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HYRJE
Dhimbja në ditët e sotme është e njohur si shenja e pestë vitale dhe një përgjegjësi e
infermierëve për të ofruar menaxhim të menjëhershëm, të sigurt dhe efektiv.
Edhe pse ka literatura të shumta që mund të japin informacione të ndryshme për
menaxhimin e dhimbjes, studimet kanë zbuluar se vlerësimi dhe menaxhimi i
pamjaftueshëm i dhimbjes vazhdon të jetë një sfidë e kujdesit shëndetësor.
Infermierët janë me pacientë më shumë se kushdo në mjedisin e kujdesit shëndetësor dhe
luajnë një rol jetësor në vlerësimin dhe menaxhimin e dhimbjes.
Shumë studime kanë treguar se infermieret kanë aftësi, njohuri dhe besime të
papërshtatshme për vlerësimin dhe menaxhimin e dhimbjes. Mungesat e njohurive mund
të çojnë në qëndrime negative ndaj menaxhimit të dhimbjes të cilat mund të ndikojnë në
kujdesin ndaj pacientit [1].
Dhimbja përjetohet nga të gjithë dhe jo gjithmonë mund të kuptohet nga të tjerët që nuk po
përjetojnë atë pasi ajo është subjektive. Fëmijët janë grupi më shumë i prekshëm për të
përjetuar dhimbje, pasi ata gjatë gjithë periudhës së fëmijërisë i nënshtrohen proçedurave
të ndryshme invazive si në aspektin parandalues (p.sh vaksinat) ato dhe proçedura invazive
gjatë kujdesjeve shëndetësore në periudha të ndryshme të hospitalizimit (p.sh administrimi
i medikamenteve) [2].
Përgjigjia ndaj dhimbjes tek fëmijët bazohet në llojin e dhimbjes, shkallës e saj, moshën e
fëmijës dhe nivelin e zhvillimit. Ka disa mite dhe ide të gabuara që lidhen me dhimbjen te
fëmijët. Për shkak të këtyre miteve, fëmijët janë mjekuar më pak se të rriturit edhe pse
mund të kenë patur të njëjtën diagnozë apo të ngjashme, duke çuar në menaxhimin jo
adekuat të dhimbjes [2].
Dhimbja tek fëmijët është një problem madhor në fushën e kujdesjeve shëndetësore në
pjesën më të madhe të botës. Megjithëse mjetet dhe njohuritë për të lehtësuar dhimbjen
ekzistojnë, dhimbja tek fëmijët shpesh nuk njihet, injorohet ose edhe është mohuar [3].
Menaxhimi jo adekuat i dhimbjes te fëmijët mund të sjell pasoja fizike dhe psikologjike
tek ata duke dhënë pasoja emocionale dhe shoqërore dhe tek prindërit apo familjarët e tyre.
Dhimbja në moshat pediatrike ndikon në rritjen e kostos financiare në mënyrë direkte apo
indirekte si për institucionet shëndetësore duke rritur ditë qëndrimet në ambjentet spitalore
por dhe për familjarët, si rezultat i humbjes së pagës për shkak të lënies së punës për t'u
kujdesur për fëmijën e tyre [4].
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KAPITULLI I
PËRMBLEDHJE E LITERATURËS
2.1

Dhimbja, përkufizimi i dhimbjes, klasifikimi i dhimbjes.

