 36% e infermierëve [51, 52].
Në sesionin e steroidëve oral në pyetjen 11a, tabela 52 kanë dhënë përgjigje të saktë 15.7%
e infermierëve të përfshirë në studim. Në studimin e bërë në Greqi 28% e infermierve janë
përgjigjur saktë ndërsa në studimi e bërë në Kinë janë përgjigjur saktë 77% e infermierëve
[51, 52].
Në sesionin e steroidëve inhalator pyetja 12b, ka përqindjen më të ultë të saktësis, vetëm
7.8% janë përgjigjur saktë ndërsa në studimi e bërë në Greqi 0% e infermierëve janë
përgjigjur saktë [52]. Dhe në studim e bërë në Kinë ka një përqindje të ultë të saktësis, 12%
e infermierve janë përgjigjur saktë [51].
Infermierët në përgjithësi kane treguar nje nivel mesatar të njohurive pothuaj se në të gjitha
temat e paraqitura në këtë pyetësor. Një defiçit njohurish u pa në temat e epidemiologjis,
etiologjis, steroidët oral dhe steroidët inhalator. Në një studim nga literature profesionistët
e kujdesit shëndetësor kishin boshllëqe vecanërisht në njohurit rreth frymëmarrjes dhe
medikamenteve [50].Në një studim të bërë në Itali infermierët kanë njohuritë kufizuara të
COPD në temat e infeksioni dhe përkeqësimet [53] Në një studim të bërë në Kinë shohim
se infermierët respirator kanë deficit njohurish në temat epidemiologjis, dispnes, steroidët
inhalator dhe steroidët oral, ndërsa infermierët e përgjithshëm kishin deficit njohurish në
temat e epidemiologjis, fiziologjis, dispnes, infeksioni, ushtrimet, duhanpirja, vaksinimi,
bronkodilatatorët, steroidët oral dhe steroidët inhalator [51].
Në studimin tonë u pa një deficit njohursh sidomos në pyetjet 1a “Në SPOK fjala kronike
nënkupton një gjëndje të rëndë”, 1d “Në SPOK nivelet e oksigjenit janë gjithmon të ulta”,
2d “SPOK është zakonisht një sëmundje e trashëguar”, 3d “Dhimbje shtypëse në gjoks”,
8d “Ndalimi i duhanpirjes përmirëson funksionin e pulmoneve”, 9c “Nebulizatorët duhet
të thahen pas larjes”, 10a “Që terapia të jetë efektive duhet të zgjatë të paktën 10 ditë”, 11a
“ Tabletat steroide ndihmojnë në forcimin e muskujve”, 12a “Steroidët inhalator nuk duhet
të merren njëkohësisht me steroidët tablet”, 12b “Steroidët inhalator mund të sjellin një
lirim më të shpejtë të simptomave të frymëmarrjes”. Në një studim në Britani u administrua
BCKQ profesionstëve të kujdesit shëndetësor primar dhe sekondar. Rezultati i
pergjithshëm ishte mesatar , por u pa se kishte deficit njohurish në temat e frymëmarrjes
dhe medikamenteve [54]. Në studim në Kinë deficit njohurish u pa sidomos ne pyetjet 1b,
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4a, 4c, 7e, 8d, 8e, 9e, 13a, 13b [51]. Disa nga keto pyetje nuk janë përfshirë në pyetësor
tonë gjatë përkthimit. Njohurit e paskta të infermierëve do te thotë se dhe te pacientët do
te shkoj informacion i gabuar. Niveli i ulët i njohurive do të ndikoj dhe në edukimin e
pacientëve. Për të përmirësua nivelin e njohurive dhe rezultatet afatgjatatë të pacientëve
me SPOK, edukimi i pacientëve është i një rëndësie jetike. Edukimi shëndetësor i ofruar
nga infermierët për pacientët me SPOK mund të përmirësoj ndjeshëm PaO2, PaCO2,
FEV1, dhe SaO2. Nisma globale për sëmundjen kronike obstruktive të mushkërive
(GOLD), tregoi që temat e edukimit të pacientëve për SPOK duhet të mbulojë ndërprejen
e pirjes së duhanit, përdorimin korrekt të paisjeve inhalatore dhe njohjen e hershme të
përkeqësimit [51].
