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Abstrakt 
Infarkti i miokardit, i përkufizuar si nekrozë miokardiale e shkaktuar nga ndalimi akut i 
fluksit të gjakut koronar, ka një peshë të rëndësishme në sëmundshmërinë dhe 
vdekshmërinë e popullatës shqiptare ashtu dhe të vendeve të tjera të rajonit apo botës. 

Kjo emergjencë shëndetsore shkaktohet në shumicën e rasteve nga arteroskleroza, por 
dhe faktorët e tjerë nuk janë më pak të rëndësishëm. Bazuar në raportin INTERHEART, 
faktorët e modifikueshëm, si hipertensioni, diabet mellitus, duhanpirja, jeta sedentare 
inaktive fizikisht, hiperlipidemia, obeziteti, stresi apo depresioni, janë përgjegjëse për 
90% të rasteve të Infarktit akut të miokardit (IAM). Në mbarë botën, programet për 
vlerësimin dhe monitorimin e personave me sëmundje kardiovaskulare apo në risk për 
të zhvilluar sëmundje të tilla, ka sjell reduktimin e frekuencës së IAM si dhe uljen e 
fatalitetit në këtë emergjencë.  

Qëllimi i punimit: Të përcaktohet niveli i njohurive të pacientëve ndaj IAM dhe 
faktorëve riskant të kësaj emergjence, për të vlerësuar menaxhimin e tyre në Shërbimin 
Parësor në qytetin e Vlorës. 

Metodologjia e punës: Ky është një studim deskriptiv analitik, i realizuar me N=117 
persona të cilët kanë vizituar Qëndrat Shëndetsore të Shërbimit Parësor, përjashtuar 
sektorin e Konsultores apo rastet që janë paraqitur tek mjeku i familjes për familjarët e 
tyre. Pas matjes së riskut aktual të pacientëve, bazuar në vetë raportim, mund të themi se 
secili prej tyre ishte i rrezikuar prej minimum 2 faktorë riskant, kryesisht meshkujt 
paraqiteshin më të riskuar (P<0.05). Faktorët riskues me frekuencë më të lartë ishin 
aktiviteti fizik jo i rregullt, duhanpirja dhe dieta jo e ushqyeshme. Niveli mesatar i 
njohurive ndaj simptomave dhe faktorëve riskant të IAM ishte nën nivelin mesatar, 
përkatësisht X1=1.95 pikë(0 pike min, 7 pikë max) dhe X2=4.5 pikë(0 pike min, 10 
pikë max). Niveli i njohurive ndaj simptomave dhe faktorëve riskant ndikohej në 
mënyrë sinjifikante nga frekuentimi i Shërbimit parësor (P=0.08, P=0.029) dhe nga 
informimi i realizuar nga mjeku/infermieri i qëndrës(P=0.031, P=0.018).Ekzaminimet 
dhe analizat laboratorike ishin kryer në rastet e diagnostikuara me diabet, hipertension, 
SKV dhe jo në rastet e shëndetshme me faktorë riskant prezent, si konsumi i duhanit, 
aktivitet fizik jo i rregullt dhe dietë jo e shëndetshme ushqimore.  

Rekomandime: Stafi shëndetsor i qëndrave shëndetsore duhet të nxis një stil jetese të 
shëndetshëm, duke reduktuar sjelljet e dëmshme si duhanpirja, konsumimi i alkoolit, 
apo ushqyerje jo e shëndetshme si dhe të promovojë aktivitet fizik të rregullt. Pacienti 
duhet të informohet, edukohet dhe të ndërgjegjësohet mbi simptomat e kësaj emergjence 
shëndetsore dhe faktorët që rrezikojnë shëndetin nga IAM, përmes broshurave, 
fletëplosjeve, video informuese dhe sensibilizuese.Të mbahen nën kontroll rastet me 
patologji riskuese të diagnostikuara. Të vlerësohet risku i pacientëve që nga sjelljet 
negative jo të shëndetshme, deri tek rastet familjare me IAM apo SKV. Prandalimi 
parësor i IAM duhet të realizohet edhe në rastet asimptomatike me faktorë risku present 
dhe jo vetëm në rastet që kanë diagnoza të vendosura kardiovaskulare apo riskuese për 
IAM. 

 

Fjalët kyce: Infarkt akut miokardi, sëmundje kardiovaskulare, parandalim, shërbim 
shëndetsor parësor, hypertension, diabet mellitus, duhanpirje, aterosklerosis,    



Faktorët Riskantë të IAM dhe menaxhimi I tyre në Shërbimin Parësor shëndetsor, në qytetin e Vlorës 

 

 

 9 

Abstract  
Myocardial infarction, defined as myocardial necrosis caused by acute cessation of 
coronary blood flow, has a significant weight in the morbidity and mortality of the 
Albanian population as well as other countries in the region or the world. 

This emergency is caused in most cases by atherosclerosis, but other factors are no less 
important. According to the INTERHEART report, modifiable factors, such as 
hypertension, diabetes mellitus, smoking, inactive sedentary lifestyle, hyperlipidemia, 
obesity, stress or depression, are responsible for 90% of cases of Acute Myocardial 
Infarction (AMI). Even the combination of the above factors aggravates this health 
situation. Worldwide, programs to assess and monitor people with cardiovascular 
disease or at risk of developing such diseases, has reduced the frequency and fatality of 
IAM. 

Aim of the study: Determine the level of knowledge of patients about IAM and its risk 
factors, to assess their management in the Primary care in city of Vlora. 

Methodology: This is a descriptive analytical study, conducted with N=117 people who 
have visited Primary Care Services, excluding the Counseling sector or cases that have 
been presented for family members. After measuring the current risk of patients, based 
on self-reporting, we can say that each of them was at risk of at least 2 risk factors, 
mainly men most endangered(P <0.05). The highest frequency risk factors were 
irregular physical activity, smoking, and unhealthy diet. The average level of knowledge 
about the symptoms and risk factors of IAM was below the average level, respectively 
X1 = 1.95 points (0 points min, 7 points max) and X2 = 4.5 points (0 points min, 10 
points max). The level of knowledge about the symptoms and risk factors was 
significantly influenced by the attendance of the Primary Service (P = 0.08, P = 0.029) 
and the information provided by the doctor / nurse of the center (P = 0.031, P = 0.018). 
Examinations and analyzes laboratory tests were performed in cases diagnosed with 
diabetes, hypertension, SKV and not in asymptomatic high risk cases, such as smoking, 
irregular physical activity and unhealthy diet. 

Recommendations: The health staff of primary care services should promote a healthy 
lifestyle, reducing harmful behaviors such as smoking, alcohol consumption, or 
unhealthy eating as well as promote regular physical activity. The patient should be 
informed, educated and responsible of the symptoms of this health emergency and the 
factors that endanger health by IAM. This type of education can be realized through 
brochures, leaflets, informative and awareness videos.Keep under control cases with 
diagnosed risky pathologies. Assess the risk of patients or the population that includes 
health centers, for negative unhealthy behaviors, or family histori of cardiovascular 
disease.  Primary prevention of IAM should be performed in asymptomatic in high risk 
cases, not only in patients with established cardiovascular disease. 

 

Key words: Acute myocardial infarction, cardiovascular disease, prevention, primary 
health care, hypertension, diabetes mellitus, smoking, atherosclerosis.  
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Hyrje  
Bazuar në raportin “Gjendja shëndetsore e popullatës shqiptare”, e publikuar në raportin 
e ISHP, sëmundjet kardiovaskulare zënë vendin e parë në peshën e sëmundjeve jo të 
transmetueshme në vendin tonë. Gjatë 20 viteve të fundit në Shqipëri ka patur një rritje 
pothuajse të dyfishtë të nivelit të vdekshmërisë nga sëmundja ishemike e zemrës dhe një 
rritje të trefishtë të nivelit të vdekshmërisë nga diabeti, për shkak të nivelit të lartë të 
glukozës, dietës jo të shëndetshme, obezitetit dhe inaktivitetit fizik.  

Në vitin 2010, vdekshmëria nga sëmundja ishemike e zemrës që i atribuohet 
hiperkolesterolemisë pothuajse është dyfishuar në Shqipëri, i cili është i vetmi vend në 
rajonin e Evropës Juglindore që po kalon një rritje graduale të barrës së 
sëmundshmërisë që i atribuohet nivelit të lartë të kolesterolit total. (1) 

Bazuar sërisht në raportet e ISHP dhe raportin kombëtar për sëmundshmërinë kronike, 
për vitin 2018 janë shënuar 3800 vdekje nga infarkti i miokardit, ndërsa incidenca e 
sëmundjeve ishemike të zemrës për vitin 2019, ka pësuar ulje me 13%, po ashtu dhe 
infarkti i miokardit është reduktuar me 13%. Ulja e duhanpirjes te personat mbi 40 vjeç, 
zbatimi i ligjit për duhanpirjen në hapësirat publike, ndërgjegjësimi më i mirë i 
populates për kontrollin e faktorëve rrezikues, të tillë si hipertensioni, 
hiperkolesterolemia, hiperglicemia etj, konsiderohen faktorë që kanë ndikuar në këtë 
prirje. (2) 

Në shumë vende të botës, ashtu sikurse në vendin tonë, sëmundjet e zemrës dhe AVC 
po marrin përmasa pandemike, të ndikuara kryesisht nga jetesa dhe zakonet jo të 
shëndetshme. Një numër i madh personash janë në rrezik të lartë për sëmundje 
kardiovakulare, e për pasojë infarkti miokardi, por nuk janë në dijeni të rrezikut që u 
kanoset.  

Lajmi i mirë në këtë situatë është mundësia për të parandaluar faktorët riskant madhor. 
Të gjitha të dhënat e ISHP mbi popullatën shqiptare tregojnë se infarkti i miokardit 
është një emergjencë shëndetsore e cila mund të parandalohet, duke modifikuar stilin e 
jetesës dhe duke mbajtur nën kontrol disa faktorë statistikisht ndikues në këtë situatë 
shëndetsore.  

Bazuar në incidencën e sëmundjeve kardiovaskulare, konkretisht infarktit të miokardit, 
që mund të cilësohet si një prej pikave fundore të këtyre sëmundjeve, si dhe në 
karakterin parandalues që e karakterizon, është vendosur të realizohet ky studim, i cili 
ka për qëllim të evidentojë: Të përcaktohet niveli i njohurive të pacientëve ndaj IAM 
dhe faktorëve riskant të kësaj emergjence, për të vlerësuar më tej menaxhimin e tyre në 
Shërbimin Parësor në qytetin e Vlorës. 
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1. Kuadri teorik 
Më poshtë do të behët një përshkrim i detajuar i koncepeve teorike lidhur me IAM, 
klasifikimin e tij, simptomat, faktorët rrezikues si dhe metodat e parandalimit të tij.  

1.1 Çfarë është Infarkti akut I miokardit 
Infarkti akut i miokardit është një sëmundje e shpeshtë që ka pasoja shumë serioze në 
mortalitetin, morbiditetin dhe koston e shoqërisë. Kjo sëmundje ishemike përcaktohet si 
një nekrozë e muskulit të zemrës si pasojë e një isheme të zgjatur regjionale, një 
obstruksioni koronar akut, në mungesë të një qarkullimi kolateral të mjaftueshëm. (3) 

 Ishemia miokardiale, e cila vjen si pasojë e imbalancës midis furnizimit dhe kërkesës, 
çon në nekrozë të miociteve, e cila progredon në varësi të shumë faktorëve si organi, 
puna kardiake, kohezgjatja e ishemisë, fluksi koleteral i gjakut, etj. (4)  

Në fundin e shekullit të 19-të, në ekzaminimet post-mortem u vu re një lidhje e 
mundshme midis okluzionit trombotik të arteries koronare dhe infarktit miokardial. 
Vetëm në fillim të shëkullit të 20 është realizuar përshkimi i parë klinik, i cili 
përshkruante lidhjen midis formimit të trombit në arterien koronare dhe shënjave klinike 
të kësaj gjndjeje. Një studim i realizuar prej World Health Organization, duke përdorur 
autopsitë e personave të vdekur nga IM, ku në 31% të rasteve nuk u gjet një tromb në 
arterie, hodhi poshtë përkufizimin e IM si një trombozë koronare. Prej shumë vitesh u 
përdorën përkufizime të ndryshme rreth infarktit të miokardit, duke shkaktuar konfuzion 
dhe kontradikta, si rrjedhim lindi nevoja e një përkufizimi universal general për IM, i 
cili të njihej në të gjitha vendet. Kjo ndodhi për herë të parë rreth viteve 1950-1970, ku 
grupe pune të OBSH, vendosën një përkufizim të IM bazuar në EKG, për përdorim 
epidemiologjik. (5)  

Përkufizimi original, me modifikime të vogla është ende duke u përdorur në ditët  
esotme në studime epidemiologjike. Me prezantimin e biomarkerave kardiak nga 
Shoqata Europiane e Kardiologjisë (ESC) dhe Kolegji Amerikan i Kardiologjisë (ACC), 
u vendos një përkufizim bazuar në aspektin klinik dhe atë biokimik, ku dëmtimi 
miokardial, i përcaktuar nga biomarkera jo normal, në kushtet e një ishemie miokardiale 
akute, mund të përcaktohet si një Infarkt Miokardi. Ky princip u përpunua nga Task 
Forca Globale e IM, duke cuar në krijimin e Përkufizimit Universal të Infarktit të 
Miokardit, në vitin 2007, i cili shpalos dhe sistemin e klasifikimit të IM në 5 
nënkategori. Ky dokument u miratua nga ESC, ACC, AHA, WHF dhe u adoptua nga 
OBSH. (6) Bashkëpunimi midis organizatave të sipërpërmendura prodhoi Përkufizimin 
e Tretë Universal të Infarktit të Miokardit në vitin 2012.  

Studimet kanë treguar se dëmtimi miokardial, i përcaktuar nga rritja e tropininës 
kardiake cTn, haset shpesh klinikisht dhe zakonisht lidhet më një prognozë jo të 
favorshme. Edhe pse dëmtimi I miokardit është një parakusht për diagnostikimin e IM, 
për vendosjen e kësaj diagnose, duhet të këtë nivele jonormale të biomarkerave. 
Dëmtimet miokardiale joishemike mund të vijnë edhe si pasojë e gjendjeve të ndryshme 
kardiake si miokarditet, apo gjendje jo kardiake si insuficenca renale. Megjithatë, për të 
gjithë pacientët me cTn të rritur, specialisti duhet të dallojë nëse pacienti ka kaluar një 
dëmtim joishemik miokardial apo një nga nëntipet e IM. Përkufizimi i 4të Universal i 
Infarktit të Miokardit reflekton udhëzimet e mësipërme, të cilat paraqiten të detajuara 
dhe më poshtë.  
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Kriteri klinik i Infarktit të Miokardit 

Përkufizimi klinik i IM tregon parninë e dëmtimit akut të miokardit, i përcaktuar nga 
nivele jonormale të biomarkerave kardiak, në prani të ishemisë akute miokardiale.  
 
 

 
Kriteret e Infarktit akut të miokardit( Tipi 1, 2 dhe 3 i IM) 

 
Termi infarct akut i miokardit duhet të përdoret kur ka një dëmtim miokardial, me 
klinikë të ishëmisë miokardiale akute si dhe rritje/ulje  të vlerave të cTn, me të paktën 
një vlerë mbi percentilen e 99të dhe të paktën një prej simptomave të mëposhtmë:  

• Simptoma të ishemisë miokardiale 
• Ndryshime ishemike në EKG 
• Zhvillimi I valëve patologjike Q 
• Dëshmi imazherike të humbjes së funksionit miokardial, ose lëvizje jo normale 

të mureve të zemrës, në një model që përputhet më etiologjinë ishemike.  
• Identifikimi I trombit koronar në angiografi ose autopsy ( jo për tipin 2 dhe 3) 

Në rastet post-mortem, prania e aterotrombozës në arterien e cila furnizon me gjak 
miokardin me infarct, takohet në tipin 1 të IM.  
Prova të cilat tregojnë një disbalancë midis fluksit dhe kërkesës së miokardit për 
oksigjen, pa patur lidhje me aterotrombozën, përbëjnë kriter për tipin 2 të IM. 
Vdekja kardiake në pacientët me simptoma që tregojnë ishemi miokardiale, ndryshime 
të reja ishemike në EKG përpara se vlerat e cTn të jenë të vlefshme, plotëson kriteret e 
tipit 3 të IM. 
 
  

1.2 Klasifikimi i Infarktit të miokardit, klasifikimi morfologjik 
Për shkak të nevojës për trajtim të menjëhershëm është shumë e nevojshme përcaktimi i 
tipit të infarktit të miokardit. Në bazë të EKG përcaktohen format topografike të 
infarktit. (3) Më poshtë janë përcaktuar llojet e IAM me specifikimet përkatëse.  

Infarkte anteriore. Vijnë si pasojë e okluzionit akut të arteries interventrikulare 
anteriore. Shtrija e nekrozës dhe e shënjave elektrike janë në funksion të nivelit të 
okluzionit në raport me degët kryesore të kësaj arterie, të gjatësisë së vazës, numrit të 
septaleve të interesuara dhe të kolateraleve. Shenjat direkte të nekrozës së lezionit dhe të 
ishemisë shfaqen në derivacionet të caktuara në formën e depresionit të segmentit ST, 
pra ulje e segmentit ST.  

Infarktet posteriore. Mund të jenë shprehje të okluzionit të koronares së djathtë ose të 
arteries cirkumflekse. Shenjat direkte vihen re në D2, D3, aVF ndërsa shënjat indirekte 
në V2-3 shprehen me depression të segmentit ST.  