2.1.1 Dhimbja, përkufizimi i dhimbjes, klasifikimi i dhimbjes
Dhimbja është një ndjesi e pakëndshme që mund të kufizojë aftësitë e një personi për të
ndjekur një rutinë të përditshme. Ajo shpesh vepron si një sinjal paralajmërues i hershëm.
Nëse dhimbja nuk ndihet, ne nuk do të mund të shmangim lëndimet e përsëritura ose
dëmtimet e përhershme në trupin tonë. Dhimbja pra shërben si një mekanizëm mbrojtës që
paralajmëron për një lëndim [5].
Dhimbja është një përvojë shumë e pakëndshme dhe është arsyeja më e shpeshtë përse
njerëzit kërkojnë kujdes mjekësor [6].
Shoqata Ndërkombëtare e Studimit të Dhimbjes (IASP) e ka përkufizuar dhimbjen si “një
eksperiencë e pakëndshme shqisore dhe emocionale e shoqëruar me dëmtimin aktual ose
potencial të indeve të prekura” [7].
North American Nursing Diagnosis e ka përkufizuar dhimbjen: “situatë, eksperiencë
individuale që shoqërohet me diskonfort apo ndjesi e pakëndshme; raportimi i dhimbjes
mund të kryehet jo vetëm nëpërmjet komunikimit direkt verbal” [8].
Farlex në fjalorin mjekësor e përkufizon dhimbjen: “Dhimbja është një ndjenjë e
pakëndshme që përcillet në tru nëpërmjet neuoneve ndijore” [9].
William C. Shiel Jr, e përkufizon dhimbjen: “një ndjenjë e papëlqyeshme që mund të jetë
nga një dhimbje e butë deri në dhimbje me agoni” [10]. Dhimbja ka si komponentin fizik
ashtu dhe atë emocional. Pjesa fizike e dhimbjes vjen si rezultat i stimulimit nervor [10].
Dhimbja është një fenomen multidimensional që influencohet prej faktorëve të ndryshëm
si faktorë njohës, emocional dhe faktorë social [11].
Field et al “Dhimbja është një ndjesi e pakëndshme e lokalizuar në një zonë trupore. Shpesh
përshkruhet me terma si penetrim ose proces i dëmtimit të indit (si psh të prera, djegie,
shtypje etj) [12].
Bell e përkufizon në këtë mënyrë dhimbjen ”Perceptimi i ndërgjegjshëm i impulseve
modulatore nociceptive që gjenerojnë një ndjesi të pakëndshme dhe përvojë emocionale që
lidhet me dëmtimin aktual apo potencial të dhimbjes” [13].
Koncepti i dhimbjes ka evoluar nga një koncept një dimensional në një entitet shumë
dimensional. Dhimbja është gjithmonë subjektive dhe çdo kush e përdor këtë term duke
marë në konsideratë përvojat e mëparshme me dhimbjet [14].
Pamundësia për të komunikuar verbalisht nuk e kundërshton mundësinë që një individ
është duke përjetuar dhimbje dhe ka nevojë për trajtimin e duhur për lehtësimin e saj.
Dhimbja është gjithmonë subjektive. Biologët referojnë se stimujtë që shkaktojnë dhimbje
janë përgjegjës të indit të dëmtuar. Kjo është arsyeja që dhimbja lidhet me dëmtimin aktual
apo potencial të indit. Gjithashtu dhimbja shprehet si eksperiencë emocionale pasi ajo
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paraqitet si një ndjenjë në një pjesë të trupit apo në disa prej tyre dhe gjithmonë është e
pakëndshme [6].
Shumë njerëz raportojnë prezencën e dhimbjes dhe në mungesë të dëmtimit të indit apo
shkakut fispatologjik; zakonisht kjo ndodh për arsye fiziologjike. Në këtë rast nëse pacienti
referon prezencën e dhimbjes, prej përsonelit shëndetësor duhet të pranohet si prezencë e
dhimbjes [6].
Ndjesia e dhimbjes është produkt i disa ndërveprimeve të sistemeve neurale. Neonatët
kanë të njëjtin numër të mbaresave nervore të dhimbjes për milimetër katror të lëkurës
ashtu sikurse dhe adultët. Këto mbaresa nervore janë të pranishme që në tre mujorin e dytë
tek fetusi. Sistemi nervor qëndror që lidhet me dhimbjen është krejtësisht i mielinizuar që
në javën e 30 – të të jetës intrauterine. Ndërlidhjet kortikale me talamusin, pra ato traktete
që luajnë një rol të madh në perceptimin e dhimbjes, është formuar plotësisht në javën e
24-ët të shtatzanisë. Kontrolluesit që frenojnë dhimbjen, janë të mangëta tek neonati, kjo
tregon se neonatët sidomos prematurët, mund të jenë më të ndjeshëm ndaj dhimbjes sesa
fëmijët më të rritur apo dhe adultët [15].
Dhimbja e fëmijëve duhet të jetë prioritet për të gjithë profesionistët e kujdesit shëndetësor
dhe midis tyre dhe personelit infermieror.
Dhimbja e fëmijëve mund të jetë e vështirë të njihet. Fëmijët mund të flenë ose luajnë edhe