Duke hipotetizuar se vitet e përvojës së infermierëve ndikojnë në aftësinë e tyrë për tu
përgjigjur në mënyrën e duhur njohurive infermierore mbi SPOK shohim lidhjen që
ekziston midis tyre duke përdorur ananlizën statistikore Chi- square. Në këtë test p- value
është p= 0.00 Kur vlera e p< 0.05 do të thotë se mes variablave ka një lidhje statistikisht
të rëndësishme që do të thotë se përvoja në punë e infermierëve ndikon në aftësinë e tyre
për tu përgjigjur në mënyrën e duhur në lidhje me njohuritë që ata kanë mbi kujdesin
infermieror në pacientët me SPOK.
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7. KONKLUZIONE
➢ Në përgjithësi u pa një nivel mesatar i njohurive lidhur me temat e paraqitura në
pyetësorë.
➢ Një defiçit njohurish u pa në temat e epidemiologjis, etiologjis, steroidët oral dhe
steroidët inhalator.
➢ Nuk ka lidhje midis nivelit arsimor dhe njohurive infermierore.
➢ Pavioni ku infermierët punojnë ka lidhje me nivelin e njohurive mbi SPOK.
➢ Mes variablave na doli një lidhje statistikore e rëndësishme që do të thotë se
përvoja në punë e infermierëve ndikon në aftësin e tyre për tu përgjigjur në
mënyrën e duhur në lidhje me njohurit që ata kanë mbi kujdesin infermieror në
pacientët me SPOK.
➢ Për shkak të numrit të kufizur të infermierëve rezultate e këtj studim nuk mundë të
përgjithësohen dhe ky studim nuk përfaqëson nivelin e njohurive të infermierëve
në lidhje më SPOK.
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8. REKOMANDIME
➢ Të bëhet një studim më i gjerë mbi njohurit e infermierëve në SPOK. Pasi ky studim
ishte i limituar në numër infermierësh dhe në kohzgjatje.
➢ Duhet që infermierët të cilët kujdesen për pacientët me SPOK të bejnë specializime
të mëtejshme në menaxhimin e SPOK, pasi janë pika e parë e kontaktit për pacientin
dhe të përfshin në të gjitha hapat e kujdesit.
➢ Rritjen e edukimit nga ana e infermierit për pacientet me sëmundjen pulmonare
obstruktive kronike.
➢ Edukim i pacientit mbi marrjen e medikamenteve dhe kujdesin pas marrjes së tyre.
➢ Infermierët duhet të studiojnë literaturën bashkëkohore mbi sëmundjen pulmonare
obstruktive kronike dhe të rejat mbi trajtimin dhe diagnostikimin.

88

9.REFERECA
1. Buist AS, McBurnie MA, Vollmer ËM, et al.(2007) International variation in the
prevalence of COPD (the BOLD Study): a population-based prevalence study. Lancet;
370:741.
2. Gershon AS, Ëarner L, Cascagnette P, et al.(2011) Lifetime risk of developing chronic
obstructive pulmonary disease: a longitudinal population study. Lancet; 378:991.
3. Centers for Disease Control and Prevention (CDC).(2015) Chronic obstructive
pulmonary disease among adults--United States,. MMËR Morb Mortal Wkly Rep 2012;
61:938.
4. GBD 2015 Chronic Respiratory Disease Collaborators.(2015) Global, regional, and
national deaths, prevalence, disability-adjusted life years, and years lived with disability
for chronic obstructive pulmonary disease and asthma, 1990-2015: a systematic analysis
for the Global Burden of Disease Study . Lancet Respir Med 2017; 5:691.
5. Kochanek KD, Murphy SL, Xu J, Arias E.(2006) Mortality in the United States, NCHS
Data
Brief
2017;
293.Available
from:
https://www.cdc.gov/nchs/data/databriefs/db293.pdf (Accessed on July 16, 2019).