Infarkti posterobazal. Zakonisht lokalizohet në pjesën e sipërme të paretit posterior të 
zemrës dhe lidhet në përgjithësi me një mbyllje të arteries cirkumflekse. Rregjistrohet 
një dhëmb Q i nekrozës shumë i lokalizuar, por më të dukshme janë shënjat e tërthorta 
që prehen me rritje të lartësisë së dhëmbit R.  

Infarkti posterolateral. Kombinon shënjat e infarktit posteroinferior dhe atij lateral.  
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Infarkti lateral I pastër. Është një infarkt shumë i rrallë dhe shprehet me shënja të 
drejtpërdrejta që kombinojnë valën Q dhe inversionin e dhëmbit T. Ky lloj infarkti 
shpreh më tepër mbylljen e një dege diagonale koronare.  

Infarkti septal, I thellë ose masiv. Ndodh si pasojë e mbylljes së arteries 
interventrikulare anteriore dhe e një arterie septale të zhvilluar. 

Infarkti subendokardial. Bëhët fjalë për një infarkt cirkumferencial i arakterizuar nga 
mungesa e valës Q dhe prania e një korenti lezioni subendokardiak me një devijim të 
segmentit ST në V1-6. Ky korent mund të shoqërohet edhe me një ulje të amplitudës së 
dhëmbit R dhe pasohet nga një dhëmb T i gjerë, pozitiv, simetrik dhe me majë 
karakteristike për ishëminë subendokardiake.  

Infarkti pa dhëmb Q ose jotransmural. Është infarkt i karakterizuar nga nekrozë 
intramurale të kufizuar, më shpesh anateriore. Aspekti elektrografik shpreh një stenozë 
subtotale të arteries interventrikulare anteriore. Në këtë rast rreziku për përsëritje është i 
lartë dhe justifikon një qëndrim terapeutik agresiv, me korografi të pasur me 
revaskularizim. 

Infarkti i ventrikulit të djathtë. I izoluar është shumë i rrallë. Zakonisht shoqëron 
infarktin e ventrikulit të majtë posterior ose inferior. Në EKG përvec shënjave të 
infarktit inferior ka një mininivelim transistor mbi 1 mm të segmentit ST. Diagnoza në 
këtë lloj infarkti është tërësisht klinike dhe vihet kur këto ndryshime kombinohen me 
turgeshëncën jugulare me hypotension arterial, hepatomegali të dhimbshme dhe 
mushkri të pastra në radiografi.  

Infarkti atrial. Është një lloj infarkti shumë i rrallë dhe mund të shkaktojë zhvendosje 
të segmentit PR, ndryshime të dhmbit P dhe aritmi të ndryshme atriale.  

Infarktet multiple. Infarkti i dytë mund të prekë zonën e infraktuar më parë, duke 
theksuar shënjat e nekrozës dhe rishfaqen shënjat e lezionit dhe të ishëmisë. Ky infarkt i 
ri mund të lokalizohet afër infarktit të mëparshëm, gjë që sjell  një shtrirje të nekrozës 
në lidhjet fqinje. Megjithatë, shpesh krijohen shumë vështirësi në diagnostikimin meqë 
nekrozat e reja shuajnë shënjat e infarktit të vjetër ose e bëjnë atë elektrikisht më pak 
karakteristik.  

1.3 Klasifikimi klinik i Infarktit të miokardit  
Në tabelën më poshtë bëhet një paraqitje e klasifikimit të IAM sipas klinikës së tij. 
Sikurse është shprehur edhe më sipër, ky klasifikim është realizuar nga bashkëpunimi i 
AHA, ESC, ACC, WHF për të përkufizuar kriteret universale për klasifikimin e IAM në 
bazë të gjetjeve klinike .  
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Figura  1Klasifikimi klinik universal i IAM 

1.4 Simptomat prodromale të infarktit akut të miokardit 
Prodromi karakterizohet zakonisht nga diskomforti në gjoks, që ngjan me angina 
pectoris klasike, por që ndodh në qetësi ose në aktivitet më të vogël se zakonisht. Kto 
vërehen 24 orë deri në një muaj përpara shfaqjes së infarktit. Shpesh këto simptoma 
shoqëohen me dobësi të përgjithshme ose raskapitje të dukshme. Në mënyrë klasike 
diagnoza e IM vihet re në prani të 2-3 kritereve: 

• Klinike, dhimbja ishemike e zgjatur. 
• Elektrografike, shfaqja e një dhëmbi Q ose modifikim specifik i segmentit ST 

dhe i dhëmbit T 
• Biologjike, rritja e enzimave serike.  

Megjithatë vlen të thuhet se një infarkt miokardi mund të zhvillohet edhe në mungesë të 
këtyre simptomave, pasi ato mund të vonohen në kohë. (3) 

Dhimbja. Është e karakteri shtrëngues, si peshë në gjoks. Ajo është me intesitet të 
ndryshëm, e fortë, ,madje në disa raste e patolerueshme. Zakonisht mund të zgjas më 
tepër se 30 min deri në disa orë. Dhimbja ka lokalizim retrosternal, duke u përhapur në 
të dyja anët e pjesës së përparme të gjoksit, por me mbizotërim në krahun e majtë. 
Shpesh përhapet në krahun e majtë, dorë deri në gishta. Në shumicën e rasteve dhimbja 
mund të fillojë në epigastrum dhe stimulon crregullime abdominale. Në disa pacientë 
dhimbja mund të fillojë në shpatullë, qafë, nofullë dhe në rregjionin e majtë 
ndërskapular. Në pacientët me anginë pectoris të mëparshme, dhimbja e infarktit ngjan 
me dhimbjen e anginës, por është shumë më e fortë, e zgjatur, që nuk kalon as në qetësi, 
as pas përdorimit të nitroglicerinës. Në këto raste dhimbja qetësohet vetëm me 
përdorimin e morfinës.  

Klasifikimi 
universal i 

IAM 

Tipi Irë 

Rupturë e 
pllakes Tipi IIte 

Kërkesa/ 
Ishemia  

Tipi IIIte 

Vdekje e 
papritur 
kardiake  Tipi IV a 

Post PCI  
( Intervent 

koronar 
perkutan) 

 

Tipi IVB  
Trombozë e 

stendave 

Tipi V 
Post CABG 
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Dhimbja mund të zhduket plotësisht vetëm pas vendosjes së qarkullimit normal të 
gjakut në regjionin e infarktit.  

Në disa persona, infarkti nuk shfaqet me dhimbje gjoksi por me simptoma të 
insuficencës akute të ventrikulit të majtë, konkretisht me debolesë të theksuar ose me 
gjendje sinkopale.  

Dhimbja e infarktit të miokardit është e dallueshme nga ajo e perikarditit akut (e sila 
theksohet gjatë frymëmarrjes apo kollës), apo nga ajo e embolisë pulmonare (që shpesh 
herë ka prani të hemoptizisë), nga diseksioni akut i aortës (dhimbja është në qëndër të 
gjoksit, shumë e fortë, qëndron shumë orë dhe përhapet në shpinë dhe në anësitë e 
poshtme). Duhet përmendur edhe infarkti i heshtur i cili ndodh më tepër tek pacientët 
diabetikë dhe pa angina pectoris të mëparshme. 

Shenja të tjera. Përvec dhimbjes mund të shfaqen nausea ose të vjella, të cilat 
zakonisht vihen re në infarktet inferior, dhe shfaqen për shkak të aktivizimit të refleksit 
vagal. Kur dhimbja është me lokalizim epigastrik dhe shoqërohet me të vjella, kuadri 
klinik mund të ngatërrohet me kolecistitin akut, gastritin ose sëmundjen ulçeroze.   

Në fazën akute mund të shfaqet edhe dobësia e theksuar, vertigo, palpitacione 
prekordiale, djersitje. Në disa raste, IM mund të zbulohet nga një ekzaminim i 
rastësishëm ose nga shfaqja e një ndërlikimi si insufiçenca kardiake, takikardia 
ventrikulare apo aksidentet cerebro-vaskulare.  

Format e padhimbshme të infarkteve haen vetëm në moshat e treta, mbi 75 vjec. Forma 
më e rëndë e IM është ajo që shfaqet me vdekje të papritur pa dhembje paraekzistuese.  

 

1.5 Shenjat biologjike të infarkteve.  
Në rastet e infarkteve është i nevojshëm dozimi I nivelit të kreatinfosfokinazës CPK 
dhe izoenzimës së saj, kryesisht miokardiale CKMB. Nuk duhen neglizhuar rritjet fallco 
të CK në pacientët me sëmundje të muskujve, me trauma të muskujve skeletikë, diabet 
mellitus, intoksikacion alkoolik, embolizëm mushkëror, etj, prandaj në këto kushte 
shfrytëzohet CKMB, e cila gjendet kryesisht në miokard dhe përbën rreth 15% të CK 
totale. Shfaqja e CKMB në qarkullimin e gjakut ndodh rreth orës 2- 3të pas infarktit dhe 
arrin pikën maximale në orën e 3të dhe të 6të. Rritja konsiderohet sinjifikante kur ky 
nivel është mbi 50% të vlerave normale. Kthimi në normë bëhet pas 2-3 ditësh.  

Mioglobina. Është treguesi më i hershëm i IM. Kjo protein lëshohet në qarkullim nga 
qelizat miokardiale të lezionuara dhe mund të shfaqet midis orës së 1rë dhe të 4të, 
paraqet një pik midis orës së 4të dhe të 12të dhe mbetet e dozueshme 7-20 orë mbas 
pikut. Në infarktet akute mund të përcaktohen edhe troponinat I dhe T, të cilat  rriten 
pas 3 orsh nga fillimi I dhimbjes dhe qëndrojnë të rritura mesatarisht 10 ditë.  

Laktikodehidrogjenaza LDH. Rritet 24-48 orë pas fillimit të infarktit dhe arrin kulmin 
3-6 ditë pas krizës së dhimbjes, duke u kthyer në normë 8-14 ditë pas infarktit. 
Megjithatë LDH totale nuk është specifike, sepse rritje fallce mund të vihen re në 
pacientët me sëmundje të mëlçisë, hemolizë, emboli pulmonare, miokardite, etj. LDH 
përmban 5 izoenzima nga të cilat LDH1 rritet vecanërisht në infarktin akut të miokardit.  

Hiperleukocitoza. Është praktikisht konstante, shfaqet midis ditës së 2-4të dhe persiston 
për 1-2 javë. Ajo është e moderuar 10-15000 leukocite/mm3. 
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Rritja e eritrosedimentit. Është jokostante, jospecifike, ndodh në ditën 4-5të dhe 
kthehet në normë pas disa javësh. Ai shpreh sindromin inflamator, atë postinfarkt dhe 
më shpesh korelon me rritjen e fibrinogjenit.  

Hiperfibrinemia. Mund të jetë 10g/00 dhe arrin maksimumin midis ditës së 5të dhe të 
7të, regredon pas javës së parë, por mund të persistojë edhe 15-20 ditë.  

1.6 Faktorët riskant të IAM 
Infarkti akut I miokardit mund të nxitet nga shumë faktorë, të cilët mund të jenë të 
modifikueshëm ose të trajtueshëm, ndërsa disa të tjerë nuk mund të ndryshohen. Më 
poshtë bëhet një renditje e këtyre faktorëve në formë më të detajuar.  

1. Aktiviteti fizik. Personat joaktivë, të shoqëruar me faktorë të tjerë riskant 
kardiak, kanë më shumë gjasa të zhvillojnë IAM. (7) Aktiviteti fizik mund të ndikojë në 
uljen e sëmunjdeve koronare të zemrës në 20%-30%, megjithatë shumë studime 
tregojnë se forma të ndryshme të aktivitetit fizik kanë efekte të ndryshme në riskun e 
sëmundejve kardio-vaskulare. Psh, ecja, ngjitja e shkallëve apo ciklizmi të ndihmojnë 
në mbrojtjen ndaj SKV, ndërsa aktiviteti fizik intesiv shtëpiak nuk të ndihmojnë aspak 
ndaj këtyre lloj sëmundjeve. (8) Gjithashtu janë vënë re efekte shumë domethënëse të 
mungesës së aktivitetit fizik dhe profesioneve jo active fizikisht, në prevalencën e IAM. 
Sipas burime të tjera shkencore, personat të cilët gjatë javës bëjnë një jetë sedentare dhe 
ushtrohen intesivisht në mënyrë intermitente, kanë risk më të lart për IAM, krahasuar 
me individët të cilët ushtrohen rregullisht. (9) Pra aktiviteti fizik mund të jetë 
parandalues apo shkaktar i IAM si dhe vdekjes kardiake të papritur. Ky paradoks ka 
cuar në rekomandime jo të qarta klinike si dhe në nxitjen e kërkimeve për të zbuluar 
mekanizmin e këtyre efekteve të kundërta të aktivitetit fizik. Sforcimi fizik mund të 
shkaktojë IAM në shumë mënyra. Së pari, stresi hemodinamik mund të shkaktojë çarje 
të një pllake arterosklerotike stenotike. Së dyti, në prezencën e disfunksionit endotetial, 
aktiviteti fizik, sikurse stresi, mund të shkaktojë vazokonstriksion, në vend të 
dilatacionit. Ngushtimi I segmenteve stenotike mund të çojë në rritjen e forcës dhe 
depozitimin e tromboziteve. Së treti, në personat me sëmundje koronare arteriale, 
ushtrimet fizike mund të nxisin një status protrombotik, i cili karakterizohet nga 
aktivizimi I trombociteve, reduktim i përgjigjes fibrinolitike dhe çlirimit të 
prostaciklinave. Gjithashtu është vënë re një risk i moderuar për infarkt të miokardit 
brenda dy orëve pas aktivitetit seksual. (10) 

 
2. Konsumimi I duhanit. Konsumi I duhnit është cilësuar si një prej faktorëve më 

të fortë të infarktit të miokrdit, arterosklerozës së hershme si dhe vdekjes së papritur 
kardiake. Duhanpirja rrit riskun për IAM me mekanizma të shumëfishtë dhe kompleks. 
Pavarësisht atherogjenezës, duhanpirja rritkolesterolin LDL në serum dhe përqëndrimin 
e e triglicerieve, si dhe ul kolesterolin HDL në serum. Gjithashtu duhani dëmton 
radikalet e lira të LDL, duke cuar në akumulim të kolesterolit LDL të oksiduar në muret 
arteriale. Duhanpirja duket se ndihmon në infamacionin vascular, karakteristik në 
arterosklerosis, e reflektuar me rritje të proteinës C-reaktive në serum në personat 
duhanpirës se sa në ata të cilët nuk konsumojnë duhan. (11). Duhanpirja, zakonisht, 
përmes nikotinës në përmbajtjen e saj, aktivizon Sistemin nervor simpatik SNS, duke 
rritur frekuencën kardiake dhe presionin sistolik të gjakut. Kjo rritje e frekuencës çon në 
rritje të kërkesës së miokardit për oksigjen. Gjithashtu, nxitja e SNS çon në 
vazokonstriksion të arteries koronare,duke çuar më tej në uljen e fluksit të gjakut në 
miokard, në një kohë kur kërkesa është shumë e lartë. Përpos rritjes së kërkesës për 
oksigjen dhe reduktimit të fluksit të gjakut koronar, duhanpirja shkakton rritje të 
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niveleve të karboksihemoglobinës në gjak, duke shkaktuar reduktim të oksigjenit të 
transportuar nga oksihemoglobina. (12) 

 
3. Konsumimi I alkoolit. Konsumimi I alkoolit është I lidhur me një risk t lartë 

akut të IM në orën pasuese, në persona të cilët nuk konsumojnë alkool çdo ditë. 
Evidencat shkencore tregojnë se konsumimi I moderuari zakonshëm I alkoolit përbën 
një risk të ulët të eventeve kardiovaskulare në muajt po vitet pasardhëse, ndërsa episode 
e konsumit të tepruar të tij përbëjnë një risk të lartë kardiovaskular. (13) Në shumë 
studime janë përcaktur mekanizmat e veprimit të alkoolit në SKV, ku mund të 
përmenden: 

- Alkooli nxit rritjen e lipoproteinave me intesitet të ulët, të cilat kanë një lidhje 
shumë të ngushtë me morbiditetin dhe mortalitetin nga sëmundjet 
kardiovaskulare. Megjithatë konsumi I ulët në të moderuar I alkoolit, apo 
konsumi I rëndë jo I rregullt I pijeve alkoolike, nuk ka ndikim në rritjen e 
niveleve të lipoproteinave me densitet të lartë.  

- Konsumi I tepruar I rregullt I alkoolit është I lidhur me riskun e lartë për 
trombozë, e cila ndodh pas ndalimit të një episodi konsumi të tepruar.  

- Personat të cilët konsumojnë alkool rregullisht në doza të tepruara, kanë 
predispozitë të shfaqin ndryshime histologjike në miokard si dhe reduktim të 
pragut për fibrilacion arterial. (14) 

Sikurse edhe në faktorët e tjerë të sipërpërmendur, ka shumë kontradikta në 
konsumimin e alkoolit dhe riskut për IAM. Shumë studime kanë treguar se alkooli rrit 
kolesterol-lipoproteinat me densitet të lartë HDL-C, apolipoprotein-a1, adiponectin, 
redukton nivelet e fibrinogjenit. Gjithashtu konsumimi I alkoolit  mund të rris 
prostaciklinat në muret  e gjakut, të përmirësojë funksionin e qelizave endoteliale 
vaskulare, te rris ndjeshmërinë e insulinës dhe rezistencën ndaj trombozës. Burime të 
tjera, pohojnë se konsumimi I gjatë I rregullt I alkoolit mund të përmirësojë frekuencën 
kardiake. (15) Në krahun tjetër, studime po në këtë fushë tregojnë se alkooli mund të 
rris trigliceridet, frekuencën kardiake, presionin e gjakut, duke rritur riskun për 
arterosklerosis, fibrilacion arterial, anoksi, duke cuar në dëmtimin e qelizave të muskulit 
kardiak dhe sistemit kardiovaskular, si dhe prodhimin e enzimave frenuese fibrinolitike. 
Bazuar në të njëjtin studim, Wine drinking is associated with increased heart rate 
variability in women with coronary heart disease, në vitin 2005, konsumi I moderuar I 
alkoolit nuk ka ndonjë lidhje sinjifikante me morbiditetin ndaj IAM, megjithatë 
konsumimi I tre apo më shumë gotave në ditë lidhet dukshëm me hipertriglicerideminë, 
kardiomiopatinë, hipertensionin dhe AVC.  
 