kur kanë dhimbje të rëndësishme, kështu që dhimbja e tyre nuk është identifikuar. Fëmijët
jo vetëm që kanë dhimbje si rezultat i prezencës së një patologjie e cila mund të jetë dhe
kërcënuese për jetën si psh kanceri, por dhe prezencë të një plage, pas një ndërhyrje
kirurgjikale, në rast të djegieve, infeksioneve apo dhe si rezultat i dhunës fizike. Shpesh
herë shkak i prezencës së dhimbjes në ambjentet spitalore janë ndërhyrjet e ndryshme
infermierore të cilat përdoren me qëllim diagnostikimin apo dhe trajtimin e patologjisë [16
].
Kjo ishtë evidentuar dhe nga nje studim të realizuar në Kanada ku morën pjesë 3822 fëmijë
të hospitalizuar, 2987 (78.2%) ishin nënshtruar të paktën një proçedure të dhimbshme në
periudhën 24 orë para mbledhjes së të dhënave, 6.3% e fëmijëve kishin patur dhimbje si
rezultat i një proçedure diagnostikuese [17].
Një numër i madh i fëmijëve vuajnë dhimbje kronike ose periodike [16].
Fëmijët e kujtojnë dhimbjen dhe mund të shmangin ose kundërshtojnë kujdesin pasardhës
mjekësor si rezultat i përvojës negative në një qëndër shëndetësore. Dhimbjet e patrajtuar
mund të kenë efekte afatgjata në zhvillimin social dhe fizik dhe mund të shkaktojnë
ndryshime të përhershme në sistemin nervor të fëmijës që do të ndikojnë në përvojën dhe
zhvillimin e dhimbjes së ardhshme. Kur fëmijët vuajnë si rezultat i dhimbjes, edhe
prindërit, familja apo kujdestarët e tyre vujanë së bashku me ta, dhe kujdesi për një fëmijë
me dhimbje kronike, mund të shkaktojë stres emocional dhe shoqërohet dhe me ndikim
financiar në buxhetin e familjes. Dhimbja kronike mund të ketë një prognozë më të mirë
nëse trajtohet në fillim të shfaqjes së saj sesa nëse lejohet të vazhdojë pa u trajtuar. Shumica
e dhimbjeve mund të parandalohen, trajtohen, ose të paktën reduktohen duke përdorur
medikamentet e duhura, teknikat psikologjike dhe / ose fizike. Përkundër kësaj, shumica e
fëmijëve në botë nuk marrin trajtim adekuat [16].
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Ofruesit e kujdesit shëndetësor dhe prindërit shpesh shqetësohen se mjekësia e dhimbjes
do të jetë e rrezikshme për fëmijët. Profesionistët e shëndetësisë duhet të trajnohen me
teknikat e matjes së dhimbjeve dhe teknikave të menaxhimit që janë specifike për foshnjat
dhe fëmijët, dhe duhet të ketë një shpresë nga fëmijët dhe prindërit e tyre që dhimbja do të
vlerësohet dhe menaxhohet. Në të vërtetë, fëmijët mund të marrin shumicën e
medikamenteve të njëjta si të rriturit, për aq kohë sa dozë të përshtatet për madhësinë dhe
moshën e fëmijës dhe për sasinë e dhimbjes. Fëmijët nuk do të bëhen të varur nga droga të
forta opioide, për sa kohë që ato janë të përshkruara në mënyrë të përshtatshme për trajtimin
e dhimbjes. Në disa vende, barnat e lira të dhimbjes nuk janë në dispozicion, për shkak të
kufizimeve të importimit apo shpërndarjes. Zyrtarët e shërbimeve shëndetësore duhet të
iniciojnë programe për të siguruar që medikamentet e përshtatshme dhe burimet për
menaxhimin jo-farmakologjik janë të disponueshme dhe se dhimbja vlerësohet,
parandalohet dhe trajtohet. Vendet anembanë botës duhet të deklarojnë se fëmijët kanë të
drejtë për menaxhimin më të mirë të dhimbjeve të mundshme dhe vendosin mekanizma
për të parë se kjo e drejtë është realizuar [16].
Dhimbja mund të shihet si një eksperiencë multidimensionale e cila reflekton element
emocionale, sensoriale dhe konjuktive. Eksperienca e dhimbjes është komplekse dhe mund
të influencohet nga shumë faktorë duke përfshirë këtu eksperiencat e mëparshme,
emocionet, kultura, mosha dhe situata [16].
Sipas OBSH-ës “Dhimbja është një fenomen multidimensional që përbëhet nga disa
komponentë: sensorialë, fiziologjik, njohës, emocional, të sjelljes dhe shpirtëror.
Emocionet (komponenti emocional), sjellja si përgjigje ndaj dhimbjes (komponenti i
sjelljes), besimi, zakonet, aspekti shpirtëror që lidhen me dhimbjen dhe kontrollin ndaj saj
(komponenti njohës) ndikon në mënyrën sesi të do të perceptohet dhimbja (komponenti
sensorial) duke modifikuar transmetimin e stimujve të dëmshëm (të papëlqyeshme) në tru
(komponenti fiziologjik) [3].