6. Rennard SI, Vestbo J.(2006) COPD: the dangerous underestimate of 15%. Lancet;
367:1216.
7. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD).(2019) Global Strategy
for theDiagnosis, Management and Prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Disease:
ReportAvailable from:. www.goldcopd.org (Accessed on February 04, 2019).
8. Allinson JP, Hardy R, Donaldson GC, et al.(2016) The Presence of Chronic Mucus
Hypersecretion across Adult Life in Relation to Chronic Obstructive Pulmonary Disease
Development.Am J Respir Crit Care Med; 193:662.
9. Kesimer M, Ford AA, Ceppe A, et al.(2017) Airëay Mucin Concentration as a Marker
of Chronic Bronchitis. N Engl J Med; 377:911.
10. Rennard SI. (1998)COPD: overvieë of definitions, epidemiology, and factors
influencing its development. Chest; 113:235S.
11. Global Initiative for Asthma (GINA).(2019) Global Strategy for Asthma Management
and Prevention: 2019 update. https://www.ginasthma.org (Accessed on October 07, 2019).
12. Obstructive lung disease. Med Clin North Am 1990; 74:547.
13. Rosenbloom J, Campbell EJ, Mumford R, et al.(1991) Biochemical/immunologic
markers of emphysema. Ann N Y Acad Sci; 624 Suppl:7.
14. Petty TL, Silvers GË, Stanford RE. (1987)Mild emphysema is associated ëith reduced
elastic recoil and increased lung size but not ëith air-floë limitation. Am Rev Respir
Dis;136:867.
15. O&#39;Brien C, Guest PJ, Hill SL, Stockley RA.(2000) Physiological and radiological
characterisation of patients diagnosed ëith chronic obstructive pulmonary disease in
primary care. Thorax; 55:635.
16. Global Initiative for Asthma.(2019) Global Strategy for Asthma Management and
89

Prevention,Updated 2019. https://ginasthma.org/ëp-content/uploads/2019/06/GINA2019-main-report-June-2019-ëms.pdf (Accessed on July 16, 2019).
17. McDonough JE, Yuan R, Suzuki M, et al.(2011) Small-airëay obstruction and
emphysema inchronic obstructive pulmonary disease. N Engl J Med; 365:1567.
18. Jeffery PK.(2000) Comparison of the structural and inflammatory features of COPD
and asthma. Giles F. Filley Lecture. Chest; 117:251S.
19. Harkness LM, Kanabar V, Sharma HS, et al.(2014) Pulmonary vascular changes in
asthma and COPD. Pulm Pharmacol Ther; 29:144.
30. Oh YM, Bhome AB, Boonsaëat Ë, et al.(2013) Characteristics of stable chronic
obstructive pulmonary disease patients in the pulmonology clinics of seven Asian cities.
Int J Chron Obstruct Pulmon Dis; 8:31.
20. Kuempel ED, Ëheeler MË, Smith RJ, et al.(2009) Contributions of dust exposure and
cigarette smoking to emphysema severity in coal miners in the United States. Am J Respir
Crit Care Med; 180:257.
21. Lamprecht B, McBurnie MA, VollmerËM, et al. COPD in never smokers: results from
the population-based burden of obstructive lung disease study. Chest 2011; 139:752.
22. Qaseem A, Wilt TJ, Weinberger SE, et al.(2011) Diagnosis and management of stable
chronicobstructive pulmonary disease: a clinical practice guideline update from the
American College of Physicians, American College of Chest Physicians, American
Thoracic Society, and European Respiratory Society. Ann Intern Med; 155:179.
23. Simel D, Rennie D.(2008) The rational clinical examination: Evidence-based clinical
diagnosis,McGraë Hill (Ed), Neë York.
24. Rennard S, Decramer M, Calverley PM, et al.(2000) Impact of COPD in North America
and Europe in 2000: subjects&#39; perspective of Confronting COPD International
Survey. Eur Respir J; 20:799.
25. Kessler R, Partridge MR, Miravitlles M, et al.(2011) Symptom variability in patients
ëith severe COPD: a pan-European cross-sectional study. Eur Respir J; 37:264.