4. Dislipidemia. Dislipidemia cilësohet si një prej faktorëve më madhor riskant të 
IAM, zakonisht përcaktohet si kolesteroli total, LDL, trigliceridet. Rritja e nivelit të 
triglicerideve dhe pjesëzat e vogla LDL janë përgjegjëse për IAM. Zakonisht 
trigliceridet maten pas agjërimit ose jo në agjërim. Nivelet e triglicerideve të matura jo 
në periudhë agjërimi janë një përcaktues I fortë për risk të mundshëm në të ardhmen për 
IAM, kryesisht në rastet kur kolesteroli total është në nivele të larta. Kjo ndodh për 
shkak të çrregullimeve metabolike që shkaktojnë ulja e nivelit të HDL-C dhe rritjes së 
triglicerideve. Në rastet e personave të rinj me dislipidemi, të paraqitur për IAM, është 
gjetur sipas rendit zbritës hipertrigliceridemia, e ndjeku nga hiperkolesterolemia, rritje 
të LDL dhe ulje të HDL. Lidhja midis dislipidemisë dhe sëmundjeve koronare arteriale 
është faktuar në shumë tudime në këtë fushë, duke arritur në përfundimin që nivelet e 
larta të kolesterolit dhe LDL, si dhe vlera të ulta të HDL janë faktorët riskant madhor 
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për arterosklerozën koronare, si rrjedhim trajtimi I dislipidemisë redukton riskun për 
IAM.  

5. Diabet mellitus. Tipi 2 I diabetit, i njohur si një gjendje kronike e cila ndodh kur 
trupi nuk prodhon mjaftueshëm ose nuk përdor në mënyrë efektive insulinën ndikon në 
mënyrë indirekte në SKV. Personat me diabet mellitus kanë një morbiditet dhe 
mortalitet të lartë kardiovaskular dhe janë të prekur në mënyrë jo të barabartë, krahasuar 
me subjektet jodiabetike. Sipas studimeve, diabeti rrit rriskun e sëmundjeve koronare të 
zemrës 2-4 herë, madje jeta e personave me diabet reduktohet deri në 8 vjet për shkak të 
rritjes së mortalitetit. Në personat diabetic të hospitalizuar, 75% e tyre vdesin ng 
sëmundjet koronare të zemrës. Tek pacientët me diabet raportohet se pllakëzat janë 
lehtësisht të rupturueshme se sa tek personat jodiabetikë. Mund të thuhet se diabeti rrit 
riskun për IAM sepse ai ndikon në nxitjen e progresionin aterosklerotik duke prekur 
profilin e lipideve dhe lehtësuar formimin e plakëzave aterosklerotike. Infarkti I 
miokardit ka frekuencë më të lartë fataliteti në personat me diabet krahasuar ne IAM e 
rasteve jodiabetike. 

 
6. Hipertensioni. Hipertensioni sistolik ashtu dhe ai diastolik rrisin riskun për 

infarkt miokardi, madje sa më I lartë të jetë presioni aq më I madh është risku. 
Hiptertensioni cilësohet si risku madhor riskues për shkaktimin e arterosklerozës 
koronare, duke çuar në atak kardiak ose infarkt të miokardit.  
Në moshat geriatrike hipertensioni shkakton më shumë dëme kardiake dhe është 
përgjegjës për 70% të sëmundjeve të zemrës. (16) Janë evidentuar shumë mekanizma të 
cilët rrisin riskun koronar në pacientët hipertensivë. Konkretisht, hipertensioni 
përshpjeton efektet në ateromë, rrit forcën në pllakëza, vihen re ndryshime funksionale 
në qarkullimin koronar, prek funksionin endothelial dhe kontrollin e toneve simpatike. 
Shumë studime kanë treguar se kontrolli I hipertensionit me një mjekim strikt dhe 
përmirësim të stilit të jetesës redukton riskun për infarkt të miokardit. (17) 
 

7. Obeziteti/BMI. Rritja e BMI është e lidhur direkt me incidencën e infarktit akut 
të miokardit. Infarkti ka një rritje shumë të lartë në rastet e obezitetit ekstrem. Gjithashtu 
obeziteti abdominal përbën një faktor risku të pavarur për IAM, për të gjitha moshat, për 
të dyja sekset, në të gjitha popullatat e studjuara. Obeziteti është i lidhur me nivele të 
larta të leptinës në plazëm, ku leptina është produkti 16kDa i gjenit obez ob dhe clirohet 
nga shtresa adipose, konkretisht adipocitokinë. Leptina ka strukturë homologe më 
citokinat e tjera, si faktori α i tumoreve nekrotike si dhe interleukinat 6, të cilat janë 
citokina inflamatore, që kanë gjetur lidhje me arterosklerozën dhe sindromën koronare 
akute. BMI përdoret zakonisht për të vlerësuar masën e obezitetit, megjithatë ai nuk jep 
informacion në shpërndarjen e masës dhjamore, e cila ka një rëndësi shumë të madhe në 
riskun kardiovaskular. Në këto kushte rekomandohen matjet e cirkumferencës 
abdominale dhe raportit bel/ije, për të përcaktuar nëse obeziteti është I tipit central apo 
abdominal. Perimetri abdominal në meshkuj më I madh se 102 dhe 88 cm tek femrat 
klasifikohet si obezitet central, I cili përbën një risk të lartë kardiovaskular. Raporti 
bel/ije më I madh se 0.9 tek meshkujt dhe 0.85 në rastin e femrave indikon sërisht 
obezitet central. (18) 

 
8. Stresi. Stresi I përditshëm kronik, izolimi social si dhe ankthi, rrisin riskun për 

atak kardiak dhe goditje cerebrale. Stresi psikologjik akut është I lidhur ngushtë më 
sëmundjet koronare kardiake, psh në rastet e fatkeqësive familjare, si pasojë e 
hidhërimit nga vdekja e një personi të afërm, janë vënë re raste infarkti miokardial, i cili 
shfaqet disa ditë më vonë pas fatkeqsisë. Mekanizmi fiziopatologjik I stresit akut 
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emocional është ende I pa shpejguar dhe I paqartë, por është përcaktuar në vija të 
përgjithshme se lidhet me stresin hemodinamik në arteriet koronare dhe rupturën e një 
pllake arterosklerotike, e psuar nga një thrombosis.  
 

9. Podagra. Pcientët të cilët vuajnë nga podagra kanë një risk të lartë për të 
zhvilluar infarkt akut të miokardit. Në këta pacientë, përgjigjja inflamatore si pasojë e 
sëmundjes luan një rol shumë të rëndësishëm në fillimin dhe zhvillimin e 
arterosklerozës dhe krijimin e një mjedisi pro-thrombotik, I cili çon në gjendje akute 
koronare si psh anginë po infarct miokardi.  
 

10. Sëmundjet periodontale. Sëmundjet periodontale janë një group sëmundjesh 
inflamatore, ku bakteret janë agjentët principal etiologjik. Indikacioni I parë I cili ka 
vlerësuar marrëdhënien midis sëmundjeve dentare dhe arterosklerozës është dhënë 
fillimisht në vitin 1963. Që prej asaj kohe, shumë studime ofrojnë të dhëna të cilat 
faktojnë se shëndeti i dobët dentar, kryesisht në rastet ku ka sëmundje periodontale, 
rritet ndjeshëm risku për sëmundje kardiake. Nga studime të tjera, konkretisht ai i 
realizuar nga Kaisare, në vitin 2007, është faktuar se gjendja dentare jo e shëndetshme 
është e lidhur me infarktin akut të miokardit. (19) 

 
11. Histori familjare të IAM. Të paturit raste familjare të IAM përbën një faktor të 

pavarur riskant për IAM. Shumë variante gjenetike janë të lidhura me rritjen e riskut  
për IAM, madje histori familjare me infarct miokardi në brezin e parë të të afërmve, 
dyfishon riskun për këtë gjendje. Shumë studime në këtë fushë, kanë faktuar dhe 
provuar se historitë familjare me infarct akut miokardi përbëjnë një faktor të pavarur 
dhe shumë të fortë riskues për IAM.  

 
12. Mosha. Mendohet se mosha e kaluar ka një mortalitet më të lartë në infarktin 

akut të miokardit edhe pse mekanizmi I veprimit nuk është ende I qartë. Shumica e 
vdekjeve nga sëmundjet e zemrës ndodh në persona më të mohuar se 65 vjeç. (11). 

 
13. Gjinia. Bazuar në evidencat në këtë fushë, meshkujt kanë episode të atakut 

kardiak apo infarktit të miokardit në moshë më të re se sa femrat. Rastet e femrave me 
IAM rritet në menopauzë, edhe pse asnjëherë nuk e barazojnë me numrin e meshkujve.  
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Figura  2 Ndikimi i hipertensionit në IAM 

 

 

 

 

Risk gjenetik 
ACE 

Angiotensinogen 
Receptori 

angiotensin 
 

Rezistenca ndaj 
insulinës dhe 
hiperglicemia  

Aktiviteti simpatik 
Aktiviteti vascular α  
Aktiviteti kardiak β 

Substancat 
vazoaktive 

Angiotensin II 
Endothelin 

Peptide natriuretike  
Oksidi nitrik

Hipertensioni  

Difunksion 
endothelial 
Stress mekanik 
 
Pershkrueshme
ria e intimes 
Hipertrofi e 

ventrikulit te 
majte 

Infarct akut 
te miokardit  

SPASM 

Rupture e pllakzave 

Arteroskleroz



Faktorët Riskantë të IAM dhe menaxhimi I tyre në Shërbimin Parësor shëndetsor, në qytetin e Vlorës 

 

 

 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura  3 Ndikimi i obezitetit ne Fibrilacionin atrial 

1.7 Parandalimi I Infarktit të miokardit 
Mjekësia kardiovaskulare po nxitet gjithnjë e më shumë nga koncepti se semundjet 
koronare të zemrës mund të parandalohen. Për shumë kohë, parandalimi I këtyre 
sëmundjeve u nenglizhua dhe nuk u trajtua me seriozitet, madje u pa me shumë 
skepticizëm nga specialistët. Benefitet e parandalimit të SKV u pranuan për herë të parë 
në parandalimin sekondar, I cili ka për qëllim parandalimin e përsëritjes së ndodhive 
koronare në pacientët me sëmundje kardiake koronare. Për shumë mjek kardiolog, 
parandalimi sekondar përbën vetë trajtimin e sëmundjeve koronare, ndërsa shumë të 
tjerë e konsiderojnë atë si parandalim I përsëritjes së probleatikave ekzistuse. Në 
unanimitet u vendos që parandalimi primar parandalon shfaqjen për herë të parë të 
sëmundjeve koronare të zemrës. (20)  

Parandalimi medikamentoz i sindromave akute koronare. Studimet kanë përcaktuar 
patogjenezën e sindromave koronare akute, si angina, infarkti I miokardit dhe vdekja 
koronare, duke shprehur se shkaku I këtyre sinromave akute është carja e pllakëzave, të 
cilat cojnë në një trombozë koronare. Shumë I rëndësishëm ka qënë dhe përfundimi se 
risku I carjes së pllakëzave dhe i pasojave të saj mund të reduktohet nga ndërhyrjet 
mjekësore. Përshembull, marrja e aspirinës ul rrezikun për shfaqjen e situatave akute 
koronare, apo terapia për uljen e kolesterolit redukton riskun për evente koronare 
madhore. Pra, në shërbimin parësor apo tek mjeku specialist mund të rekomandohet apo 
udhëzohen terapi parandaluese për sëmundjet arterosklerotike koronare, përpara se këto 
çrregullime  të manifestohen klinikisht. Ajo çka ka më shumë rëndësi në kujdesin 
parësor është evidentimi dhe përzgjedhja e rasteve të cilat kanë nevojë për terapi 
parandaluese.  
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Koncepte dhe kategoritë e riskut. Në parandalimin primar gjen vend koncepti I riskut, 
pasi intesiteti i përpjekjeve parandaluese janë në përputhje me riskun që zhvillojnë 
pacientët ndaj sëmundjeve koronare, pra sa më i lartë të jetë risku i personit aq më 
agresive do të jetë ndërhyrja. Në parandalimin primar, ndryshe nga ai sekondar i cili 
është më specific, mund të përmbushën dy funksione madhore. Së pari, të promovohen 
zakone të shëndetshme të stilit të të jetuarit, ku mjekët e familjes mund të përshtasin 
strategjitë e shëndetit publik në individët e popullatës, dhe së dyti, aplikimin e terapive 
specifike për reduktimin e riskut. Hapi i parë në parandalimin primar është vlerësimi i 
riskut të pacientit, i cili mund të kategorizohet në risk absolut, relative dhe të 
atribueshëm (I dedikuar një shkaku). (21) 

Kategoritë e faktorëve riskues. Në mjekësinë kardiovaskulare një arritje e madhe ishte 
identifikimi I korrelacioneve të matshme të SKV, të cilat u quajtën faktorë riskues. 
Identifikimi dhe vlerësimi I këtyre faktorëve lejon ndërhyrje objective tek pacienti. 
Bazuar në mekanizmin e veprimit të tyre, këta faktorë mund të klasifikohen në: 
(1)faktorë të rastësishm, (2)faktorë të kushtëzuar, (3)faktorë predispozues, (4)ngarkesa e 
pllakëzave si faktorë risku.  

- Faktorët e rastësishëm janë duhan pirja, hipertensioni, rritja e kolesterolit LDL, 
ulja e kolesterolit HDL si dhe rritja e glukozës në plazëm.  

- Faktorët e kushtëzuar janë rritja e koncentrimit të triglicerideve në serum, 
lipoproteina a, pjesëzat e vogla LDL, homocisteina si dhe faktorët koagulues si 
fibrinogjeni apo frenuesi I aktivizuesit të plasminogenit.  

- Faktorët predispozues janë obeziteti, aktiviteti fizik, histori familjare për SKv 
të hershme dhe etniciteti. Mund të përmendet këtu dhe rezstenca ndaj insulinës 

- Ngarkesa e pllakëzave. Pasi një pllakë aterosklerotike arrin një stad të caktuar 
zhvillimi, kthehet në një faktorë riskues për ndodhi koronare, pasi ajo mund të 
ruptuohet duke shkaktuar trombe okluzive koronare. Sa më e madhe të jetë 
ngarkesa e aterosklerozës aq më e lartë është frekuenca apo mundësia e rupturës 
së pllakës. Një markues I ngarkesës është mosha e pacientit, me rritjen e së cilës 
rritet ashpërsia e aterosklerozës koronare. 

Nivelet kategorike të faktorëve riskues madhor 
Faktori Niveli kategorik  

Duhan pirja   
Presioni I gjakut  ≥140 mm Hg systolik, ≥90 mm Hg diastolik 

LDL ≥160 mg/dL 
HDL <35 mg/dL 

Glukoza në plazëm  >126 mg/dL (fasting) 
Tabela 1 Nivelet kategorike të faktorëve riskues madhor 

Llogaritja e vlerësimit global të riskut ( sipas Framingham) 
Pikët e riskut 

 Meshkuj  Femra  
Mosha   
<34 -1 -9 
35–39 0 -4 
40–44 1 0 
45–49 2 3 
50–54 3 6 
55–59 4 7 
60–64 5 8 
65–69 6 9 
70–74 7 10 
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Kolesteroli total    
<160 -3 -2 
169–199 0 0 
200–239 1 1 
240–279 2 2 
≥280 3 3 
Kolesteroli HDL, mg/dL   
<35 2 5 
35–44 1 2 
45–49 0 1 
50–59 -1 0 
≥60 -2 -3 
Presioni I gjakut, mmHg   
<120 0 -3 
120–129 0 0 
130–139 1 1 
140–159 2 2 
>160 3 3 
Glukoza në plazëm    
<110 0 0 
110–126 1 2 
>126 2 4 
Tabela 2 Llogaritja e vlerësimit global të riskut ( sipas Framingham) 

Parandalimi primar në pacientët asimptomatik me risk të lart afatshkurtër 
Përzgjedhja e pacientit 
Sëmundje arteriale periferike simptomatike 
Aneurisma e aortës abdominale 
Sëmundja simptomatike e arteries karotide 
Tipi 2 I diabetit 
Faktorë të shumfishtë riskues  
Ndalimi I duhanpirjes 
Përmirësimi I presionit të gjakut, ≤149/90 mm Hg (≤130/85 mm Hg në tipin 2 të diabetit) 
Normalizimi I lipideve, LDL cholesterol ≤100 mg/dL3 
Normalizimi I glukozës,  
Terapi me anticoagulant, aspirin 80mg/ditë, përveç rasteve të kundërindikuar 
Stili I jetesës, dietë ushqimore, humbje e peshës ne rastet e mbipeshës ( BMI 21-25kg/m2), aktivitet fizik 
me intesitet të moderuar ( 30-60 min, për 3-4 ditë në javë) 
Tabela 3 Parandalimi primar në pacientët asimptomatik me risk të lart afatshkurtër 

Parandalimi primar afatgjate 
Të gjitha kategoritë e riskut duhet të trajtohen profesionalisht 
Ndalimi I duhan pirjes  
Përmirësimi I presionit të gjakut <140/90 mm Hg 
Arritja e nivelit të LDL <130 mg/dL 
Në raste se LDL >190 mg/dL bëhët trajtimi I hiperkolesterolemisë me terapi medikamentoze 
Nëse ka dy ose më shumë faktorë riskues1, kërkohet që LDL të jetë <130mg/dL 
Nëse ka 0 deri në 1 faktor riskues atëherë niveli I pranueshëm I LDL është 130-159 mg/dL 
Stili I jetesës, dietë ushqimore, humbje e peshës ne rastet e mbipeshës ( BMI 21-25kg/m2), aktivitet fizik 
me intesitet të moderuar ( 30-60 min, për 3-4 ditë në javë) 
 
1 tek faktorët riskues përfshihet rritja e LDL, duhan pirje, hypertension, ulje e HDL, histori familjare dhe 
mosha burrat ≥45 vjec dhe gratë > 55 vjec ose në postmenopauzë. 
Tabela 4 Parandalimi primar afatgjate 
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Figura  4 Parandalimi I IAM 

 

 

Figura  5 Parandalimi dhe rehabilitimi kardiak 
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riskues Shëndeti psikosocial 

Terapi kardioprotektive Menaxhim mjekësor i 
faktorëve riskues 

Edukimi dhe 
ndryshimet në 

sjelljet ndaj 
shëndetit 

Parandalim 
sekondar 

Parandalim 
primar 

Parandalim 
primordial 

Stil jetese jo i 
shendetshem 
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2. Metodologjia e punimit  
Në këtë pjesë të punimit do të përshkruhen të gjithë elementët e  një studimi, duke nisur 
që prej objektit të studimit, mostrës së përzgjedhur për të realizuar hetimin, hartimit të 
hipotezave, të cilat më pas do të përpiqemi ti argumetojmë duke i kthyer në pohime ose 
mund ti kundërshtojmë ato duke përdorur përfundimet numerike statistikore të përftuara 
nga përpunimi. Në këtë pjesë do të qartësojmë instrumentin e zgjedhur për të mbledhur 
të dhënat e këtij studimi, me anë të të cilave do të interpretojmë marrëdhëniet midis 
variablave të përcaktuar në studim. Evidentimi i lidhjeve midis shumë ndryshorëve do 
të ndihmojë në dhënien e përfundimeve të këtij studimi e si rrjedhim hartimin e 
rekomandimeve të nevojshme për parandalimin e faktorëve riskues të infarktit të 
miokardit në Shërbimin Shëndetsor Parësor të qytetit të Vlorës.   