Page 5 of 65

Diagrama e dimensioneve të dhimbjes [3].

Çdo fëmijë ka një përceptim individual për dhimbjen. Shumica e fëmijëve e lidhin
prezencën e dhimbjes akute në ambjentet spitalore me gjendjen shëndetësore, ku mund të
realizohen ndërhyrje të tilla të cilat do të rezultonin apo lehtësonin dhimbjen. Menaxhimi
efektiv i dhimbjes është e drejtë e çdo fëmije [18].
Pacientët e moshës pediatrike janë ata pacientët më pak të trajtuar në drejtim të dhimbjes
për arsye se mendohet në mënyrë të gabuar se ata nuk ndjejnë dhimbjen apo nuk
memorizojnë dhimbjen si të rriturit [19].

Page 6 of 65

2.1.2 KLASIFIKIMI I DHIMBJES.
Katër sistemet më të përdorura per klasifikimin e e dhimbjes janë [3], [20][21]:
•
•
•
•

Mekanizmi fispatologjik i dhimbjes (dhimbje nociceptive ose dhimbja neuropatike)
Kohëzgjatja e dhimbjes (dhimbje kronike ose akute, episodike etj.)
Etiologjia (malinje ose jo-malinje)
Lokalizimi anatomike i dhimbjes.

2.1.2.1 Klasifikimi fispatologjik i dhimbjes [3],[22].
Ka dy lloje kryesore të dhimbjes, nociceptive dhe neuropatik. Dallimi klinik midis
nociceptive dhe dhimbja neuropatike është e dobishme sepse qasjet e trajtimit janë të
ndryshme .
➢ Dhimbje nociceptive (të ndjeshmërisë) lind kur dëmtimet e indeve aktivizon
receptorët e veçantë të dhimbjes të quajtur nociceptors, të cilat janë të ndjeshëm ndaj
stimujve të dëmshëm. Nociceptorët mund të përgjigjen për të nxehtit, të ftohtë, dhe
substancave kimike të lëshuara nga indet në përgjigje të mungeses së oksigjeni në inde
ose inflamacion. Ky lloj i dhimbjes mund të ndahet në dhimbje somatike dhe viscerale
në varësi të vendndodhjes së nociceptorit të aktivizuar [3], [20], [21].
✓
Dhimbja somatike shkaktohet nga aktivizimi nociceptors në sipërfaqen e indeve
(lëkurë, mukozën e gojës, hundës, uretra, anus etj) apo në inde të thella si kocka,
artikulacione, muskuj dhe indin lidhës. Psh prerjet që shkaktojnë dëmtimin e indit
prodhon dhimbje somatike sipërfaqësore ndërsa krampet muskulare si rezultat i
uljes së furnizimit me O2 të muskujve prodhon dhimbje të thellë somatke [3], [20]
, [21].
✓
Dhimbje viscerale shkaktohet nga aktivizimi i nociceptorëve të lokalizuar në
brendësi (organet e brendshme të trupit të cilat janë afër një kaviteti si organet në
toraks dhe në abdomen). Kjo mund të vijë si rezultat i një infeksioni, distensioni
prej likideve apo gazeve, kompresionit, apo prej tumoreve solide [3],[20] , [21].
➢ Dhimbja neuropatike shkaktohet nga dëmtimi strukturor dhe mosfunksionimi i
qelizave nervore në zonën periferike ose sistemin nervor qendror (SNC) [23],[3]. Çdo
proçes që shkakton dëmtime të nervave, të tilla si metabolike, traumatike, infektive,
ishemike, toksike apo imune, mund të rezultojë në dhimbje neuropatike. Dhimbja
neuropatike mund të shkaktohet si rezultat i kompresionit nervor apo proçeseve
anormale të sinjaleve të dhimbjes nga truri dhe kordës spinale [3],[21],[23]. Dhimbja
neuropatike mund të jetë ose periferike ose qëndrore. Megjithatë një ndarje e qartë nuk
është gjithmonë e mundur [3], [21], [23].
➢ Dhimbja e përzier: Dhimbja neuropatike mund të ekzistojë në të njëjtën kohë me
dhimbjen nociceptive. Në disa gjëndje shëndetësore, pacientët mund të përjetojnë
dhimbje somatike, viscerale dhe neuropatike në të njëjtën kohë ose në kohë të
ndryshme. Mekanizmat e ndryshëm fispatologjik mund të veprojnë së bashku për të
prodhuar dhimbjen e përzier. Shembull tipik është trauma që shoqërohet me dëmtim të
indeve dhe nervave, djegiet (që prek lëkurën dhe mbaresat nervore), dhe kanceri që
shkakton kompresionin e jashtëm të nervave si dëmtimin e nervave prej infiltrimit [3],
[20], [21].
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Tabela 1. Dallimi midis dhimbjes neuropatike, nociceptive [22], [23],[24],[25].
Lloji
i
dhimbjes

Origjina e
stimujve

Lokalizimi

Karakteri

Radiatimi i
dhimbjes/
disfunksioni
sensorial

Dhimbja
Nociceptive
Dhimbja
somatike
sipërfaqësore

Vjen
prej
nociceptorët
në
lëkurë, mukozën e
gojës,
hundës,
uretrës, anusit etj.
Stimuli nociceptiv
është evident

Lokalizohet mirë

Zakonisht është e
prehtë ose ndihet si
djegie apo pickim

Nuk ka

Shëmbuj

•
•

•
•

Dhimbja
Nociceptive
Dhimbja e
Thellë
Somatike

Dhimbja
Nociceptive
Dhimbja
Visceral

Dhimbja
neuropatike

Vjen
prej
nociceptorët
në
kocka, artikulacione,
muskuj dhe indin
lidhës.
Stimujt
nociceptive
janë
evident.
Vjen
prej
nociceptorëve
në
organet e brendshme
si
heparin,
pankreasit, pleura
dhe peritoneumi

Gjenerohet në disa
zona dhe nuk është
gjithmonë i varur
nga stimujt.

Zakonisht
lokalizohet mirë
nëpërmjet
palpacionit.

Zakonisht
shurdhët ose
dhimbshëm

Lokalizohet me
vështirësi.
Palpacioni mbi
zonën mund të
identifikoj
dhimbjen
somatike

Zakonisht,
me
krampe, presion të
brendshëm,
spazma. Nauzeja,
diaforezis
dhe
emesis zakonisht
janë prezent

Lokalizohet me
vështirësi.
Dhimbja
e
përhapur është në
zonën
e
disfunksionit
sensorial.

i
i

E vështirë për tu
përshkruar
dhe
mund të përdoren
terma të ndryshme
për ta përshkruar.
• Djegie,
pickim apo
cpim

Në disa raste,
dhimbja
referohet mbi
lëkurë.
Nuk referohen
disfunksion
sensorial
Në disa situata,
dhimbja
referohet
lëkurës
që
furnizohet nga
të njëjtët rrënjë
sensore
që
furnizojnë
organin
e
dëmtuar.
Mund të ketë
rrezatim
të
dhimbjes
së
brendshme, por
nuk është në një
shpërndarje si të
nervit.
Nuk ka prezent
të disfunksionit
sensorial.
Ekziston
radiacion
anormal.
Dhimbja lidhet
me
disfunksionin
sensorial.