26. Badgett RG, Tanaka DJ, Hunt DK, et al. (1993) Can moderate chronic obstructive
pulmonary disease be diagnosed by historical and physical findings alone? Am J Med ;
94:188.
27. NCBI PubChem. Nicotine.(2014)Available from:
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=89594#x27
28. American Thoracic Society, European Respiratory Society.(2003) American Thoracic
Society/European Respiratory Society statement: standards for the diagnosis and
management of individualsëith alpha-1 antitrypsin deficiency. Am J Respir Crit Care
Med; 168:818.
29. Brusasco V, Martinez F.(2014) Chronic obstructive pulmonary disease. Compr
Physiol; 4:1.31. Miller MR, Hankinson J, Brusasco V, et al.(2005) Standardisation of
spirometry. Eur Respir J; 26:319.

90

32. Kelly AM, McAlpine R, Kyle E. (2001)Hoë accurate are pulse oximeters in patients
ëith acuteexacerbations of chronic obstructive airëays disease? Respir Med; 95:336.
33. Matthay RA, Niederman MS, Ëiedemann HP. (1990)Cardiovascular-pulmonary
interaction inchronic obstructive pulmonary disease ëith special reference to the
pathogenesis and management of cor pulmonale. Med Clin North Am; 74:571.
34. Iyer AS, Wells JM, Vishin S, et al.(2004) CT scan-measured pulmonary artery to aorta
ratio and echocardiography for detecting pulmonary hypertension in severe COPD. Chest
; 145:824.
35. Klein JS, Gamsu G, Webb WR, et al.(1992) High-resolution CT diagnosis of
emphysema in symptomatic patients ëith normal chest radiographs and isolated loë
diffusing capacity. Radiology; 182:817.
36. Menezes AM, Hallal PC, Perez-Padilla R, et al.(2007) Tuberculosis and
airfloëobstruction: evidence from the PLATINO study in Latin America. Eur Respir J;
30:1180.
37. Vincent E, Seëell L (2014) The role of the nurse in pulmonary rehabilitation. Nursing
Times; 110: 50, 16-18. Available from: https://ëëë.nursingtimes.net/clinicalarchive/respiratory-clinical-archive/the-role-of-the-nurse-in-pulmonary-rehabilitation-0912-2014/.
38. Ankur Girdhar, Puneet Agarëal and Amita Singh (November 5th 2018). Pulmonary
Rehabilitation in Chronic Obstructive Pulmonary Disease, Cardiorespiratory Fitness,
Hasan Sözen, IntechOpen, DOI: 10.5772/intechopen.81742. Available from:
https://ëëë.intechopen.com/books/cardiorespiratory-fitness/pulmonary-rehabilitation-inchronic-obstructive-pulmonary-disease.
39.
AnaStoilkova-HartmannaFrits
M.E.FranssenabIngrid
M.L.AugustinbEmiel
F.M.ËoutersabKatharine D.Barnard (Nowember 2018). COPD patient education and
support
–
Achieving
patient-centredness,
Elsevier
0738-3991,2031-2036,
DOI:10.1016/j.pec.2018.05.024.Available
from
https://ëëë.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0738399118302726?via%3Dihub#a
bs0010
40. Ledi Neçaj (2016)Strategjite e rehabilitimit Kardio-Respirator ne pacientet me
kardiomiopati kronike apo post akute dhe me semundje kronike te frymemarrjes. Available
from: http://umed.edu.al/ëp-content/uploads/2019/06/Ledi-Ne%C3%A7aj-PhD.pdf
41. Anna Nicholson (April 14, 2015). Coping ëith the Emotional Impact of COPD,
COPD.net. Available from: https://copd.net/living-ëith-copd/pulmonary-rehab/coping/
42. Pervin Korkmaz Ekren, Alev Gürgün, Funda Elmas Uysal, Şenay Tuncel, Sami Deniz,
Hale Karapolat, and Feza Bacakoğlu (2018 May 23). Effects of pulmonary rehabilitation
in patientsëith mild-to-moderate chronic obstructive pulmonary disease: Bottom of an
iceberg. Turkisch journal of physica medicine snd rehabilitation , 162-169. DOI:
10.5606/tftrd.2018.1006.