2.1 Qëllimi i punimit 
Qëllimi i këtij punimi është të përcaktohet niveli i njohurive të pacientëve ndaj IAM dhe 
faktorëve riskant të kësaj emergjence, për të vlerësuar më tej menaxhimin e tyre në 
Shërbimin Parësor në qytetin e Vlorës. 

 

2.2 Objektivat e punimit  
Objektivi kryesor i këtij punimi është të vlerësojmë parandalimin e faktorëve riskant të 
IAM në shërbimin parësor, ndërsa objektivat specifikë janë të përshkruar si më poshtë:  

a) Së pari, të gjenden studime të ngjashme në këtë fushë, për të krahasuar më tej të 
dhënat e përftuara nga përpunimi.  

b) Grumbullimi i materialit teorik, i cili përmbledh të dhëna të përgjithshme mbi 
IAM, klasifikimin e tij, simptomat, faktorët riskues si dhe metodat e 
parandalimit.  

c) Mbledhja e të dhënave të punimi nëpërmjet pyetsorve të vetëadministruar, 
kodimi, hedhja në sistem dhe përpunimi i tyre statistikor. Paraqitja e të dhënave 
numerikisht dhe grafikisht.  

d) Vlerësimi i lidhjeve midis variablave.  
e) Nxjerrja e konkluzioneve si dhe ofrimi i rekomandimeve në bazë të 

përfundimeve të arritura. 

2.3 Mostra e marrë në studim 
Ky është një studim deskriptiv analitik, i cili është realizuar me N=117 persona të cilët 
kanë vizituar Qëndrat Shëndetsore të Shërbimit Shëndetsor Parësor, Vlorë. Meqënëse 
ky punim ka për qëllim vlerësimin e faktorëve riskues të IAM në Shërbimin parësor, 
janë marrë në konsideratë vetëm rastet të cilët janë paraqitur tek mjeku i familjes, 
përjashtuar sektorin e Konsultores apo rastet që janë paraqitur tek mjeku i familjes për 
persona të tjerë apo familjarët e tyre. Personat janë intervistuar pa daljes nga vizita tek 
mjeku i familjes ose ndërsa kanë qënë duke pritur për të takuar mjekun. Është 
kontaktuar në total me 186 persona, ku vetëm 117 kanë plotësuar pyetësorin plotësisht. 
Madhësia e mostrës mendohet të jetë e mjaftueshme për të përftuar të dhëna të cilat të 
jenë të vlefshme. 

2.4 Instrumenti I përdorur 
Mbledhja e të dhënave parësore të këtij punimi është realizuar nëpërmjet pyetësorve të 
vetë administruar. Për hartimin e pyetësorve është marrë në konsideratë “Development 
of a Comprehensive Heart Disease Knowledge Questionnaire”, si dhe pyetësori i 
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realizuar në punimin “The Effects of Education on Cardiovascular Disease 
Knowledge”të cilët janë përshtatur sipas nevojave të këtij punimi. (22) (23) 

Pyetësori është ndarë në 4 pjesë kryesore.  

Pjesa I-rë. Në këtë pjesë të pyetësorit merret një informacion i përgjithshëm nëse 
pacienti i intervistuar është i rrezikuar ndaj zhvillimit të sëmundjeve kardiovaskulare 
apo nëse është aktualisht i diagnostikuar me ndonjë sëmundje të tillë.  

Pjesa II-të. Në këtë pjesë të pyetësorit merret informacion për të dhënat demografike të 
të intrervistuarve, përfshirë këtu moshën të ndarë në 5 grup-mosha, nivelin e edukimit, 
statusin e punësimit si dhe arsyen e vizitës tek mjeku I familjes.  

Pjesa e III-të. Në pjesën e tretë të pyetësorit merret informacion mbi nivelin e njohurive 
që kanë të intervistuarit ndaj simptomave dhe faktorëve riskues të IAM.  

Pyetjet e para të kësaj pjese kanë për qëllim të grumbullojnë të dhëna mbi burimin e 
informacionit që kanë pacientët ndaj IAM.  

Pyetjet të cilat vlerësojnë nivelin e dijeve mbi simptomat e IAM, janë në total 7, ku 
secila është e vlerësuar me nga 1 pikë. Të intervistuarit duhet të rrethojnë simptomat të 
cilat ata mendojnë se I përkasin IAM. Pas llogaritjes së shumës së pikëve të 
grumbulluara nga secili klient, do të përllogaritet mesatarja e pikëve të nivelit të 
përgjithshëmtë njohurive ndaj simptomave. Pikët maksimale në këtë pjesë janë 7 pikë 
dhe ato minimale janë 0 pikë.  

Të njëjtin organizim kanë edhe pyetjet të cilat vjelin informacion mbi faktorët riskues të 
IAM. Në total janë parashtruar 10 faktorë riskant, ku I intervistuari do të rrethojë ato të 
cilat mendojnë se ndikojnë në zhvillimin e IAM. Pyetjet nr 10.5, 10.7, 10.8, janë pyetje 
reverse, me qëllim vjeljen e informacionit sa më real. Gjatë hedhjes së të dhënave, dhe 
kodimit të tyre, këto pyetje do të konvertohen sipas organizimit të pyetjeve të tjera. 
Meqënëse secili faktor riskant do të vlerësohet me 1 pikë, do të llogaritet shuma e 
pikëve për secilin të intervistuar, e më tej mesatarja e pikëve të grumbulluara në total,ku 
pikët max janë 10 dhe ato minimale janë 0 pikë, për të nxjerrë më tej nivelin mesatar të 
njohurive që kanë të intervistuarit ndaj faktorëve riskant.   

Pjesa IV-të. Kjo pjesë e pyetësorit merr informacion mbi përdorimin e shërbimit 
shëndetsor si dhe ndjekjen e vazhduar mjekësore. Në total janë organizuar 9 pyetje, të 
cilat pyesin mbi frekuencën e përdorimit të Shërbimit Parësor, informimit ndaj IAM, 
frekuencës së EKG, analizave laboratorike si dhe vlerat e kolesterolit apo glicemisë në 
gjak.  

2.5 Të dhënat e përdorura në punim 
Të dhënat e përdorura në këtë punim janë si më poshtë:  

- Të dhëna cilësore, janë të dhënat e paraqitura në kuadrit teorik, të cilat janë 
material konceptuale që sqarojnë IAM.  

- Të dhënat sasiore, janë të dhënat e përftuara nga përpunimi i të dhënave të 
grumbulluara nga pyetësorët, të cilat janë rezultate të matshme të punimit.  

- Të dhënat parësore, janë të dhënat e përftuara direkt nga pacienti, pra të dhënat e 
marra nëpërmjet pyetësorve.  

https://scholar.valpo.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1059&context=ebpr
https://scholar.valpo.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1059&context=ebpr
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- Të dhënat dytësore, janë të dhënat e paraqituara në kuadrin teorik, të përftuara 
nga literaturat, publikimet apo punime bashkëkohore në këtë fushë.   

2.6 Grumbullimi i të dhënave të punimit  
Konceptet teorike, të cilat janë të dhënat e natyrës dytësore, cilësore, janë grumbulluar 
të parat dhe janë parashtruar në kuadrin teorik të punimit. Më tej, është aplikuar 
pyetësori i hartuar, në pacientët, përzgjedhja e të cilëve është shpjeguar në “popullatën e 
marrë për studim”. Nëpërmjet pyetsorëve janë grumbulluar të dhënat parësore të 
studimit të cilat më pas janë përpunuar statistikisht për të përftuar vlera të matshme nga 
ky punim.  

2.7 Përpunimi i të dhënave të punimit. 
Për të as plotësimit të të gjithë pyetësorëve, të dhënat janë koduar dhe janë hedhur në 
programin SPSS 22, nëpërmjet të cilit u realizua përpunimi statistikor dhe ilustrimi I 
rezultateve në paraqitje të ndryshme grafike. Për përftimin e vlerave sasiore janë 
përdorur frekuencat dhe statistika deskriptive. Për llogaritjen e nivelit të njohurive  është 
vlerësuar si fillim shuma e pikëve për secilin klient. Niveli I njohurive është vlerësuar 
me mesatare pikësh. Për të vlerësuar marëdhëniet midis variablave janë përdorur 
korrelacionet dhe është llogaritur koefiçenti Pearson. Për të vlerësuar diferencën e një 
variable apo shpërndarjen e saj është realizuar T-test. Për paraqitjen grafike të të 
dhënave janë përdorur Grafikët e tipit Bar ose Pie. 

2.8 Shkalla e përgjigjes  
Në total janë kontaktuar 186 persona, por pyetësorë të plotësuar tërësisht janë vetëm 
117, pra N=117, responding rate mund të themi se është RR=63% 
Përsa i përket Konsistencës së brendshme të dy dimensioneve të matura, si vlerësimi i 
simptomave dhe i faktorëve riskant kanë vlerë Cronbach Alpha përkatësisht prej α 
=0.701 dhe α=0.758, pra 0.70<α<0.80.  

2.9 Hipotezat e punimit  
Përpunimi dhe analizimi I të dhënave të grumbulluara nga realizimi I pyetësorëve, ka 
për qëllim interpretimin e rezultateve me shifra si dhe mbrojtjen apo hedhjen poshtë të 
hipotezave të studimit. Duke përdorur hipotezat do të evidentohen implikimet logjike 
midis variablave të këtij punimi.   
Hipotezat e këtij punimi janë si më poshtë dhe do të interpretohen në “Diskutimin”e 
këtij punimi.  
Hipoteza I 
“Niveli I njohurive të pacientëve të intervistuar ndaj simptomave të IAM dhe ndaj 
faktorëve riskues është nën nivelin mesatar” 
Hipoteza II 
“Niveli I njohurive të pacientëve ndaj IAM rritet me rritjen e frekuentimit të Qëndrave 
Shëndetsore parësore.” 
Hipoteza III 
“Niveli I njohurive të pacientëve ndaj IAM është më I lartë në personat të cilët kanë 
nivel edukimi të të lartë.”  
Hipoteza IV 
“Meshkujt e intervistuar janë më të rrezikuar se sa femrat e anketuara në këtë punim.” 
Hipoteza V 
“ Parandalimi në qëndrat shëndetsore ndaj IAM është I karakterit sekondar dhe jo 
primar.” 
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2.10 Kufizimet e punimit 
Përpos shpërndarjes së pyetësorëve tek pacientët të cilët kërkonin shërbim shëndetsor në 
qëndrat shëndetsore të Kujdesit Parësor, u mendua si fillim të evidentoheshin dhe të 
intervistoheshin edhe pacientë të cilët ishin hospitalizuar në Spitalin Rajonal të Vlorës 
me IAM, për ti pyetur ata rreth frekuencës së përdorimit të Shërbimit Parësor, rreh 
njohurive që kishin mbi këtë urgjencë si dhe ndaj faktorëve rrezikues. Gjithashtu, u 
mendua që të merrej informacion nga kartelat e pacientëve kronik, pranë mjekut të 
familjes, rreth ndjekjes së faktorëe riskant të IAM. me shqyrtimin ekartelave 
shëndetsore, dotë përftoheshin edhe të dhëna sasiore të rëndësishme laboratorike, si psh 
vlerat e kolesterolit, frekuenca e EKG, etj.Të dyja mendimet e mësipërme nuk mund të 
gjenin zbatim për shkak të pandemisë Covid-19, si dhe koha e limituar nuk lejonte 
evidentimin e rasteve të mjaftueshme të pacientëve të hospitalizuar me IAM. Iniciativa 
të tilla mund të ndërmerren në studime të tjera të mëtejshme në këtë fushë, duke 
zgjeruar mostrën dhe duke specifikuar gjetjet.  

2.11 Etika  studimit 
 Të gjitha intervistat e realizuara janë kryer në mënyrë individuale, me pëlqimin e plotë 
të personit të intervistuar, duke ruajtur privatësinë e tyre. Gjatë realizimit të intervistave 
janë ruajtur dhe respektuar rregullat e etikës profesionale. Gjatë plotësimit të pyetësorit 
nuk është dhënë asnjë opinion mbi pyetjet, në mënyrë që mos të ndikoheshin përgjigjet 
e marra, duke përjashtuar rastet kur personi ka patur paqartësi të vogla. Sikurse u tha 
dhe më sipër, pjesëmarrja nuk ishte e detyruar.  
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3. Analizimi i të dhënave të punimit  
Të dhënat e punimit janë përftuar nga pyetësorët e vetëadministruar, të cilat më pas janë 
përpunuar statistikisht në programin SPSS, versioni 22. Të dhënat janë të paraqitura 
numerikisht dhe grafikisht.  

3.1 Vlerësimi I riskut. Në këtë pjesë të parë të pyetësorit është vlerësuar risku aktual 
për IAM, duke renditur një sërë faktorësh apo patologjish të cilat rrezikojnë personin 
për zhvillim të IAM. Gjithcka është e bazuar në vetëdeklarimin e të intervistuarve. Nëse 
shohim grafikun e mëposhtëm:  
 nga 117 persona të total të intervistuar, 81 shprehen se nuk ushtrojnë aktivitet 

fizik të rregullt,  
 46 raste janë konsumues të duhanit,  
 41 raste nuk konsumojnë rregullisht fruta dhe perime në dietën e tyre të 

përditshme 
 E ndjekur nga 27 persona të cilët uajnë nga hipertensioni dhe mjekohen për këtë 

patologji. 
 21 raste shprehen se kanë nivele të larta të kolesterolit,  
 16 raste konsumojnë më shumë se 3 gota alkool në shumicën e ditëve të javës,  
 12 raste vuajnë prej diabetit dhe 9 raste kanë histori familjare të sëmundjeve 

kardiovaskulare,  
 8 raste janë të diagnostikuar me sëmundje koronare, si IAM, AVC nga 

hiptertensioni, etj 
 Vetëm 9 raste raportojnë se janë mbipeshë. 

 
Grafiku 1 Vlerësimi i riskut actual 
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Për të vlerësuar numrin e faktorëve rrezikues për secilin të intervistuar, është vlerësuar 
mesatarja e numrit të faktorëve të secilit të anketuar. Nëse shofim tabelën më poshtë 
mund të thuhet se secili pacient është i rrezikuar nga më shumë se 2 faktorë riskues për 
IAM.  

Vlera mesatare e faktorëve riskant që rrezikojnë një individ 
N Vlefshme  117 

Mungesë të 

dhënash  
0 

Mesatarja 2.7179 

Tabela 5 Vlera mesatare e faktorëve riskant që rrezikojnë një individ 
 

3.2 Analizimi i të dhënave demografike.  
Mosha e pacientëve të intervistuar. Si fillim, është vlerësuar frekuenca e moshës së 
pacientëve të intervistuar. Shumica e të intervistuarve, në një përqindje përafërsisht prej 
33% i përkasin grupmoshës 61-70 vjeç, e ndjekur nga 28% grupmosha 51-60 vjeç, 20% 
janë pacientë të grupmoshës 41-50 vjeç, 12% janë pacientë 30-40 vjeç dhe përqindja më 
e vogël i takon grupmoshës > 70 vjec, me 7% përafërsisht. Të dhënat janë të paraqitura 
numerikisht dhe grafikisht si më poshtë.  