•
•
•
•

•
•
•
•

•

•
•
•

Page 8 of 65

Abces
Dhimbja
postkirurgjikale
si rezultat
incizionit
kirurgjikal
Traumat
sipërfaqësore
Djegiet
sipërfaqësore
Dhimbja
e kockave në
metastaza
Fraktura
Krampet
muskulare
Dhimbja si
rezultat i
gëlltitjes të
substancave
acide apo
konstipacionit.
Metastaza të
heparit
Pleuritis
Pneumonia
turbekulozis

Dëmtim i
shtyllës
kurrizore nga
traumat apo
tumori
HIV – AIDS
Patologji
tumorale
Kimioterapia,Etj

•

Dhimbja
therëse është
persistente

2.1.2.2 Klasifikimi bazuar në kohëzgjatjen e dhimbjes.
Përkufizimi më i zakonshëm për dhimbjen akute është ai që e përkufizon dhimbjen akute
si dhimbje që zgjat më pak se 30 ditë dhe për dhimbjen kronike si dhimbje që zgjat më
shumë se 3 muaj. Megjithatë, këto përkufizime janë arbitrare dhe jo esenciale për
përzgjedhjen e trategjive të trajtimit. Simptomat dhe shkaqet e të dy llojeve të dhimbjes
mund të mbivendosen dhe faktorët fispatologjikë mund të jenë të pavarur nga kohëzgjatja
[3],[20].
➢
➢

➢

➢

➢

Dhimbja akute ka një fillim të menjëhershëm, ndihet menjëherë pas lëndimit, ka
intesitet të fortë, por zakonisht afatshkurtër. Ajo lind si rezultat i dëmtimit të indeve
që nxisin nociceptorët dhe përgjithësisht zhduket kur lëndimi shërohet [20].
Dhimbja kronike është dhimbje e vazhdueshme ose e kthyeshme që vazhdon
përtej kohës së pritshme normale të shërimit. Dhimbja kronike mund të fillojë si
dhimbje akute dhe të persistojë për një periudhë të gjatë ose mund të përsëritet për
shkak të vazhdimësisë së stimujve të dëmshëm ose përkeqësimin e përsëritur të
dëmtimit. Dhimbja kronike mund të lind të persistojë në mungesë faktorëve
fispatologjikë. Dhimbja kronike mund të ndikojë negativisht në të gjitha aspektet e
jetës së përditshme, duke përfshirë aktivitetin fizik, ndjekjen e shkollës, modelet e
gjumit, ndërveprimet me familjen dhe marrëdhëniet shoqërore dhe mund të
rezultojë në stres, depresion, pagjumësi, lodhje ose ndryshim të humorit, të tilla si
nervozizëm dhe sjellje negative përballuese të dhimbjes [26].
Dhimbja episodike ose e përsëritur ndodh me ndërprerje gjatë një periudhe të
gjatë kohore dhe fëmija mund të mos ketë dhimbje në mes të çdo episodi të
dhimbshëm. Episodet e dhimbshme shpesh mund të luhaten në intensitet, cilësi dhe
frekuencë me kalimin e kohës dhe rrjedhimisht janë të paparashikueshme. Shembuj
të këtij lloji të dhimbjes kemi migrenën, dhimbje të përsëritura të barkut. Dhimbja
të tilla ndikon në aspektin fizik dhe psikologjik të fëmijës [14].
Dhimbje përparuese(agravuese) karakterizohet si një rritje e përkohshme në
ashpërsinë e dhimbjes mbi nivelin e parë të ekzistencës së nivelit të dhimbjes. P.sh
nëse fëmija është duke marë medikamente kundër dhimbjes dhe ka një kontroll të
mirë të dhimbjes dhe papritur shfaq dhimbje. Zakonisht është e papritur, e ashpër,
dhe nuk zgjat shumë. Është një tipar i njohur në dhimbjen prej kancerit, por shihet
edhe në kushtet jo-malinje të dhimbjes [26],[27].
Dhimbja e incidentit ose për shkak të lëvizjes ka një shkak të identifikueshëm.
Dhimbja mund të nxitet nga lëvizje të thjeshta, të tilla si ecja, ose nga lëvizjet fizike
që përkeqësojnë dhimbjen, të tilla si duke mbajtur pesha, gjatë kollitjes ose urinimit.
Proçedurat diagnostike ose terapeutike gjithashtu mund të shkaktojnë dhimbjen e
incidentit [3].
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➢

Dhimbja në fund të dozës: Fundi i dhimbjes së dozës rezulton kur niveli i
medikamentit në gjakë bie nën minimumin efektiv të nivelit analgjezik në
përfundim të intervalit të dozimit [3],[21].

2.1.2.3 Klasifikimi etikologjik.
Klasifikimi nga etiologjia ka pak lidhje me mekanizmin dhe trajtimin e dhimbjes tek
fëmijët si kategorizimi zakonisht bazohet në sëmundjen themelore që është malinje ose jomalinje [3].
2.1.2.4 Klasifikimi anatomik
Dhimbja shpesh klasifikohet sipas vendndodhjes në trupin e fëmijës (p.sh. kokë, shpinë
ose qafë) ose funksionit anatomik të dëmtuar (p.sh. miofascial, reumatik, skeletik,
neurologjik dhe vaskular). Klasifikimet anatomike mund të jenë të dobishme për diagnoza
diferenciale, këto klasifikime nuk mund të ofrojnë një kornizë për menaxhimin klinik të
dhimbjes [29].