Available
from:
https://ëëë.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6657762/
91

43. Hulya Sahin, Yelda Varol, Ilknur Naz, Nimet Aksel, Fevziye Tuksavul , Ayse Ozsoz,
(2018). The effect of pulmonary rehabilitation on COPD exacerbation frequency per year.
Pub Med, 27240018, 165-174,
DOI: 10.1111/crj.12507. Available from:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27240018/
44.A.López-GarcíaS. Souto-CambaL.González-DonizM.Blanco-AparicioJ.SaletaA.ListaPaz, (Noëember 01, 2016).Exacerbation impact of a pulmonary rehabilitation program on
chronic obstructive pulmonary disease subjects. Physiotherapy Journal,
DOI:https://doi.org/10.1016/j.physio.2016.10.066.
Available
from:
https://ëëë.physiotherapyjournal.com/article/S0031-9406(16)30139-0/fulltext
45. Jakob L. Kjærgaard, Carsten B. Juhl, Peter Lange, Jon T. Ëilcke, (2020). Early
pulmonary rehabilitation after acute exacerbation of COPD: a randomised controlled trial,
ERJ Open Research 6: 00173-2019; DOI: 10.1183/23120541.00173-2019. Available
from:
https://openres.ersjournals.com/content/6/1/001732019?utm_source=TrendMD&utm_medium=cpc&utm_campaign=ERJ_Open_Res_Tren
dMD_0
46. Rehabilitation Nurses Play a Variety of Roles, ASSOCIATION OF
REHABILITATION NURSES, Available from: https://rehabnurse.org/about/roles-of-therehab-nurse
47. Respiratory Nurses, Europian Respiratory Society, Available from:
https://ëëë.ersëhitebook.org/chapters/allied-respiratory-professionals/respiratory-nurses/
48. Rupert C M Jones, Sam Freegard, Mark Reeves, Karen Hanney & Frank Dobbs (2001).
The role of the practice nurse in the management of chronic obstructive pulmonary disease
(COPD)Primary Care Respiratory Journal volume 10, pages106–108, DOI:
https://doi.org/10.1038/pcrj.2001.40.
Available
from:
https://ëëë.nature.com/articles/pcrj200140
49. Monica J Fletcher, Birthe H Dahl (2013). Expanding nurse practice in COPD: is it key
to providing high quality, effective and safe patient care? 22(2): 230–233, PubMed, DOI:
10.4104/pcrj.2013.00044.
Available
from:
https://ëëë.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6442791/
50. K.Edwards, S.Singh (2012) P235 The Bristol COPD Knowledge Questionnaire
(BCKQ): Assessing the Knowledge of Healthcare Professionals Involved in the Delivery
of COPD, BMJ journal, DOI: http://dx.doi.org/10.1136/thoraxjnl-2012-202678.296.
Available from: https://thorax.bmj.com/content/67/Suppl_2/A167.2
51. Ma Y, Peng Y, Chen P, Nie N, Chen Y,(2019) Assessment of COPD-Related
Knoëledge Among Internal Medicine Nurses: A Cross-Sectional Study, 14: 2917—2925,
doi.org/10.2147/COPD.S232055 Available from: https://ëëë.dovepress.com/assessmentof-copd-related-knoëledge-among-internal-medicine-nurses-a--peer-revieëed-fulltextarticle-COPD#CIT0015
52. Maria Staiou, Evangelina Kotrotsiou, Kostantinos Gourgoulianis, Vassilios
Raftopoulos. (2018) The Psychometric Properties and Test-Retest Reliability of the Bristol
92

COPD Knowledge Questionnaire when Adapted in a Sample of Greek Nurses,
International
Journal
of
Caring
Sciences.