Mosha 

 Frekuenca % % kumulative 

Vlefshme 30-40 vjec 14 12.0 12.0 

41-50 24 20.5 32.5 

51-60 33 28.2 60.7 

61-70 38 32.5 93.2 

>70 vjec 8 6.8 100.0 

Total 117 100.0  
Tabela 6 Mosha e të intervistuarve 

 
Grafiku 2 Mosha e të intervistuarve 
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Gjinia e të intervistuarve. Shumica e rasteve të intervistuara janë meshkuj, në 56% të 
rasteve total, ndërsa femra mbetet të jenë 44%, të dhëna të cilat janë paraqitur më poshtë 
në tabelën descriptive si dhe ne grafikun e tipit Bar.  

Gjinia 

 Frekuenca % % kumulative 

Valid Femer 51 43.6 43.6 

Mashkull 66 56.4 100.0 

Total 117 100.0  
Tabela 7  Gjinia e të intervistuarve 

 
Grafiku 3 Gjinia e të intervistuarve 

Niveli i edukimit të rasteve të marra në studim. Sikurse shihet dhe në tabelën e 
mëposhtme, 33% e rasteve, shumica e rasteve në total, kanë arsim të mesëm, ndjekur 
nga 26% të cilët kanë arsim të lartë, 24% e rasteve kanë arsim të lartë Master, ndërsa një 
pjesë e vogël, vetëm 17% kanë arsim 8-vjeçar.  

Arsimi 

 Frekuenca % 

Valid Arsim 8 vjecar 20 17.1 

Arsim i mesem 38 32.5 

Arsim i larte 31 26.5 

Master 28 23.9 

Total 117 100.0 

Tabela 8 Niveli i edukimit të të intervistuarve 
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Grafiku 4 Niveli i edukimit të të intervistuarve 

Punësimi i rasteve të intervistuara. Rreth 39% e rasteve janë të punësuar, 21% janë të 
papunë, ndërsa 40% janë pacientë pensionist. Të dhënat paraqiten si më poshtë.  

Punesimi 

 Frekuenca % 

 I punesuar 46 39.3 

I papune 24 20.5 

Pensionist 47 40.2 

Total 117 100.0 

Tabela 9 Punësimi i rasteve te intervistuara 

 
Grafiku 5 Punësimi i rasteve te intervistuara 
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Arsyeja e vizitës së sotme tek mjeku i familjes. Të intervistuarit janë pyetur për 
arsyen e vizitës tek mjeku. Shumica e të intervistuarve, rreth 39% janë shprehur se janë 
paraqitur tek mjeku i familjes për të tërhequr medikamentet, 25% e tyre kanë ardhur për 
arsye të tjera, ndryshe nga ato të përmendura në pyetësor, si psh plotësimi i 
dokumentacionit të lejeve të patentave, marrjen e librezës shëndetsore, etj. Rreth 20% 
shprehen se janë paraqitur sot tek mjeku sepse kanë patur nevojë për vizitë mjekësore jo 
urgjente dhe 11% kanë patur nevojë për vizitë urgjente. Vetëm 6 raste, 5% e rasteve në 
total, kanë realizuar check-up pranë mjekut të familjes.  

Arsyeja e vizites se sotme tek mjeku i familjes 

 Frequency Percent 

 Terheqje medikamentesh 45 38.5 

Check-up 6 5.1 

Vizite mjekesore jourgjente 24 20.5 

Vizite mjekesore urgjente 13 11.1 

Tjeter 29 24.8 

Total 117 100.0 

Tabela 10 Arsyeja e paraqitjes tek mjeku i familjes 

 
Grafiku 6 Arsyeja e paraqitjes tek mjeku i familjes 
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3.3 Informacioni mbi IAM. Në këtë pjesë të pyetësorit është marrë infomacion 
mbi njohuritë e pacientëve rreth IAM, simptomave dhe faktorëve riskues këtë kësaj 
urgjence patologjike. 
Totalisht të gjithë të intervistuarit, 100% e tyre shprehen se kanë dëgjuar për ataket 
kardiake.  

A njohin ndokënd që ka kaluar një atak kardiak? Shumica e të intervistuarve, 77% e 
rasteve, shprehen se nuk nkjohin ndonjë person që të ketë kaluar atak kardiak, ndërsa 
pjesa tjetër, 23% e rasteve në total, njohin persona të cilët kanë kaluar një episod të tillë 
shëndetsor.  

 A njihni ndonje qe ka kaluar atak kardiak? 

 Frekuenca Perqindja 

 Po 27 23.1 

Jo 90 76.9 

Total 117 100.0 

Tabela 11 A njihni ndonje qe ka kaluar atak kardiak? 

 
Tabela 12 A njihni ndokend qe ka kaluar atak kardiak? 

A keni marrë ndonjëherë informacion rreth Infarktit akut të miokardit. Në këtë 
pyetje, pacientët e intervistuar shprehen se kanë marrë informacion në 83% të rasteve në 
total, ndërsa 17% të rasteve shprehen se nuk kanë marrë ndonjëherë informacion mbi 
këtë situatë shëndetsore.  
 

A keni marre ndonjehere informacion per IAM? 

 Frekuenca Perqindja 

 Po 97 82.9 

Jo 20 17.1 

Total 117 100.0 

Tabela 13 A keni marrë ndonjëherë informacion rreth IAM? 



Faktorët Riskantë të IAM dhe menaxhimi I tyre në Shërbimin Parësor shëndetsor, në qytetin e Vlorës 

 

 

 35 

Burimi i informacionit. Të gjitha rastet që janë shprehur se kanë marrë informacion 
rreth IAM janë pyetur rreth burimit të këtij informacioni, i cili sikurse shihet dhe në 
tabelën e mëposhtme ka një shpërndarje të tillë:  

- 24 raste kanë marrë informacion rreth IAM nga mjeku i familjes. 
- 28 raste kanë marrë informacion nga miq dhe të afërm. 
- 14 raste i kanë marrë këto të dhëna nga mediat, revistat apo gazetat 
- 31 raste jane informuar për IAM nga mjeku specialist që i ndjek. 

 
Burimi i informacionit  

 Frekuenca Perqindja ne 117 raste 

% vetem ne rastet qe kane marre 

informacion 

 Mjeku i familjes 24 20.5 24.74 

Te aferm, miq 28 23.9 28.87 

Media, revista, gazeta 14 12.0 14.43 

Mjeku specialist qe me ndjek 31 26.5 31.96 

Total 97 82.9 100.0 

 Raste qe nuk kane marre informacion 

ndaj IAM 
20 17.1 

 

Total 117 100.0  

Tabela 14 Burimi i informacionit të IAM 

 
Grafiku 7 Burimi i informacionit 



Faktorët Riskantë të IAM dhe menaxhimi I tyre në Shërbimin Parësor shëndetsor, në qytetin e Vlorës 

 

 

 36 

Niveli i njohurive mbi simptomat e IAM. Në këtë pjesë të pyetësorit është marrë 
informacion mbi njohuritë që kanë të intervistuarit ndaj simptomave të IAM. Të gjitha 
simptomat janë karakteristike për IAM, në rastet kur i intervistuari ka vlerësuar që 
simptoma i takon IAM, atëherë është vlerëuar me 1 pikë. Njohja e simptomave të IAM 
është vlerësuar me mesataren e pikëve të cilat ka grumbulluar pacientit i intervistuar, sa 
më e lartë të jetë mesatarja, aq më teper njeh i intervistuari simptomat e Infarktit akut të 
miokardit.  
Nëse shohim tabelat e mëposhtme deskriptive, nga 7 simptoma të renditura për IAM,  
23% njohin vetëm një simptomë të kësaj emergjence shëndetsore, 64% njohin vetëm 2 
nga simptomat e renditura, 8% njohin 3 simptoma dhe 5% njohin 4 nga simptomat e 
parashtruara në pyetësor. Sikurse shihet dhe në tabelën më poshtë shumica e të 
intervistuarve njohin vetëm 2 nga simptomat e renditura, sepse moda është 2.  
Gjithashtu, secila simptomë e renditur është vlerësuar me nga 1 pikë dhe 0 pikë në rastet 
kur pacienti nuk e rrethon atë. Pas llogaritjes së shumës së pikëve të grumbulluar nga 
secili i intervistuar, është përllogaritur mesatarja e pikëve për nivelin e njohurive që 
kanë këta klientë ndaj simptomave të IAM.  
Në tabelën më poshtë, shihet se nga 0 pikë minimale dhe 7 pikë maximale, njohuritë e 
të intervistuarve ndaj simptomave të IAM janë  mesatarisht x=1.95 pikë, ku shumica e 
të intervistuarve njohin vetëm 2 nga 7 simptomat e renditura. Pra mund të thuhet se 
njohuritë e të intervistuarve ndaj simptomave të IAM janë nën nivelin mesatar.  

Mesatarja e pikeve per nivelin e njohurive ndaj simptomave te IAM 
N Vlefshme  117 

Mungese te dhenash 0 

Mesatarja  1.95 

Dev.Standart i mesatares .066 

Moda 2 

Dev. standart .717 

Minimum 1 

Maximum 4 

Tabela 15 Mesatarja e pikeve per nivelin e njohurive ndaj simptomave te IAM 

 
 Frekuenca  Perqindja  

 Kane rethuar vetem 1 simptome 27 23.1 

2 simptoma 75 64.1 

3 simptoma 9 7.7 

4 simptoma 6 5.1 

Total 117 100.0 

Tabela 16 Vleresimi i Simptomave nga të intervistuarit 

Ndër simptomat më të njohura të IAM tek të intervistuarit ishte “shtrëngimi në kraharor 
si ndjenjë presioni”, e cila njihej prej 91 rastesh, e ndjekur nga simptoma “vështirësi në 
frymëmarrje” nga 45 raste, më tej vazhojmë me “dobësi dhe këputje”, “dhimbje e 
menjëhershme në qafë, nofullë dhe shpinë” dhe së fundmi “dhimbje e menjëhershme në 
krahë dhe supe”. Simptomat që flasin për çrregullime në shikim apo për djersitje dhe 
nausea nuk njihen nga të intervistuarit në këtë punim. Të gjitha të dhënat e mësipërme, 
janë të paraqitura grafikisht në rend zbritës në grafikun e mëposhtëm.  
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Grafiku 8 Njohja e simptomave nga të intervistuarit 

Në tabelën më poshtë është llogaritur konsistenca e brendshme e dimensionit “Njohja e 
simptomave të IAM”, në të cilin janë vlerësuar 7 pyetje, shihet se α=0.758, pra të 
dhënat e përftuara në këtë dimension janë të vlefshme pasi α<0.80.  

Reliability Statistics 

Cronbach's Alphaa N of Items 

.758 7 

Tabela 17 Cronbach Alpha per "Njohja e simptomave të IAM" 

Niveli i njohurive mbi faktorët riskant të IAM. për të vlerësuar nivelin e njohurive që 
kanë të intervistuarit ndaj faktorëve riskant të IAM, janë renditur 10 faktorë, disa prej të 
cilëve janë në formë reverse, e sqaruar në Metodologjinë e punimit. Klientët duhet të 
rrethojnë faktorët të cilët ata mendojnë se janë riskant të IAM. Secili faktor është 
vlerësuar me 1 pikë. Pas llogaritjes së shumës së pikëve të secilit pacient të intervistuar, 
është llogaritur mesatarja e pikëve në total, për të vlerësuar nivelin e njohurive të të 
intervistuarve ndaj faktorëve riskant të IAM.  
Nëse shohim tabelën e mëposhtëme, kemi përftuar këto të dhëna:  

- Shumica e pacientëve, 56% e tyre kanë gjetur vetëm 5  faktorë riskantë.  
- Ndjekur nga 14% të cilët kanë gjetur vetëm 2 simptoma. 
- 13% kanë vlerësuar vetëm 4 faktorë riskant ndaj 10 faktorëve të renditur në total 
- 7% kanë evidentuar vetëm 3 faktorë riskant ,  
- 6% e rasteve kanë gjetur vetëm 6 faktorë riskant 
- Përafërsisht 3% kanë evidentuar 7 faktorë riskant dhe  
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- Vetëm 1.7% kanë vlerësuar si faktorë riskant 9 prej faktorëve të renditur.  
 

 Frekuenca  Perqindja  

 Kanë evidnetuar vetëm 2 faktorë riskant 16 13.7 

3 faktorë  8 6.8 

4 faktorë 15 12.8 

5 faktorë 66 56.4 

6 faktorë 7 6.0 

7 faktorë 3 2.6 

9 faktorë 2 1.7 

Total 117 100.0 

Tabela 18 Evidentimi i faktoreve riskant 

Niveli i njohurive që kanë të intervistuarit ndaj faktorëve riskant të IAM është vlerësuar 
duke përllogaritur mesataren e pikëve, ku sikurse shihet dhe në tabelën e mëposhtme 
statistikore, niveli i njohurive vlerësohet me x=4.5 pikë mesatare, nga 10 pikë maximale 
dhe 0 pikë minimale. Pra mund të themi se niveli i njohurive që kanë të intervistuarit 
ndaj faktorëve riskant të IAM është nën nivelin mesatar.  

Statistics 

N Vlefshme  117 

Mungese te 

dhënash 
0 

Mesatarja  4.50 

Dev. Standart i mesatares .125 

Moda 5 

Dev. standart 1.356 

Minimum 2 

Maximum 9 

Tabela 19 Vlerësimi i nivelit të njohurive të të intervistuarve ndaj faktorëve riskant të IAM 

Në grafikun më poshtë bëhët një renditje zbritëse e njohjes së faktorëve riskant të IAM. 
Si faktori i njohur më tepër nga të intervistuarit, është diabeti, i cili evidentohet si një 
faktor rrëzikues nga 112 të intervistuar. Gjenetika apo historitë familjare të IAM njihen 
si faktorë riskantë nga 106 të intervistuar, ndjekur nga duhanpirja e cila është evidentuar 
nga 104 pacientë të intervistuar. 76 të intervistuar e kanë vlerësuar stresin si një prej 
faktorëve riskant të IAM, ndërsa 73 prej të anketuarve evidentojnë gjithashtu 
konsumimin e mishit të kuq si një faktor riskues.  

Shumë pak pacientë të intervistuar njohin obezitetin, fibra të pakta në dietë, fibrilacionin 
arterial apo sëmundjet mendore si riskues të IAM.  

Madje pacientët e intervistuar nuk arrijnë të bëjnë dallimin midis HDL apo LDL.  
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Grafiku 9 Evidentimi i faktorëve riskant të IAM 

Sikurse u veprua dhe me dimensionin që vlerësonte simptomat e IAM, është vlerësuar 
konsistenca e brendshme e të dhënave për dimensionin “Faktorët riskant të IAM”, në 
total 10 pyetje, prej të cilit rezultoi se α=0.701, pra 0.70< α<0.80. Mund të thuhet se të 
dhënat e këtij dimensioni janë të vlefshme.  

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.701 10 

Tabela 20 Cronbach Alpha për Faktorët Riskant të IAM 

3.4 Përdorimi i shërbimit shëndetsor parësor si dhe ndjekja shëndetsore.   
Në këtë pjesë të fundit të pyetësorit janë vlerësuar: 

Frekuentimi i mjekut të familjes gjatë viti të fundit.  Rreth 15% e të intervistuarve 
kanë shkuar cdo muaj tek mjeku i familjes, 40% e tyre kanë shkuar cdo dy muaj në 
qëndrat shëndetsore, 26% kan frekuentuar mjekun vetëm 1-2 herë gjatë vitit të fundit 
dhe përafërsisht 19% nuk kanë shkuar asnjëherë tek mjeku i familjes gjatë vitit të fundit. 
Pra shihet se shumica e pacientëve të intervistuar frekuentojnë mjekun e familjes cdo dy 
muaj. Të dhënat paraqiten në tabelën descriptive si dhe në grafikun më poshtë.  
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 Frekuenca Perqindja 

 Cdo muaj 18 15.4 

Cdo dy muaj 47 40.2 

1-2 here ne vit 30 25.6 

Asnjehere 22 18.8 

Total 117 100.0 

Tabela 21 Frekuentimi i mjekut të familjes gjatë vitit të fundit. 

 
Grafiku 10 Frekuentimi i mjekut të familjes gjatë vitit të fundit 

Nevoja për kujdes shëndetsor të vazhduar. Vetëm 42 raste, që përbëjnë 36% të të 
intervistuarve kanë nevojë për kujdes të vazhduar, prej të cilëve vetëm 9 raste shprehen 
se marrin shërbim të vazhduar tek mjeku i familjes, 19 raste tek mjeku specialist në 
institucione shtetërore dhe 14 raste shprehen se marrin shërbim të vazhduar shëndetsor 
tek mjeku specialist në Institucione shëndetsore private.  
 

 Numri i rasteve  Perqindja 

 Kane nevoje per kujdes te vazhduar 42 35.9 

Nuk kane nevoje per kujdes te vazhduar 75 64.1 

Total 117 100.0 

Tabela 22 Nevoja për kujdes të vazhduar 
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Grafiku 11 Ku marrin shërbim shëndetsor të intervistuarit 

100% e rasteve të intervistuara shprehen se nuk janë pajisur asnjëherë me 
fletëpalosje të cilat i informojnë ta mbi IAM.  
 
Informimi nga infermieri apo mjeku mbi IAM. vetëm 46 raste shprehen se janë 
informuar nga mjeku i familjes apo infermieri mbi IAM, duke përbërë rreth 39% të 
rasteve të total. 

 Frekuenca  % 

 Jane informuar rreth IAM nga 

mjeku/infermieri 
46 39.3 

Nuk jane informuar 71 60.7 

Total 117 100.0 

Tabela 23 A jane informuar nga mjeku i familjes apo infermieri mbi IAM? 