2.1.3 Disa nga shkaqet të dhimbjes së vazhdueshme tek fëmijët mund të rezultojnë
nga [22],[3]:
1.

2.
3.

Sëmundjet kronike të tilla si artriti, sëmundja e qelizave të gjakut dhe çrregullimet
reumatologjike përbëjnë shkaqe të rëndësishme të dhimbjes muskuloskeletike, dhe
kushtet kronike të tilla si sëmundja inflamatore e zorrëve mund të shkaktojë
dhimbje të përsëritura të barkut të femijët.
Trauma - lëndime fizike, termike, elektrike dhe kimike (p.sh. djegie) mund të çojë
në dhimbje të gjymtyrëve ose dhimbje të ulët shpine.
Sëmundjet që kërcënojnë jetën dhe trajtimet e tyre të tilla si dhimbja akute dhe
kronike dhe njëkohësishtë semundjet si kancer dhe HIV / AIDS

2.1.4 Shprehja e dhimbjes nga fëmijët dhe vlerësimi i dhimbjes.
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Shprehja e dhimbjes varet nga mosha e fëmijës, zhvillimi konjuktiv dhe konteksti
sociokulturor. Është e rëndësishme t'u kushtohet vëmendje e veçantë varianteve të
zhvillimit në çdo sjellje dhe manifestime të dhimbjes.
Aftësia për të treguar praninë e dhimbjes verbalisht fillon në moshën midis dy dhe katër
vjeç. Gradualisht ata mësojnë të dallojnë tre nivele të dhimbjes të tilla si "pak","disi", dhe
"shumë”.
Nga pesë vjeç, fëmijët mund ta përshkruajnë dhimbje dhe përcaktojë intensitetin e saj. Në
moshën gjashtë vjeçare, ata mund të dallojnë qartë nivelet e intensitetit të dhimbjes. Fëmijët
nga shtatë deri në dhjetë vjeç mund të shpjegojnë pse i lëndon [30],[3].
Në fëmijët me paaftësi për të folur, raportimi i dhimbjes mbështetet tek prindërit dhe / ose
kujdestarët. Prindërit zakonisht e njohin reagimin tipik të sjelljes së fëmijës ndaj dhimbjes
dhe kjo mund të përfshihet në vlerësimi e dhimbjes [31],[32].
Studimet tregojnë se nënat janë vëzhguesit e parë që raportojnë dhimbjen e fëmijëve të tyre
tek stafi infermierore. Ata janë personat e parë që e njohin dhimbjen që kur janë afër
fëmijëve të tyre, kështu që vijnë shpejt dhe raportojnë se fëmija i tyre është duke perjetuar
dhimbje [33].
Vlerësimi i dhimbjes në moshat pediarike është më i vështirë në krahasim me pacientët
adult. Për vlerësimin e saj mund të përdoren metoda të ndryshme [34].
Komponentët njohës, emocional dhe të sjelljes kanë rëndësi të madhe në momentin e
vlerësimit të dhimbjes në moshat pediatrike dhe më pas në menaxhimin e saj [35], [36].
Protokollet në ditët e sotme në drejtim të menaxhimit të dhimbjes kanë bërë përparim të
madh pasi tashmë ka metoda të zhvilluara dhe të validizuara për vlerësimin e dhimbjes në
moshat pediatrike [37].
Vëzhgimi i sjelljes në lidhje me dhimbjen është një metodë e vlefshme për vlerësimin e
dhimbjeve në fëmijët nën moshën tre vjeç dhe fëmijët me aftësi të kufizuara verbale dhe
njohëse. Një sjellje e tillë përgjigjet mund të ndryshojnë në varësi të faktit nëse dhimbja
është akute ose e vazhdueshme.
2.1.4.1 Treguesit kryesorë të sjelljes së dhimbjes akute janë:
• shprehje fytyre
• lëvizja e trupit dhe qëndrimi i trupit
• Paaftësia për t'u ngushëlluar
• të qara
• rënkime (psherëtimat)
Sjellja tek fëmijët me dhimbje kronike mund të përfshijë :
• sjellje jonormale
• Frika për t'u zhvendosur
• mungesa e shprehjes së fytyrës
• mungesa e interesit në mjedis
• qetësi e panevojshme
• rri i nervozuar
• humor të ulët
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• Çrregullime të gjumit
• zemërimi
• Ndryshimet në oreks
• Performanca e dobët e shkollës
Fëmijët mund të mos shfaqin asnjë nga shenjat e pritura. Ata mund të mohojnë
dhimbjen e tyre nga frika si në rastin e e injeksioneve. Mungesa e këtyre shenjave nuk do
të thotë se kemi mungesë të dhimbjes dhe kujdesi duhet të tregohet kujdes duke mos
nënvlerësuar dhimbjen. Kujdestarët (prindërit) shpesh janë burimi kryesor i informacionit,
veçanërisht për fëmijët preverbal, pasi janë më të vetëdijshëm për përvojat e mëparshme
të dhimbjes së fëmijës dhe sjelljen e tyre lidhur me dhimbjen. Gjithashtu sjellja e tyre,
besimet dhe përceptimet mund të kenë një ndikim të rëndësishëm në përgjigjen e fëmijës
ndaj dhimbjes [3],[38],[39].
2.1.4.2 Vlerësimi i dhimbjes tek fëmijët.
Vlerësimi i dhimbjes tek fëmijët është i rëndësishëm për të zbuluar dhimbjen, intesitetin e
saj si dhe për të vlerësuar efektivitetin e ndërhyrjeve që janë përdorur për menaxhimin e
dhimbjes. Megjithatë mund të themi se vlerësimi i saj është i vështirë pasi këtu do të ketë
ndikim aftësitë njohëse, zhvillimi i fëmijës si dhe gjendja klinike e tij.
Vlerësimi i dhimbjes bëhet me metoda të ndryshme sipas grupmoshave të fëmijëve.
2.1.4.2.1 Vlerësimi i dhimbjes tek neonatët dhe infantët
Metodat më të shpeshta për vlerësimine dhimbjes në këtë grupmoshë janë sjelljet e fëmijës.
Këto metoda përfshijnë vlerësimin e të qarave, shprehjen e fytyrës, posturën trupore dhe
lëvizjen. Zgjedhja e metodës së vlerësimit varet mosha dhe maturiteti [41],[40].
Prematurë Infant Pain Profile (PIPP)
PIPP konsiston në 3 sjellje (veprimet e fytyrës: mbledhia e ballit, shtrengon sytë dhe
krijohet rrudhë në rregjonin nazolabial) dhe në 2 indikatorë fiziologjikë (frekuenca
kardiake dhe saturimi i gjakut me O2) dhe 2 variabla që modifikojnë dhimbjen (mosha
gestacionale dhe stadi i sjelljes). Kjo metodë është përdorur prej vitit 1997 në Universitetin
e Torontos dhe McGrill në Kanada dhe po përdoret në vazhdimësi si mjet i rëndësishëm
për vlerësimin e dhimbjes akute tek infantët [42].
Metoda PIPP për vlerësimin e dhimbjes shërben për vlerësimin e dhimbjes në infantët
prematurë [43],[41]. Si indikatorë kjo metodë ka:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Moshën gestacionale
Sjelljet përpara shkaktimit të dhimbjes
Ndryshimet në frekuencën kardiake gjatë dhimbjes.
Ndryshime në saturimin e gjakut me O2 gjatë dhimbjes.
Mbledhja e ballit gjatë dhimbjes.
Shtrëngimi dhe mbyllja e syve gjatë dhimbjes.
Rrudha e fortë rreth zonës nasolabiale gjatë dhimbjes.
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Fig. Shprehje e fytyrës në dhimbje që përdoren në vlerësimin e dhimbjes në infantët
premature (PIPP) [41],[44]
Tabela nr 2. Interpretimi i dhimbjes sipas PIPP [43],
Indikatorët