157
Avaiable
from:http://www.internationaljournalofcaringsciences.org/docs/17_raftopoulos_original_
11_1.pdf
53. Dhurata Ivziku, Marco Clari, Maria Grazia De Marinis, Maria Matarese (2018),
Patients and caregivers’ knowledge of chronic obstructive pulmonary disease. Professioni
Infermieristiche,
ISSN:
0033
–
0205,
Available
from:http://www.profinf.net/pro3/index.php/IN/article/view/478
54. Wong CK, Yu WC.(2016) Correlates of disease-specific knowledge in Chinese patients
with
COPD.
Int
J
Chron
Obstruct
Pulmon
Dis.;11:2221–2227.
Doi:10.2147/COPD.S112176,
Available
from:
https://ëëë.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5028094/#b19-copd-11-2221

93

10. ANEKSE
10.1Aneksi 1
Fletë informuese
Pershendetje ,
jam Jonilda Boshkaj, student në pragë diplomimi (Master shkencor ne Infermieri të
përgjithshme) ne Fakultetin e Shëndetit Publik, Universiteti i Vlorës “Ismail Qemali”.
Jam duke kryer një studim në lidhje me vlersimin e njohurive të infermierëve mbi kujdesin
infermieror në SPOK.
Pjesë e studimit do të jene infermierët e Spitalit Rajonal Vlore.
Të dhënat do të mblidhen ndërmjet një pyetësori anonim të vetadministruar. Ky pyetësor
është i ndarë në dy seksione, një që përmban të dhëna socio-demografike dhe një i lidhur
njohurit e infermierëve mbi kujdesin infermieror në SPOK.
Të dhënat e përfituara pas analizës statistikore do të jenë pjesë e punimit tim për diplomim.
Pjesmarrja është vullnetar dhe çdo pjesmarrës mund të largohet në çdo moment nga
studimi.
Faleminderit!
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10.2 Aneksi 2
LEJA ETIKE
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10.3 Aneksi 3
PYETESORI
Pyetesori ne lidhje ne njohurit infrermierore qe kane infermieret mbi kujdesin
infermieror ne SPOK.
Pjesa e parë: Të dhëna demografike
I. Arsimi
1. Bachelor
2. Master professional
3. Master Shkencor
II. Pavioni
1. Patologji
2. Urgjencë
3. Kirurgji
III. Eksperienca në punë:
1. 0-10 vjet
2. 11-20 vjet
3. Mbi 20 vjet
Pjesa e dytë: Njohuri teorike
1.
Ne SPOK : E vertet E gabuar
a.
Ne SPOK fjala “kronike” nënkuptonë
një gjëndje të rënd.
b.
SPOK mund të konfirmohet vetëm nga testet e
frymemarrjes.
c.
Ne SPOK zakonisht ka një përkeqësim gradual.
d.
Ne SPOK nivelet e oksigjenit në gjak janë gjithmon
të ulta,
e.
SPOK është i pazakont ne personat nën 40 vjecë
2.
SPOK:
a.
Më shumë se 80% e rasteve janë të shkaktuar nga
duhanpirja.
b.
SPOK mund të shkaktohet nga ekspozimi ndaj
pluhurave në vendin e punës.
c.
Astma e cila zgjatë për një kohë të gjatë mund të
zhvillojë SPOK.
d.
SPOK është zakonisht një sëmundje e trashëguar.
e.
Femrat janë më pak të prekshme nga efekti I
duhanpirjes se sa meshkujt.
3.
Simptomat e mëposhtme jane të zakonshme në SPOK:
a.
Enjtja e kyceve.
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b.
Lodhje.
c.
Gulcim .
d.
Dhimbje shtypëse në gjoks .
e.
Humbje e shpejtë e peshës.
4.
Frymëmarrja në SPOK:
a.
Për shkak të frymëmarrjes së rënduar ndalohet
të udhëtoj me avion.
b.
Frymëmarrja mund të rëndohet nga konsumimi e
vakteve të bollshme.
c.
Dispne do të thotë se nivelet e oksigjenit
janë të ulta.
5.
Sputumi:
a.
Kollitja me sputum është një simptom e zakonshme
në SPOK.
b.
Pastrimi i rrugëve të frymëmarrjes me sputumit është
më i vështirë në dehidratim.
c.