Realizimi i EKG. Në këtë pyetje është marrë informacion rreth herës së fundit që 
pacientët kanë kryer EKG. Shumica e tyre, 60%, nuk kanë realizuar fare EKG gjatë vitit 
të fundit, 16% kanë bërë EKg gjatë vitit të fundit, 14% e kanë bërë EKG gjatë 6 muajve 
të fundit dhe 10% kanë bërë EKg gjatë 3 muajve të fundit. 

 Frekuenca  Perqindja  

 3 muajt e fundit 12 10.3 

6 muajt e fundit 16 13.7 

Vitin e fundit 19 16.2 

Nuk kane kryer EKG vitin e fundit 70 59.8 

Total 117 100.0 

Tabela 24 Realizimi i EKG 
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Realizimi i një analize gjaku të thjeshtë. Në tabelën më mëposhtme deskriptive shihet 
se shumica e të intervistuarve, 58% nuk kanë bërë analizë gjaku gjatë vitit të fundit. 
Rreth 20% kanë bërë një analizë të tillë gjatë vitit të fundit, 7% i kanë bërë analizat e 
gjakut gjatë 6 muuajve të fundit dhe 15% i kanë bërë këto analiza gjatë 3 mujorit të 
fundit.  

Koha e realizimit të një analize gjaku 

 Frekuenca  Perqindja 

 3 muajt e fundit 18 15.4 

6 muajt e fundit 8 6.8 

vitin e fundit 23 19.7 

Nuk  kam bere analiza gjate vitit të fundit 68 58.1 

Total 117 100.0 

Tabela 25 Koha e realizimit të një hemokromi 
Vlera e kolesterolit. Në këtë pyetje është marrë informacion rreth analizës së 
kolesterolit në gjak të të intervistuarve. Vetëm 16% e të intervistuarve kanë kryer 
analizën e kolesterolit në gjak dhe kanë ofruar vlerën e kolesterolit të tyre. Rreth 21% e 
kanë bërë këtë analizë por nuk janë të aftë të japing vlerën e tij, ata mund të raportojnë 
vetëm nëse vlerat e tyre të kolesterolit kanë qënë të larta apo në normë. 62% e të 
intervistuarve shprehen se nuk kanë bërë një analizë për të vlerësuar nivelet e 
kolesterolit të tyre në gjak.  

Analiza për nivelin e kolesterolit  

 Frekuenca  Perqindja  

 Kam bere analize laboratorike te kolesterolit dhe 

ofron vlerën  
19 16.2 

Kam bere analize per kolesterolin por nuk e di vleren 25 21.4 

Nuk kam bere analize per kolesterolin 73 62.4 

Total 117 100.0 

Tabela 26 Vlresimi i nivelit te kolesterolit ne gjak 
Vlera e sheqerit në gjak. Sikurse u vepruar dhe me elementët e mësipërm si kolesteroli 
apo një hemokrom i thjeshtë, është marrë informacion mbi nivelin e sheqerit në gjak. 
34% shprehen se e kanë matur sheqerin dhe janë të aftë të ofrojnë vlerën e tij, ndërsa 
19% e kanë bërë analizën e glicemisë në gjak por nuk mbajnë mend vlerën e sheqerit. 
Shumica e të intervistuarve, 47% raportojnë se nuk kanë kryer analiza për të vlerësuar 
nivelin e sheqerit në gjak. Të dhënat paraqiten në tabelën e mëposhtme deskriptive. 

Analizat e sheqerit në gjak  

 Frekuenca  Perqindja  

 Kam bere analizen e sheqerit dhe ofron vlerën  40 34.2 

Kam bere analizen e sheqerit por nuk e mbaj mend 

vleren 
22 18.8 

Nuk e kam matur sheqerin ne gjak. 55 47.0 

Total 117 100.0 

Tabela 27 Vlerësimi i glukozës në gjak 
Vlera e BMI ose raportit bel/ije. Asnjë prej të intervistuarve nuk ishin në dijeni të 
BMI apo të vlerës së raportit të tyre bel/ije.  
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Në grafikun e mëposhtëm bëhet një paraqitje e përgjithshme e realizimit të 
ekzaminimeve të parashtruara. Duket që matja e sheqerit në gjak është ekzaminimi më 
frekuent, i ndjekur nga një hemokrom i thjeshtë, e më pas nga realizimi i EKG. Në 
frekuencë më të ulët është vlerësimi i nivelit të kolesterolit në gjak dhe aspak i realizuar 
është përllogaritja e BMI apo raportit bel/ije. 
Gjithashtu përsa u përket vlerave të këtyre niveleve, të intervistuarit janë më të 
familjarizuar me vlerat e glicemisë në gjak, pasi shumica e tyre japin vlera të qarta, 
ndërsa për vlerën e kolesterolit të tyre në gjak, shumë pak të intervistuar mund të jepnin 
shifrën e saktë të tij. Të intervistuarit e përcaktonin kolesterolin e tyre si “e kam të lartë” 
ose “e kam në normë kolesterolin” pa raportuar vlerën e tij në gjak.  

 

Grafiku 12 Realizimi i ekzaminimeve te nevojshme 

3.5 Vlerësimi i marrëdhënieve midis ndryshorëve të pyetësorit.  
Më poshtë është vlerësuar marrëdhënia midis variablave të pyetësorit të zhvilluar 
nëpërmjet korrelacioneve dhe llogaritjes së koeficentit Pearson e për rrjedhojë vlerën e 
sinjifikancës P. Duke parë tabelën më poshtë mund të thuhet:  
 Niveli i njohurive të pacietëve të intervistuar ndaj simptomave apo faktorëve 

riskant të IAM nuk ndikohet nga mosha apo nga niveli i edukimit të të 
anketuarëve, pasi P>0.05.  

 Sa më e lartë të jetë frekuenca e përdorimit të Shërbimit Shëndetsor Parësor, aq 
më i lartë është niveli i njohurive të të intervistuarëve ndaj simptomave dhe ndaj 
faktorëve rrezikues të IAM, pasi P<0.05.  

 Gjithashtu, personat të cilët raportojnë se janë informuar nga mjeku i familjes 
apo infermieri ndaj IAM, kanë nivele më të larta të njohurive ndaj simptomave 
dhe faktorëve riskant të IAM, pasi P<0.05.  

 Realizimi i ekzaminimeve si EKG, hemokrom, glicemi, kolesterol kanë ndikim 
pozitiv sinjifikant në nivelin e njohurive të pacientëve ndaj faktorëve riskant të 
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IAM (P<0.05), por nuk kanë ndikim sinjifikant në nivelin e njohurive ndaj 
simptomave të IAM (P>0.05). 

 Personat të cilët raportojnë se vuajnë nga diabeti, hipertensioni, apo sëmundje 
kardiovaskulare kanë kryer ekzaminime si glicemi, hemokrom, kolesterol dhe 
EKG, më shpesh se rastet që nuk kanë problem të tilla shëndetsore.  

 Pas raportimit të sjelljeve apo patologjive, është vlerësuar risku mesatar aktual 
për secilin person të intervistuar. Vihet re që meshkujt janë më të riskuar për 
zhvillim të IAM krahasuar me femrat ( independent t-test, F=4.56 dhe P=0.039 
pra P<0.05) 

 
Niveli i njohurive ndaj 

simptomave të IAM ( N=117) 

Niveli i njohurive ndaj faktorëve riskant të 

IAM ( N=117) 

Mosha Pearson Correlation .147 .159 

Sig. (2-tailed) .113 .086 

Arsimi Pearson Correlation .023 .157 

Sig. (2-tailed) .804 .092 

Frekuenca e përdorimit të 

Shërbimit Shëndetsor 

Parësor 

Pearson Correlation .242** .201** 

Sig. (2-tailed) .008 .029 

Informimi nga 

mjeku/infermieri rreth IAM 

Pearson Correlation .198** .218** 

Sig. (2-tailed) .032 .018 
Tabela 28 Marrëdhënia midis nivelit të njohurive ndaj moshës, arsimit, frekuencës së vizitave në SHSHP 

 
Niveli i njohurive ndaj 

simptomave të IAM ( N=117) 

Niveli i njohurive ndaj faktorëve riskant të 

IAM ( N=117) 

Realizimi i EKG Pearson Correlation .175 .319** 

Sig. (2-tailed) .059 .000 

Matja e kolesterolit Pearson Correlation .144 .206** 

Sig. (2-tailed) .121 .025 

Matja e glicemisë në gjak Pearson Correlation .097 .307** 

Sig. (2-tailed) .298 .000 

Realizimi i një hemokromi 

të thjeshtë 

Pearson Correlation .103 .291** 

Sig. (2-tailed) .269 .001 
Tabela 29 Ndikimi i ekzaminimeve në nivelin e njohurive ndaj simptomave dhe faktorëve riskant 

Ekzaminimet 

Vuan nga 

hipertensioni 

Vuan nga 

diabeti 

Eshte i diagnostikuar 

me sem.kardio 

vaskulare 

Ka histori 

familjare me 

IAM 

Konsumues 

duhani 

 Jo aktiv 

fizikisht 

 
Realizimi i EKG Sig. (2-tailed) .023 .004 .001 .229 .308 .072  
 
Matja e kolesterolit 
 

Sig. (2-tailed) .037 .002 .005 .172 .063 .951  

Matja e glicemisë në 
gjak 
 

Sig. (2-tailed) .049 .005 .001 .143 .093 .096  

Realizimi i një 
hemokromi të thjeshtë  

Sig. (2-tailed) 
.000 

 
.001 

 
.028 

 
.061 

 
.517 

 
.306 

 

Tabela 30 Realizimi i ekzaminimeve sipas patologjive të të intervistuarve (P value nga t-test) 
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Risku aktual ndaj gjinisë  

 Frekuenca  Mesatarja e faktorëve riskant prezent 

 Femer 51 2.33 

Mashkull 66 3.09 

Total 117 100.0 

Tabela 31 Shpërndarja e mesatares së riskut sipas gjinisë së të intervistuarve 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-tailed) 

Gjinia Equal variances assumed 4.560 .039 5.339 38 .0001 

Equal variances not assumed   14.283 34.000 .0007 

Tabela 32 T-test për vlerësimin e diferencës së riskut midis meshkujve dhe femrave 
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4. Diskutim  
Konceptet e promovimit të shëndetit dhe parandalimit të sëmundjeve kanë arritur 
suksesin e tyre që prej  Konferencës së Irë Internacionale të Promovimit Shëndetsor, të 
mbajtur në Otavë, në 1986, nga konferencat pasuese si dhe deklaratat e adoptuara nga 
OBSH. (24) 

Në fillimet e shekullit të 21, biologjia ka marrë shumë përparësi mbi faktorët  e tjerë të 
shëndetit dhe sëmundjes. Një nga arsyet më të rëndësishme në këtë zhvillim është të 
kuptuarit e proçeseve biologjike dhe patofiziologjia shoqëruese e tyre, pasi zbulimi i sa 
më shumë proceseve të sëmundjes, ndihmon në identifikimin e ndërhyrjeve, trajtimeve 
dhe formave të reja rehabilituese të pacientit. Si fillim, sfidat e shëndetit publik kanë 
qënë të orientuara ndaj sëmundjeve infektive, ndërsa më pas janë zhvendosur ndaj 
sëmundjeve kronike, duke qënë se pacienti do të bashkëjetojë gjithë jetën me to. Statusi 
i mirëqënies shëndetsore ndikohet dhe varet nga një sërë faktorësh, të cilët duhet të 
merren në konsideratë gjatë promovimit dhe parandalimit shëndetsor. Duke u bazuar në 
rëndësinë e biologjisë në shëndetin e popullatës, arrihet të kuptohet se si trupi human 
funksionon dhe cilat janë ndërhyrjet për ta mbajtur atë në funksion. Psikologjia na 
tregon se si ne mendojmë racionalisht dhe si përgjigjemi emocionalisht (jo racionale) 
ndaj stimujve të ndryshëm. Kultura ofron skema të qëndrimeve, vlerave dhe besimeve, 
të cilat kanë një ndikim shumë të rëndësishëm në identitetin e peronave dhe sjelljen e 
tyre. Faktorët ekonomik dhe social përcaktojnë rendin në të cilin personat vendosen në 
hierarkinë sociale (shtresëzimi social). Sjellja tregon mënyrën se si sillen personat në 
ndërthurje me faktorët e sipërm human (24)  

Bazuar në publikimet e Institutit të Shëndetit Publik në vendin tonë, gjatë viteve të 
fundit ka një rritje të përvitshme të SKV, të cilat shkaktojnë mbi gjysmën e vdekjeve, 
duke u konsederuar si sëmundjet me peshën më të madhe në shoqërinë shqiptare. 
Bazuar në Raportin Shëndetsor Kombëtar për vitin 2014, sëmundjet kronike përbënin 
88% të numrit total të vdekjeve dhe shkaktar ishin SKV në 55% të rasteve. Dy 
sëmundjet me fatalitet të lartë ishin sëmundjet e arterieve koronare dhe AVC. (25) 

Në kohët e sotme vdekjet nga sëmundjet kardiovaskulare arrijnë në 17 milionë, me një 
vdekshmëri prej 31%, e cila është me lartë në vendet me të ardhura më të pakta. Në 
bazë të llogaritjeve dhe të statistikave epidemiologjike prashikohet që në vitin 2030 
numri i vdekjeve nga SKV të arrijë në 23 milionë, shifra të cilat kanë nxitur OBSH të 
vendos si objektiv reduktimin me 25% të vdekjeve të parakohshme të shkaktuara nga 
sëmundjet kronike, të në cilat zënë një vend shumë të madh SKV. Shumë prej SKV janë 
të parandalueshme, duke modifikuar faktorët e rrezikshëm të sjelljes. Mënyra 
konvencionale e menaxhimit të sëmundjeve kronike është përmes ndryshimit të sjelljes 
individuale, rritjes së vetëdijes shëndetsore si dhe promovimit të kujdesit personal 
shëndetsor. (26) 

Parandalimi i sëmundjeve koronare, dhe kryesisht infarktit të miokardit bazohet në disa 
strategji të mirëmenduara që trajtojnë si pacientët asimptomatik me risk të lartë( 
parandalimi primar) ashtu dhe ata të diagnostikuar me SKV (parandalimi sekondar). Të 
gjithë organizmat me orientim kardiak po e drejtojnë fokusin drejt karakterit 
parandalues të IAM dhe SKV, duke hartuar si fillim formular vlerësimi risku, për të 
hartuar më tej planin e ndërhyrjeve specifike.  

Bazuar në karakterin parandalues të IAM është menduar të zhvillohet ky punim i cili ka 
në fokus parandalimin e faktorëve riskant në Shërbimin Shëndetsor Parësor, pra bëhet 
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fjalë për parandalimin primar të IAM. Metoda e zgjedhur për të vlerësuar parandalimin 
që bëhet në Shërbimin Parësor është vlerësimi i njohurive të tyre ndaj kësaj emergjence 
shëndetsore, duke marrë në konsideratë faktin që parandalimi parësor realizohet 
fillimisht duke informuar dhe ndërgjegjësuar pacientin.  

Gjatë realizimit të këtij punimi janë marrë në konsideratë shumë studime në këtë fushë, 
të cilat kanë patur si qëllim vlerësimin e nivelit të njohurive të pacientëve ndaj 
simptomave, faktorëve riskant, etj. Si studime të marra për referim mund të përmendim 
“The Effect of Cardiac Education on Knowledge and Adherence to Healthy Lifestyle””i 
realizuar nga Tawalbeh dhe Ahmad, në Amman, Jordani, 2013.  

Ndryshimi i studimeve të mësipërme nga ky punim është matja e nivelit të njohurive me 
atë të një pretest dhe post-test, i realizuar pas aplikimit të programeve informuese dhe 
edukuese mbi sëmundjet kardiake dhe IAM. Ndërsa në rastin e këtij punimi, është 
vlerësuar niveli aktual i njohurive ndaj simptomave dhe faktorëve riskant të IAM.  

Një tjetër studim, i të njëjtës natyrë me këtë punim është “The Effects of Education on 
Cardiovascular Disease Knoëledge”, realizuar nga Lauren A. Ostrowski-Winkler, 
College of Nursing, Valparaiso University, 2014.  

Të dhënat e këtij punimi janë grumbulluar duke përdorur duke përdorur një pyetësor të 
vetëadministruar, cili është përshtatur apo huazuar nga “Heart Disease Knowledge 
Questionnaire”. Nga 117 persona në total të intervistuar, shumica e tyre ishin meshkuj, 
kjo ndoshta për faktin që mjekët e familjes së qëndrave të marra në studim ishin 
meshkuj. Një fakt i tillë është vënë re dhe në studimet e mësipërme, por gjinia më 
frekuente ishin femrat dhe mjeku përkatës ishte femër, pasi e njëjta gjini ka një 
komunikim më të afërt.  

Grupmosha më frekuente ishte ajo mbi 70 vjec, ose ata në status punësimi pensionist. 
Kjo frekuencë justifikohet dhe me arsyen e vizitës tek mjeku i familjes, pasi shumica e 
të intervistuarve ishin paraqitur në qëndër për të tërhequr medikamentet. Ndryshe nga 
studimet e marra si referim, në të cilat mosha më frekuente e shërbimit parësor është 41-
60 vjec, të paraqitur në qëndër për vizitë mjekësore urgjentë, në rastin tonë, janë 
pensionistat ata që frekuentojnë më tepër këtë shërbim, pasi rastet e paraqituar për vizitë 
ishin shumë të pakta (urgjente 13, jo urgjente 24 raste).  