Gjetjet

Pikët

Mosha gestacionale

≥ 36 javë

0

32 – 35 javë, 6 ditë

1

28 – 31 javë, 6 ditë

2

<28 javë

3

Aktiv / sytë të hapur me lëvizje fasciale

0

I qetë / sytë të hapur pa lëvizje fasciale

1

Aktiv / sytë të mbyllur me lëvizje fasciale të mbyllura

2

I qetë / sytë të mbyllur pa lëvizje fasciale

3

Rritje me 0 – 4 rrahje / minutë

0

Rritje me 5 – 14 rrahje / minutë

1

Rritje me 15 – 24 rrahje / minutë

2

≥ 25 rrahje në minutë

3

Ulje 0% - 2.4%

0

Ulje 2.5% – 4.9%

1

Ulje 5% - 7.4%

2

Ulje nën 7.5%

3

<9 % të kohës

0

10– 39% të kohës

1

40– 69% të kohës

2

>70% tëkohës

3

<9 % të kohës

0

Sjelljet

Ndryshime në frekuencën
kardiake

Minimumi i saturmit me
O2

Mbledhia e ballite

Rrudhë nasolabiale
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10– 39% të kohës

1

40– 69% të kohës

2

>70% të kohës

3

0 pikë p- pikë minimale; 5 pikë – dhimbje e moderuar; 21 pikë pikët maksimale.
Kjo metodë e vlerësimit të dhimbjes është e vështirë për tu përdorur tek neonatët
prematurë të intubuar [45],[41 ].
Në shumë guida indikohet vlerësimi i dhimbjes tek neonatët (fëmijët e lindur në term deri
4 javë) duke përdorur sistemin Crying. Këtu vlerësohet saturimi i gjakut mbi 95%, rritja e
parametrave vital, shprehjet fytyrës dhe gjumit [46], [47], [48], [41].
Neonatal facial Coding System (NFCS) është një metodë që përdoret për të monitoruar
veprimet në fytyrën e neonatit. Për herë të parë ëshë zhvilluar në një Universitetet
Columbian britanik dhe spitalin pediatrik [49]. Ky sistem vlerëson këta indikator për të
matur intesitetin e dhimbjes: ngritja e damarit në ballë; sytë e mbyllur fort; rudha
nasolabiale, buzët e hapura, gojë e shtrënguar (horizontal apo vertikal), buzët si të
përveshura, dridhja e mjekrës. Gjithëse kjo metodë nuk mund të përdore tek fëmijët e
intubuar [50].
Tabela nr 3 Vlerësimi i dhimbjes tek neonatët: Cries Pain Rating Scale [48], [41]:
0