Inhalatorët bronkodilatator mund të ndihmojnë në
pastrimin e sputumit në rrugët e frymëmarrjes.
d.
Sputum mund të shkaktoj dëmtime nëse gelltitet
e.
Aktiviteti fizik ndihmon në pastrimin e rrugëve të
frymëmarrjes nga sputumi.
6.
Infeksionet të toraksit/ Acarimet.
a.
Infeksione të toraksit shpesh shkaktojnë kollitje
me gjak.
b.
Ne infeksione të kraharorit sputum zakonishtë bëhet
me ngjyrë (I verdhë ose jeshil).
c.
Përkeqësimi mundë të ndodhë në munges të
infeksioneve të kraharorit,
d.
Infeksione të kraharorit janë gjithmonë të lidhura
me temperature e lartë.
7.
Ushtrimet në SPOK:
a.
Ecja është ushtrimë më i mirë se ushtrimet e
frymëmarrjes per të përmirësuar fizikun.
b.
Ushtrimet duhet të shmangen pasi dëmtojnë
pulmonet.
c.
Ushtrimet ndihmojnë në mbajtje normale të
densitetit kockor.
d.
Ushtrimet ndihmojnë në lehtësimin e depresionit.
8.
Duhanpirja:
a.
Ndalimi i duhanpirjes do të ndalojë rrezikun e
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sëmundjeve të zemrës.
b.
Ndalimi i duhanpirjes do të ngadalsojë dëmtimin
e mëtejshëm te pulmoneve.
c.
Ndalimi i duhanpirjes nuk ka vlerë pasi është
zhvilluar sëmundja.
d.
Ndalimi i duhanpirjes përmirëson funksionin
e pulmoneve.
9.
Inhalatorët bronkodiltatorë:
a.
Të gjithë bronkodilatatorët kanë një veprim të
shpejtë brenda 10 minutash.
b.
Bronkodilatatorët me veprimë të gjatë dhe ata me
veprim të shkurtër mund të merren në të njëjtën ditë.
c.
Nebulizatorët duhet të thahen pas larjes.
d.
Dridhja mund të jetë efekt anesor i bromkodilatatorve.
10.
Antibiotiko-terapia ne SPOK:
a.
Që terapia të jetë efektive duhet të zgjatë të paktën
10 ditë.
b.
Përdorim i tepërt i antibiotikëve mund të rrisi rezistencën
e baktereve.
c.
Trajtimi me antibiotic është I nevojshëm në rastët e
acarimit sado të buta mund të jenë ato.
d.
Duhet të kërkojmë këshilla nëse antibiotikët shkaktojnë diarre.
11.
Tabletat steroide të cilat jepen në SPOK:
a.
Tabletat steroide ndihmojnë në forcimin e muskujve.
b.
Tabletat steroide duhet të shmangen ne rastë të
një infeksioni në gjoks.
c.
Dyspepsia është një efektë anesor nga përdorimi
i steroidëve.
d.
Tabletat steroide mund të rrisin oreksin tuaj.
12.
Steroidët inhalator:
a.
Steroidët hinhalator nuk duhet të merret
njëkohësisht me steroidët me tablet.
b.
Steroidët inhalator mund të sjellin një lirim
më të shpejtë të simptomave të frymemarrjes.
gojë
c.
Inhalatorët steroid duhet të merren para
bronkodilatatorëve.
d.
Steroidët inhalator përmirsojnë funksionin
e pulmoneve në SPOK.
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Abstrakt
Hyrje: SPOK është një sëmundje e cila nuk ka kurë specifike, por pacientë përfitojne nga
programe e rehabilitimit pulmonary. Infermierët në pavjonin e patologjis punojnë vazhdimishtme pacientë të cilët vuajnë nga
SPOK.Është shumë e rëndësishme që këta infermier të kenë aftësi që të përmbushin nevojat që kanë pacientët.Studimi jonë vlerson
njohurit që kanë infermierët në kujdesin infermieror në SPOK dhe vlerëson ku qëndrojn ë mangësit dhe fushat të cilat kanë nevoj për
më shumë ndërhyrje.