       Përsa i përket riskut aktual të vlerësuar në fillim të pyetësorit, i bazuar totalisht në 
vetëdeklarimin e të intervistuarve, është vlerësuar që secili prej pacientëve kishte të 
paktën 2 faktorë riskant për SKV (mesatarja e faktorëve riskant present x=2.70). pas 
llogaritjes së diferencës së mesatares mes meshkujve dhe femrave, u vu re se kishte një 
diferencë sinjifikante mes dy grupeve, madje ishin meshkujt ata të cilët kishin më 
shumë faktorë riskant të raportuar. Në studimet e mësipërme nuk janë vënë re diferenca 
të tilla mes gjinisë së të intervistuarve.  

       Faktorët më frekuent rrezikues për IAM apo SKV ishin faktorë të modifikueshëm, 
të cilët kishin të bënin me stilin e jetesës, si ushtrimi fizik jo i rregullt, duhanpirja, 
konsum jo i rregullt i perimeve dhe frutave në dietën ditore. Edhe në studimin e 
realizuar në Indiana rezultoi se ushtrimi jo i rregullt fizik ishte një nga faktorët rrezikues 
më frekuent ndër mostrën e marrë për studim, i ndjekur nga obeziteti, që në rastin tonë 
deklarohej në shumë pak raste (6raste).  
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Raste të diagnostikuara me hipertension ishin vetëm 24, me diabet ishin vetëm 12, 
ndërsa me sëmundje kariovaskulare si IAM, sëmundje koronare apo AVC ishin vetëm 8 
raste nga 117 në total.  

        Edhe në literaturë e këtij punimi është përmendur roli i informimit dhe edukimit të 
pacientit ndaj IAM apo SKV. Në studimet e mësipërme, të cilat kanë patur në zhvillim 
dhe realizimin e informimit të pacientit përmes video apo broshurave të shkruara, kanë 
vënë re një rritje të nivelit të njohurive të pacientëve ndaj këtyre sëmundjeve pas 
edukimit të zhvilluar. (27) Në pyetësorin tonë është marrë informacion rreth informimit 
të të intervistuarve ndaj IAM. Shumica e tyre, 97 raste, përgjigjen se kanë marrë 
informacion ndaj IAM, kryesisht nga mjeku specialist që i ndjek (31 raste nga 97), 
ndërsa 46 raste shprehen se janë informuar nga mjeku i familjes apo infermieri i qëndrës 
shëndetsore ndaj IAM. Rastet që kanë marrë informacion nga Shërbimi parësor, mjek 
apo infermier, përkojnë me rastet e diagnostikuara me sëmundje si hipertensioni, diabet 
apo SKV, apo ata të cilët paraqiten tek mjeku për tërheqje medikamentesh. Asnjë prej të 
intervistuarve nuk është pajisur me broshura apo fletëpalosje informuese ndaj 
simptomave apo faktorëve riskant të IAM.  

           Vlerësimi i nivelit të njohurive ndaj simptomave të IAM është realizuar 
nëpërmjet parashtrimit të 7 simptomave të kësaj emergjence, të cilat pacienti do ti 
rrethonte nëse mendonte se i përkisnin IAM. Ky nivel njohurish është vlerësuar me një 
mesatare pikësh prej X=1.95 pikë, ky pikët max janë 7 dhe ato min janë 0. Pra, mund të 
thuhet se niveli i njohurive të pacientëve ndaj simptomave të Infarktit të miokardit janë 
nën nivelin mesatar, nivel shumë i ulët i cili nuk ka diferenca sinjifikante ndaj moshës, 
arsimimit, apo ekzaminimeve të kryera. Niveli i njohurive ndikohet në mënyrë 
sinjifikante nga frekuenca e përdorimit të shërbimit parësor dhe informimit nga mjeku 
apo infermieri ndaj IAM. Pacientët të cilët raportonin se frekuentonin më shpesht 
mjekun e familjes, cdo muaj, apo cdo dy muaj, kishin nivele më të larta të njohurive 
ndaj simptomave të Infarktit. Gjithashtu, pacientët të cilët raportojnë se janë informuar 
apo edukuar nga mjeku i familjes apo infermieri, kanë po ashtu nivele më të larta të 
njohurive ndaj simptomave. Simptoma më e njohur e IAM nga pacientët e intervistuar 
ishte “shtrëngim në kraharor si ndjenjë presioni”. 

             Përsa i përket nivelit të njohurive ndaj faktorëve riskues të IAM, edhe ky 
dimension është vlerësuar me një mesatare pikësh për 10 faktorë të renditur. Pacientët e 
intervistuar do të rrethonin faktorët të cilët ata mendonin se rrezikonin shëndetin për 
zhvillim të IAM. Njohuritë në këtë pjesë janë vlerësuar me x=4.5 pikë, nga 0 pike mi 
dhe 10 pike max. Pra pacientët e intervistuar kanë nivel njohurish ndaj faktorëve riskues 
të IAM, nën nivelin mesatar. Niveli i njohurive nuk kishte varësi sinjifikante ndaj 
moshës apo arsimimit të pacientëve, por kishte një marrëdhënie pozitive sinjifikante me 
frekuencën e frekuentimit të mjekut të familjes dhe informimit të kryer prej tij apo prej 
infermierit. Sikurse u pa dhe në nivelin e njohurive ndaj simptomave, edhe njohuritë 
ndaj faktorëve riskues rriten në personat të cilët shkojnë më shpesh tek mjeku i familjes, 
po ashtu ka vlera më të larta në personat të cilët raportojnë se janë informuar nga mjeku 
i failjes apo infermieri i qëndrës rreth IAM. Faktorët riskant të cilët njiheshin më shumë 
prej të intervistuarve ishin diabeti, roli i gjenetikës dhe i historive familjare, duhanpirja, 
por të këta të anketuar nuk kishin aspak informacion mbi LDL apo HDL si dhe rolin e 
sëmundjeve mendore në këtë emergjencë shëndetsore.  

         Rreth 36% (42 raste) e pacientëve të intervistuar shprehen se kanë nevojë për 
kujdes të vazhduar, shumica e të cilëve (19 nga 42) e marrin këtë shërbim tek mjeku 
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specialist në Institucione shtetërore dhe vetëm 9 nga këto 42 raste shkojnë tek mjeku i 
familjes. Pra pacientët preferojnë të marrin shërbim në Spital (Shërbimin shëndetsor 
Dytësor) sesa në Qëndrat Shëndetsore.  

        Një impakt pozitiv në parandalimin primar mund të arrihet përmes reduktimit të 
presionit të gjakut si dhe duke korrigjuar dislipideminë. Benefitet mund të rriten 
ndjeshëm nëse ndalohet duhani, rritet aktiviteti fizik brenda normave të lejuara 
individuale, reduktohet pesha trupore, alkooli konsumohet në doza të vogla në të 
moderuara. Pavarësisht llojit të parandalimit, primar apo sekondar, mund të arrihen 
rezultatet e dëshiruara nëse bëhët një qasje multifaktoriale, me qëllim korrigjimin e 
faktorëve riskues të modifikueshëm të cilët ndikojnë në potogjenezën komplekse të 
SKV.Në protokollin e përkujdesjeve shëndetsore për trajtimin e sëmundjeve kronike, 
kërkohet realizimi i një sërë ekzaminimesh apo analizash laboratorike për të ndjekur 
gjendjen e pacientit. në rastin e SKV, hipertensionit apo diabetit, kërkohet prej mjekut 
realizimi i një hemokromi, EKG, matjes së kolesterolit, glicemisë. (17) 
          Në pyetësorin e këtij punimi, pyetjet e fundit i janë dedikuar ekzaminimeve. 
vlerësimi i glicemisë në gjak është analiza më e shpeshtë e realizuar nga të intervistuarit 
(62 raste), ndjekur nga realizimi i një hemokromi të thjeshtë (i realizuar në 49 raste). 
Ndërsa kolesteroli është matur në 44 raste, EKG është kryer në 47 raste, por vlerësimi i 
BMI apo raportit bel/ije nuk është realizuar në asnjë rast. Është bërë një shpërndarje e 
këtyre vlerësimeve laboratorike apo EKG ndaj faktorëve riskant. Është venë re s 
personat e diagnostikuar me hipertension, diabet apo sëmundje kardiovaskulare i kanë 
kryer rëndomë këto analiza. Pra vihet re një marrëdhënie sinjifikante mes diagnostikimit 
dhe realizimit të këtyre ekzminimeve. Personat të cilët kanë histori familjare me IAM 
nuk kanë realizuar analiza të tilla, as rastet inaktive fizikisht, as personat të cilët 
konsumojnë duhan. Bazuar në të dhënat e shumë studime, historia familjare e IAM 
është një faktor riskant I pavarur madhor, madje IAM në të afërmit e rendit të parë rrit 
rrezikun dy herë tek meshkujt dhe tre herë tek femrat. (17) 
 Ky fakt tregon që parandalimi i qëndrave shëndetsore ka më shumë karakter sekondar, 
pra parandalon faktorët e riskut në rastet e diagnostikuara me SKV apo sëmundje të 
tjera riskante. Nuk kryen analizime të tilla në rastet asimptomatike por me risk të lart 
për të zhvilluar SKV apo IAM.  

4.1 Vërtetimi i hipotezave të punimit  
Hipoteza e Irë. 
“Niveli I njohurive të pacientëve të intervistuar ndaj simptomave të IAM dhe ndaj 
faktorëve riskues është nën nivelin mesatar” 
Pas llogaritjes së mesatares së pikëve për secilin prej dimensioneve të mësipërme, u 
vlerësua që niveli I njohurive që kanë pacientët ndaj simptomave të IAM është x=1.95 
nga 0 pikë min dhe 7 pikë maximale, ndërsa niveli I njohurive ndaj faktorëve riskant 
është x=4.5 pikë, nga 0 pikë min dhe 10 pikë maximale. Pra sikurse flasin dhe shifrat, 
niveli I njohurive të pacientëve është nën nivelin mesatar, çka vërteton hipotezën e 
mësipërme. 
Hipoteza e IItë 
“Niveli I njohurive të pacientëve ndaj IAM rritet me rritjen e frekuentimit të Qëndrave 
Shëndetsore parësore.” 
Pas vlerësimi të korrelacioneve mes nivelit të njohurive dhe frekuencës së frekuentimit 
të të QSH, u pa se marrëdhënia mes këtyre variablave ishte positive domethënëse, pra 
nuk I takonte rastësisë, sepse P=0.008 (për njohurinë ndaj simptomave) dhe P=0.029 
(për nivelin e njohurive ndaj faktorëve riskant). Pra mund të thuhet që personat të cilin 
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kishin frekuentuar më shpesh QSH kishin nivele më të larta të njohurive ndaj 
simptomave apo faktorëve riskant të IAM. Hipoteza e mësipërme pranohet.  
Hipoteza e IIItë  
“Niveli I njohurive të pacientëve ndaj IAM është më I lartë në personat të cilët kanë 
nivel edukimi të të lartë.”  
Për të vlerësuar këtë marrëdhënie është llogaritur koefiçenti Pearson dhe vlera e 
sinjifikancës P midis nivelit të njohurive dhe arsimimit të të intervistuarëve. Për nivelin 
e njohurive ndaj simptomave është P=0.804 dhe për nivelin e njohurive ndaj faktorëve 
riskant është P=0.092, pra vlera e sinjifikancës P>0.05. Hipoteza e mësipërme nuk 
pranohet.    
Hipoteza e IVtë  
 “Meshkujt e intervistuar janë më të rrezikuar se sa femrat e anketuara në këtë punim” 
Pas llogaritjes së mesatares së faktorëve riskant prezent sipas gjinisë së të intervistuarve, 
pas kryerjes së independent t-test rezultoi se diferenca midis këtyre dy grupeve nuk 
ishte rastësore, por P<0.05, F=4.560. Bazuar në këto të dhëna të përftuara nga 
përpunimi mund të thuhet se meshkujt e marrë në konsideratë në këtë punim janë më të 
riskuar se sa femrat. Pra hipoteza e mësipërme vërtetohet.  
Hipoteza Vtë  
“ Parandalimi në qëndrat shëndetsore ndaj IAM është i karakterit sekondar dhe jo 
primar.” 
Sikurse është trajtuar edhe në literaturën e punimit, parandalimi primar i IAM apo SKV 
ka për qëllim parandalimin në rastet e personave asimptomatik por me faktorë risku 
present, ndërsa parandalimi sekondar bëhet tek personat me SKV të diagnostikuara. Në 
rastin e këtij punimi është parë që ekzaminime si EKg apo analiza laboratorike si 
hemokrom i thjeshtë, glicemi apo matja e kolesterolit është kryer vetëm në rastet të cilët 
janë të diagnostikuar me hypertension, diabet apo SKV, P<0.05. Këto ekzaminime nuk 
janë kryer në rastet e pacientëve të cilët kanë patur histori familjare të IAM, në personat 
të cilët nuk ushtrohen rregullisht fizikisht si dhe në rastet e konsumimit të rregullt të 
duhanit, P>0.05.  
Pra ekzaminimet janë kryer në rastet e personave me SKV apo sëmundje tëë tjera 
riskante të diagnostikuara dhe jo në personat të cilët kanë në stilin e tyre të jetesës 
faktorë apo sjellje riskante. Si përfundim mund të themi se hipoteza e Vtë pranohet. 
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5. Konkluzione  
 

• Risku aktual i të intervistuarve: Shumica e rasteve të intervistuara, 69 raste, nuk 
ushtrohen rregullisht, 46 persona janë duhanpirës dhe 41 nuk konsumojnë rregullisht 
perime dhe fruta. Secili prej të intervistuarve kishte minimum 2 faktorë riskant nga 
IAM dhe SKV. 

• Shumica e rasteve të intervistuara janë mbi 70 vjeç (51/117) 
• Pjesa më e madhe e të anketuarve, 38/117 kanë arsim të mesëm. 
• Shumica e rasteve janë paraqitur pranë mjekut të familjes për tërheqje 

medikamentesh (45/117) 
• Niveli mesatar i njohurive ndaj simptomave të infarktit të miokiardit është x=1.95 

pikë, nga 0 pike min dhe 7 pikë max. simptoma më e njohur është “shtrëngim në 
kraharor si ndjenjë presioni” 

• Niveli mesatar i njohurive ndaj faktorëve riskues të IAM është x=4.5 pikë mesatare 
nga 0 pike min dhe 10 pikë max.  

• 47/117 shkojnë tek mjeku i familjes cdo dy muaj.  
• 42 persona kanë nevojë për kujdes shëndetsor të vazhduar, të cilin e marrin tek 

mjeku specialist në institucion shtetëror (19/42), 
• Të intervistuarit nuk kanë marrë asnjëherë fletëpalosje apo material sensibilizuese 

edukuese me përmbajtje për IAM.  
• 62/117 kanë mat gliceminë në gjak, 49/117 kanë kryer një hemokrom të thjesht, 

44/117 kanë mat kolesterolin, 47/117 kanë kryer EKG, dhe askush nuk e ka llogarit 
BMI apo raportin bel/ije.  

• Niveli i njohurive të pacietëve të intervistuar ndaj simptomave apo faktorëve riskant 
të IAM nuk ndikohet nga mosha apo nga niveli i edukimit të të anketuarëve, pasi 
P>0.05.  

• Sa më e lartë të jetë frekuenca e përdorimit të Shërbimit Shëndetsor Parësor, aq më i 
lartë është niveli i njohurive të të intervistuarëve ndaj simptomave dhe ndaj 
faktorëve rrezikues të IAM, pasi P<0.05.  

• Gjithashtu, personat të cilët raportojnë se janë informuar nga mjeku i familjes apo 
infermieri ndaj IAM, kanë nivele më të larta të njohurive ndaj simptomave dhe 
faktorëve riskant të IAM, pasi P<0.05.  

• Realizimi i ekzaminimeve si EKG, hemokrom, glicemi, kolesterol kanë ndikim 
pozitiv sinjifikant në nivelin e njohurive të pacientëve ndaj faktorëve riskant të IAM 
(P<0.05), por nuk kanë ndikim sinjifikant në nivelin e njohurive ndaj simptomave të 
IAM (P>0.05). 

• Personat të cilët raportojnë se vuajnë nga diabeti, hipertensioni, apo sëmundje 
kardiovaskulare kanë kryer ekzaminime si glicemi, hemokrom, kolesterol dhe EKG, 
më shpesh se rastet që nuk kanë problem të tilla shëndetsore.  

• Pas raportimit të sjelljeve apo patologjive, është vlerësuar risku mesatar aktual për 
secilin person të intervistuar. Vihet re që meshkujt janë më të riskuar për zhvillim të 
IAM krahasuar me femrat ( independent t-test, F=4.56 dhe P=0.039 pra P<0.05) 
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6. Rekomandime  

Bazuar në rezultatet e punimit si dhe në rekomandimet e ofruara nga ACC/AHA, 
infarkti akut i miokardit mund të parandalohet.  

 Meqënëse në riskun aktual kishte një frekuencë të lartë të faktorëve të 
modifikueshëm si aktiviteti fizik, duhan pirja apo dieta ushqimore jo të 
shëndetshme rekomandohet të promovohet një stil jetese i shëndetshëm gjatë 
gjithë jetës së personit, pasi sjelljet positive afatgjata, kanë rezultate më të 
favorshme në parandalimin e sëmundjeve vaskulare aterosklerotike, insufiçencës 
kardiake, e për rrjedhojë IAM.  

 I gjithë stafi i Qëndrave shëndetsore të Kujdesit parësor duhet të ketë në fokus 
informimin dhe edukimin e pacientit ndaj kësaj emergjence shëndetsore. Bazuar 
në nivelin e njohurive të përftuara nga ky punim, stafi mjekësor parësor duhet të 
informojë pacientët rreth të gjitha simptomave të mundshme të IAM.  

 Ky lloj edukimi mund të realizohet përmes broshurave, fletëplosjeve, video 
informuese dhe sensibilizuese. 