Qëllimi i studimit: Të vlerësojmë impaktin e ndërhyrjes infermierore në rehabilitimi
afatgjatë tek pacientët me SPOK në mënyrë që të zbulohen fushat e ofrimit të kujdesit të
kërkuar dhe a ka mangësi në këtë aspekt.
Metodologjia: Studimi ishte i tipit Cross-seksional. Të dhënat e studimit u mblodhën në
peridhën Mars-Qershor 2020, në repartet e patologjis, urgjencës, dhe kirurgjis (këta dy të të fundit kanë punuar në repartin e patologjis)
Spitalin Rajonal Vlore. Mbledhja e të dhënave u realizua mendërmjet një pyetësori anonim Bristol CPOD Knowledge Questionnaire
(BCKQ) .Pyetësori u administrua në një metodë të shkurtuar. Në studim u përfshin 51 infermier, të cilët pranuan të plotësonin pyetësorin
në lidhje me
njohurit mbi SPOK.
Rezultate: Pjesa më e madhe e infermierëve të përfshirë kishin nivelin bachelor të studimit 49%. Në bazë të rezultateve shohim se pjesa
më e madhe e infermierëve rreth 54.9% i përkasin pavionit të patologjisë. Infermierët kishin deficit njohurish në disa nga temat. Lidhje
sinjifikante statistikore u gjetën midis variablave, që do të thotë se përvoja në punë e infermierëve ndikon në aftësin e tyre për tu
përgjigjur në mënyrën e duhur në lidhje me njohurit që ata kanë mbi kujdesin infermieror në pacientët më SPOK.
Konkluzionet:Ky studim evidentoi një deficit njohurish të infermierëve ne disa nga temat, në lidhje mekujdesin infermieror në SPOK.
Defiçiti i njohurive që kanë infermierët ndikojnë në njohurit e pacientëve dhe në të kuptuarit e gjëndjes së tyre si dhe në aftësin e
pacientëve për të vetmenaxhuar në mënyrë efektive SPOK. Trajnimet e vazhdueshme në lidhje me kujdesin infermieror në SPOK do të
përmirësoj nivelin e njohurive mbi SPOK të infermierëve.
Fjalët kyçe: SPOK, BCKQ, njohurit, kujdesi infermieror, rehabilitim pulmonary
Abstract
Introduction: COPD is a disease which has no specific cure but patients benefit frompulmonary rehabilitation programs. Nurses in the
pathology ward work continuously on patients suffering from COPD. It is very important that these nurses have the skills to meet the
needs of patients. Our study assesses the knowledge that nurses have in nursing care at SPOK and assesses the shortNcomings and areas
that need more intervention.
Aim of the study: To assess the impact of nursing intervention on rehabilitation long-term in patients with COPD in order to discover
areas of care delivery required and whether there are shortcomings in this regard.
Methodology: The study was of the Cross-sectional type. Study data were collected at March-June 2020, in the pathology, emergency,
and surgery wards (the latter two worked in the pathology ward) Vlora Regional Hospital. Data collection was performed through an
anonymous Bristol COPD Knowledge Questionnaire (BCKQ). The questionnaire was administered in an abbreviated method. The study
included 51 nurses who agreed to complete the questionnaire in relation to knowledge on COPD.
Results: Most of the nurses involved had a 49% bachelor level of study. Based on the results, see that most of the nurses, about 54.9%,
belong to the pathology ward. Nurses had knowledge deficits in some of topics. Statistically significant links were found between the
variables, meaning that nurses ’work experience affects their ability to respond appropriately to the knowledge they have about nursing
care in patients with COPD.
Conclusions: This study identified a deficit of nurses' knowledge in some of topics, about nursing care in COPD. The lack of knowledge
that nurses have affects patients 'knowledge and understanding of their condition as well as patients' ability to effectively self-manage
COPD. Ongoing training on nursing care at COPD will improve nurses' level of knowledge on COPD.
Keywords: COPD, BCKQ, knowledge, nursing care, pulmonary rehabilitation
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