 Pacienti duhet të informohet ndaj faktorëve riskant të IAM, ndaj sjelljeve 
negative që mund të cënojnë shëndetitn e tij, përfshirë këtu kryerjen e aktivitetit 
fizik të rregullt, minimum 30 min në shumicën e ditëve tëjavës. Duhet theksuar 
që aktiviteti fizik nuk duhet të jetë i sforcuar.  

 Dieta ushqimore ditore duhet të jetë e pasur me fruta dhe perime, duke reduktuar 
mishin e kuq apo ushqimet që ndikojnë në nivelet e kolesterolit.  

 Të matet BMI dhe të vlerësohet raporti bel/ije. Pacienti duhet të informohet për 
këto vlera dhe të nxitet të arrijë raporte në nivelet e duhura.  

 Të mbahen nën kontroll rastet me patologji riskuese të diagnostikuara, si psh 
hipertensioni, SKV, diabeti, sëmundje të cilat nëse nuk trajtohen në mënyrë 
dekuate mund të nxisin IAM.  

 Të vlerësohet risku i pacientëve apo popullatës që përfshin qëndra shëndetsore, 
që nga sjelljet negative jo të shëndetshme, deri tek rastet familjare me IAM apo 
SKV. Risku mund të vlerësohet nëpërmjet pyetësorëve standart të aprovuar nga 
OBSH/ACC/AHA, etj. 

 Prandalimi parësor i IAM duhet të realizohet edhe në rastet asimptomatike me 
faktorë risku prezent dhe jo vetëm në rastet që kanë diagnoza të vendosura 
kardiovaskulare apo riskuese për IAM. 
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7. Anekse  
PYETËSOR 

Tema:  Parandalimi i faktorëve riskant të Infarktit akut të miokardit në Shërbimin 

Parësor, në qytetin e Vlorës. 

____________________________________________________________________ 

PJESA I-rë. Ju lutem vlerësoni listën e mëposhtëme nëse jeni të rrezikuar ndaj 
zhvillimit të sëmundjeve kardiovaskulare apo nëse ju jeni diagnostikuar tashmë me 
ndonjë sëmundje cardiovaskulare. Shënoni X në gjendjet të cilat juve ju përshtaten. 

____Jam konsumues i duhanit 

____Kam nivele të larta të kolesterolit 

____Vuaj nga diabeti 

____Vuaj nga Hipertensioni 

____Marr mjekim për hipertension 

____Jam mbipeshë 

____Nuk ushtrohem rregullisht ( minimumi 30min, 5 ditë ose më shumë/javë) 

____Preferoj dhe konsumoj fastfood apo ushqime të paketuara 

____Nuk konsumoj rregullisht, cdo ditë, fruta dhe perime. 

____Konsumoj tre ose më shumë gota pijesh alkoolike, në shumicën e ditëve të javës. 

____Kam histori familjare të sëmundjeve kardiovaskulare, kryesisht të afërm të rendit të 
parë ( prindrit, motër, vëlla) 

___Vuaj prej një sëmundjeje kardiovaskulare, përfshirë këtu, Infarktin e miokardit, 
sëmundje koronare, goditje ishemike/ hemoragjike nga hipertensioni. 

PJESA II-të Të dhëna socio-demografike 

1. Mosha  
a. 30-40 vjeç 
b. 41-50 vjeç 
c. 51-60 vjeç 
d. 61-70 vjec  
e. > 70 vjec  

2. Gjinia  Femer         Mashkull 
3. Niveli i edukimit  

a. Arsim 8-vjecar 
b. Arsim i mesem  
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c. Arsim i larte 
d. Master  

4. A jeni i punesuar?  
a. Po 
b. Jo  
c. Pensionist  

5. Cila është arsyeja e vizitës së sotme tek mjeku i familjes?  
a. Tërheqje e medikamenteve  
b. Check-up 
c. Vizite mjekësore jourgjente 
d. Vizitë mjekësore urgjente. 
e. Tjeter  

PJESA III-të: Informacion mbi IAM ( Infarktin akut të miokardit) 

P6   
“A keni degjuar ndonjëherë 
rreth atakeve kardiake? “ 

 
a. Po  
b. Jo 

P7  “A njihni ndokënd që ka kaluar 
atak kardiak?” 

a. Po  
b. Jo 

P8  “A keni marrë ndonjeherë 
informacion rreth infarktit akut 
të miokardit? ” 

a. Po  
b. Jo  

Nëse “Po” ju lutem specifikoni ku: 
_________________________________ 

P9 “Si i identifikoni ju simptomat e Infarktit akut të miokardit?” 
 

Nëse mendoni se simptomat e mëposhtme kanë lidhje me atakun karkiak 
atëherë rrethini “PO”, nëse mendoni se nuk janë simptoma të infarktit 
miokardial atëherë shënoni “JO”.  
P9.1. Dhimbje e menjëhershme ose diskomfort në qafë, nofullë, shpinë. 
                                      Po                 Jo               
P9.2. Dobësi dhe këputje. 
                                      Po                 Jo               
 
P9.3. Djersitje dhe nausea (ndjesi të vjellash) 
                                      Po                 Jo               
 
P9.4.  Çrregullim i shikimit në një ose në të dy sytë.  
                                      Po                 Jo               
 
P9.5. Dhimbje e menjëhershme në krahë dhë supe.  
                                      Po                 Jo               
 
P9.6. Shtrengim në kraharor, si ndjenjë presioni. 
                                      Po                 Jo               
P9.7. Vështirësi në frymëmarrje. 
                                      Po                 Jo               
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P10 

 

10.1 

 

10.2 

10.3 

 

10.4 

 

10.5 

10.6 

 

10.7 

 

10.8 

10.9 

 

10.10 

 

“A keni dëgjuar rreth faktorëve që rrezikojnë personin nga Infarkti i 
miokardit” 

 
Personat të cilët kanë diabet janë shumë të rrezikuar të 
zhvillojnë sëmundje kardiovaskulare dhe  infarkt 

E vërtetë  
E gabuar  
 

“HDL” ka të bëjë me kolesterolin e mirë, ndërsa “LDL” 
tregon kolesterolin e keq. 

E vërtetë  
E gabuar  
 

Fibrat në dietë ulin kolesterolin në gjak. E vërtetë  
E gabuar  
 

Konsumimi i mishit të kuq rrit riskun për sëmundje 
kardiovaskulare dhe Infarkt 
 

E vërtetë  
E gabuar  
 

Një person obez nuk është i rrezikuar nga infarkti i 
miokardit 

E vërtetë  
E gabuar  
 

Stresi rrezikon personat nga sëmunbdjet kardiovaskulare 
dhe infarkti i miokardit 

E vërtetë  
E gabuar  
 

Duhanpirja nuk lidhet aspak me infarktin e miokardit. E vërtetë  
E gabuar  
 

Aritmia, ose si njihet ndryshe fibrilacioni arterial nuk 
ndikon aspak në infarktin e miokardit 

E vërtetë  
E gabuar  
 

Sëmundjet mendore ndikojnë në zhvillimin e sëmundjeve 
kardiovaskulare dhe infarktin e miokardit 

E vërtetë  
E gabuar  
 

Nëse ke në familje persona të cilët në kaluar infarkt atëherë 
je i rrezikuar, pasi gjenetika luan rol në këto sëmundje 

E vërtetë  
E gabuar  
 

 

PJESA IV-të. Aksesi dhe përdorimi i shërbimit shëndetsor parësor si dhe ndjekja e 
vazhduar mjekësore. 

P11 “Sa shpesh e keni frekuentuar mjekun e familjes gjatë vitit të fundit?” 

a. Cdo muaj  
b. Cdo dy muaj  
c. 1-2 herë 
d. Asnjëherë 

P12 

 

“A keni nevojë për kujdes shëndetsor të vazhduar?” 

                                      Po                 Jo               
Nëse po, ku e merrni këtë shërbim: 
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P12.a a. Mjeku i familjes  
b. Mjeku specialist në shërbim shëndetsor shtëtëror 
c. Mjeku specialist në shërbim shëndetsor privat 
d. Tjeter mundesi__________________ 

 
P13 “A jeni pajisur ndonjëherë me fletëpalosje apo materiale informuese rreth 

infarktit të miokardit dhe faktoreve riskant të tij” 

                                      Po                 Jo               
P14 “A ju ka informuar ndonjeherë infermieri apo mjeku i familjes rreth IAM dhe 

faktorëve riskant?” 

                                      Po                 Jo               
P15 “Kur ka qënë hera e fundit që keni bërë EKG” 

a. 3 muajt e fundit 
b. 6 muajt e fundit 
c. Vitin e fundit 
d. Nuk kam bërë EKG gjatë vitit të fundit 

P16 “Kur ka qënë hera e fundit që keni bërë një analizë të thjeshtë gjaku?” 

a. 3 muajt e fundit 
b. 6 muajt e fundit 
c. Vitin e fundit 
d. Nuk kam bërë EKG gjatë vitit të fundit 

P17 “A i dini vlerat e kolesterolit në gjakun tuaj?” 

a. Po kam kryer analizë për kolesterolin dhe vlera është _______ 
b. Po kam kryer analizë për kolesterolin por nuk e mbaj mend vlerën 
c. Jo nuk e kam bërë analizën e kolesterolit                                       

P18 “A dini vlerën e sheqerit në gjakut tuaj?” 

a. Po kam kryer analizë dhe vlera është _______ 
b. Po kam kryer analizë por nuk e mbaj mend vlerën 
c. Jo nuk e kam bërë analizën e sheqerit në gjak. 

P19  ‘A dini vlerën e BMI tuaj apo të raportit bel /ije?’ 

a. Po dhe vlera është ______ 
b. Jo nuk jam në dijeni. 

 

Ju  faleminderit që morët pjesë në këtë pyetësor! 

Për hartimin e këtij pytësori, është marrë në konsideratë : 
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1. “Heart Disease Knoëledge Questionnaire”,  nga H. E. Bergman, B. B. Reeve, R. P. Moser, S. 
Scholl, and Ë. M. Klein, 2011, American Journal of Health Education, 42, p. 83.  

2. “The Effects of Education on Cardiovascular Disease Knoëledge”, nga  Lauren A. Ostroëski, 
Ëinkler Valparaiso University, 2014, https://scholar.valpo.edu/ebpr/59/ 
 

 

  

https://scholar.valpo.edu/ebpr/59/


Faktorët Riskantë të IAM dhe menaxhimi I tyre në Shërbimin Parësor shëndetsor, në qytetin e Vlorës 

 

 

 58 

Referenca  
1. Burazeri, Genc, et al., et al. RAPORT SHËNDETËSOR KOMBËTAR, Gjendja Shëndetësore e 
Popullatës Shqiptare. Instituti i Shëndetit Publik Tiranë. Tirane, Shqipëri : Instituti i Shëndetit 
Publik Tiranë, 2014. 

2. Instituti i Shendetit Publik. [Online] http://www.ishp.gov.al/fakte-mbi-semundjet-e-zemres-
ne-shqiperi/. 

3. Kamberi, Ahmet, et al., et al. Semundjet e Zemres. Tirane : Toena, 2001. pp. 199-236. 

4. Myocardial Infarction: An Overview of STEMI. Jr, J. G. Kingma. 2018, World Journal of 
Cardiovascular Diseases,, pp. 498-517. 

5. Organization, World Health. Working Group on the Establishment of Ischemic Heart Disease 
Register . Copenhagen  : Report No. Eur 8201, 1971. 

6. Mendis S, Thygesen K, Kuulasmaa K, Giampaoli S, Mähönen M, Ngu. Writing group on 
behalf of the participating experts of the WHO consultation for revision of WHO definition of 
myocardial infarction. World Health Organization definition of myocardial infarction: 2008-09 
revision. s.l. : Int J Epidemiol, 2011. 

7. Goyal A, Yusuf S. Clinical and angiographic characteristics of exertion-related acute 
myocardial infarction. s.l. : Jama, 1999. pp. 282-1781. 

8. Stamatakis E, Hamer M, Lawlor DA. Physical activity, mortality,. s.l. : Am Epidemiol, 2009. 

9. Smyth A, O’Donnell M, Lamelas P, Teo K, Rangarajan S, Yusuf S,. Physical Activity and 
Anger or Emotional Upset as Triggers of Acute Myocardial Infarction: The INTERHEART Study. 
Circulation . s.l. : American college of cardiology, 2016. 

10. Tofler GH, Mittleman MA, Muller JE. Physical activity and the triggering of myocardial 
infarction: the case for regular exercise. s.l. : Heart, 1996. pp. 323-325. 

11. Yusuf S, Hawken S, Ounpuu S, Dans T, Avezum A, Lanas F. INTERHEART Study 
Investigators. Effect of potentially modifiable risk factors associated with myocardial infarction 
in 52 countries. s.l. : Lancet, 2004. p. 364. 

12. Alemu R, Fuller EE, Harper JF, Feldman M. Influence of smoking. s.l. : ISRN Cardiol, 2011. 

13. Mostofsky E, van der Bom JG, Mukamal KJ, Maclure M, Tofler. Risk of myocardial 
infarction immediately after alcohol consumption. s.l. : Epidemiology, 2015. 

14. Gerlich MG, Krämer A, Gmel G, Maggiorini M, Lüscher TF, Rickli H,. Patterns of alcohol 
consumption and acute myocardial infarction: a case-crossover analysis. s.l. : Eur Addict Res, 
2009. 

15. Janszky I, Ericson M, Blom M, Georgiades A, Magnusson JO,. Wine drinking is associated 
with increased heart rate variability in women with coronary heart disease. s.l. : Heart , 2005. 

16. WB, Kannel. Incidence and epidemiology of heart failure. s.l. : Heart Fail Rev, 2000. 



Faktorët Riskantë të IAM dhe menaxhimi I tyre në Shërbimin Parësor shëndetsor, në qytetin e Vlorës 

 

 

 59 

17. Khan MZ, Pervaiz MK, Javed I. Biostatistical study of clinical risk factors of myocardial 
infarction: a case-control study from Pakistan. s.l. : Pak Armed Forces Med J, 2016. 

18. Hsieh, M. Ashwell and S. D. Six reasons why the waist-to-height ratio is a rapid and 
effective global indicator for health risks of obesity and how its use could simplify the 
international public health message on obesity,. s.l. : International Journal of Food Sciences 
and Nutrition,, 2005. pp. 303-307. 

19. Kaisare S, Rao J, Dubashi N. Periodontal disease as a risk factor for acute myocardial 
infarction. A case-control study in Goans. s.l. : Br Dent J, 2007. 

20. Primary Prevention of Coronary Heart Disease. Grundy, Scott M. 9, 2009, Circulation, Vol. 
100. 

21. Matching the intensity of risk factor management with the hazard for coronary disease 
events. Cardiol, J Am Coll. s.l. : 27th Bethesda Conference, 1996. pp. 957–1047. 

22. Winkler, Ostrowski and A, Lauren . The Effects of Education on Cardiovascular Disease 
Knowledge. Valparaiso University. Indiana : s.n., 2014. 

23. Development of a Comprehensive Heart Disease Knowledge Questionnaire. Bergman, 
Hannah and Reeve, Bryce. s.l. : American Journal of Health Education, Mars 2011. 

24. Health promotion and disease prevention, A handbook for teachers , researches, health 
professionals and decision makers. . Donev, Doncho, Kragelj, Lijana Zaletel and Pavlekovic, 
Gordana. Skopje : Hans Jacobs Publishing Company, 2001, Reserch gate. 

25. Departamenti i Promocionit të Shëndetit Publik. Instituti i Shendetit Publik;. [Online] 
http://www.ishp.gov.al/wp-content/uploads/2015/04/Zemr%C3%ABs-.pdf. 

26. How Did Social Medicine Evolve, and Where is it Heading? Porter, D. 2006, PloS Medicine, 
pp. 1667-16672. 

27. Ostrowski-Winkler and Lauren, A. The Effects of Education on Cardiovascular Disease 
Knowledge. Indiana : Project Reports, 2014. p. 59, Evidence-based practice. 

28. Cooper RS, Pacold IV, Ford ES. Age-related differences in case-fatality rates among diabetic 
patients with myocardial infarction. Findings from National Hospital Discharge Survey. s.l. : 
Diabetes Care, 2011. 

 

 

 


	Përmbajtja e figurave
	Përmbajtja e grafikëve
	Lista e akronimeve
	Abstrakt
	Abstract
	Hyrje

	1. Kuadri teorik
	1.1 Çfarë është Infarkti akut I miokardit
	1.2 Klasifikimi i Infarktit të miokardit, klasifikimi morfologjik
	1.3 Klasifikimi klinik i Infarktit të miokardit
	1.4 Simptomat prodromale të infarktit akut të miokardit
	1.5 Shenjat biologjike të infarkteve.
	1.6 Faktorët riskant të IAM
	1.7 Parandalimi I Infarktit të miokardit

	2. Metodologjia e punimit
	2.1 Qëllimi i punimit
	2.2 Objektivat e punimit
	2.3 Mostra e marrë në studim
	2.4 Instrumenti I përdorur
	2.5 Të dhënat e përdorura në punim
	2.6 Grumbullimi i të dhënave të punimit
	2.7 Përpunimi i të dhënave të punimit.
	2.8 Shkalla e përgjigjes
	2.9 Hipotezat e punimit
	2.10 Kufizimet e punimit
	2.11 Etika  studimit

	3. Analizimi i të dhënave të punimit
	3.4 Përdorimi i shërbimit shëndetsor parësor si dhe ndjekja shëndetsore.
	3.5 Vlerësimi i marrëdhënieve midis ndryshorëve të pyetësorit.

	4. Diskutim
	4.1 Vërtetimi i hipotezave të punimit

	5. Konkluzione
	6. Rekomandime
	7. Anekse
	Referenca