1

2

Fëmija qan

Jo

Me zë të lartë

Fëmija qan dhe nuk
pushon dot

Kërkon saturim të O2
>95%

Jo

<30%

>30%

Frekuenca
kardiake
dhe
respiracioni rritet me <20%

Frekuenca kardiake dhe
respiratore rritet >20%

Ngërdheshje

Ngërdheshje /hungërimë

Fëmija rri zgjuar në intervale
frekuente

Fëmija rri në mënyrë të
vazhdueshme zgjuar

Rriten
vital

parametrat

Shprehja e fytyrës
Mungesë gjumi

Në normë
Nuk ka
Jo

Një tjetër shkallë e dhimbjes që është përdorur në Spitalin të Fëmijëve në Amerik është
(AFCH) NIPS(neonat infante pain scale). Kjo metodë vlerësimi është përdorur për fëmijët
më pak se një vjeç. Fëmijët në këtë moshë nuk mund të tregojnë nëse ata janë duke përjetuar
dhimbje. Kjo shkalla përdor interpretimin e gjuhës së trupit për të ndihmuar të kuptohet
nëse një fëmijë është duke përjetuar dhimbje. Në rast se gjatë vlerësimit rezultati është më
i madh se 3 ky është tregues se fëmija ka të ngjarë të jetë duke përjetuar dhimbje ose
parehati [51].
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Tabela nr 4 Shkalla e dhimbjes se neonatit dhe infantite (NIPS) [51],[52].
Vlerësimi i fëmijës
Shprehja e fytyrës
0=Muskujt e relaksuar
1= Grimase
Të qarat
0 = Nuk ka të qara
1 = Pëshpëritje
2 = Të qara të fuqishme
Frymëmarja
0 = Të relaksuar
1=NdryshimE
në
frymëmarrje
Lëvizjet e krahut
0=
të relaksuar /
përmbajtur (me kufizime të
buta)
1 = Shtrënguar / zgjeruar
Lëvizje të këmbëve
0=
Të
relaksuar/
përmbajtur (me kufizime të
buta)
1 = Shtrënguar / zgjeruar
Gjëndje e gjumit
0 = Fjetur / zgjuar
1= i bezdisur

Pikët

• Fytyrën e qetë me shprehje neutrale
• muskujt e fytyrës së shtrënguar; ballë, mjekër, dhe nofulla
gjithashtu
• Qetësi, jo duke qarë
• Bërtitja e lehtë, te qarë me ndërprerje
• Bërtitur me zë të lartë, duke u rritur, zë i mprehtë dhe i
vazhdueshëm
• Frymëmarrje e zakonshme
• Ndryshimi në frymëmarrje; të parregullta, më shpejt se
zakonisht, me goje mbyllure ose duke mbajtur frymën.
• Relaksuar jo ngurtësi muskulore, lëvizje të rastesishme të
krahëve
• krahë të drejta dhe të tensionuara; të ngurtë; fleksione dhe
ekstensione të shpehta
• Relakaur, jo ngurtësi muskulore lëvizjet rastësore të
këmbëve
• këmbet të drejta dhe të tensionuara; të ngurtë; fleksione
dhe ekstensione të shpeshta
• Qetësi, paqe, gjumë; ose të alarmuar dhe të vendosur
• Vigjilent dhe i shqetësuar; i bezdisur
TOTAL

Gjithësesi janë dhe meoda të tjera që mund të përdoren për vlerësimine dhimbjes tek
neonatët si: COMFORT score, vlerësimi i ankthit tek neonatët dhe infantët e intubuar [53],
[41].
2.1.4.2.2 Vlerësimi i dhimbjes tek fëmijët e vegjël.
Metoda FLACC përdoret për vlerësimin e dhimbjes në fëmijët 2 muajsh – 7 vjeç [54], [41].
Metoda FLACC mund të përdoret tek fëmijët të cilët nuk komunikojnë verbalisht. Këta
fëmijë nuk mund të raportojnë lokalizimin e dhimbjes. Gjithashtu kjo metodë mund të
përdoret tek fëmijët të cilët kanë të dëmtuar të folurin, probleme në zhvillim si dhe vonesa
në zhvillimin mental. Kjo metodë përdoret kryesisht për vlerësimin e dhimbjes
postoperatore, tek fëmijët me kancer. Kjo metodë u zhvillua prej Sandra Merkel, Terri
Voepel-Lewis, dhe Shobha Malviya, në spitalin e fëmijëve të Universitetit të sistemeve
shëndetësore në Micigan [55], [56], [57], [41].
Gjatë vlerësimit të dhimbjes nëpërmjet metodës FLACC, personeli duhet të bëj observimin
e kujdesshëm të infantit për 1 minutë.
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Kjo metodë vlerësimi e dhimbjes ka sensitivitet 98% dhe specificitet 88% [40], [41].
Tabela nr. 5 Metoda FLACC për vlerësimin e dhimbjes tek infanti [58], [41].
0

1

2

Fytyra

Asnjë
shprehje
të
veçantë ose buzëqeshje

Ngërdheshje
vrenjtje e
vetullave

okazionale/
ballit dhe

Në mënyrë të vzhdueshme
qëndron i vrenjtur, nofulla
të shtrënguara

Këmbët

Pozicion normal
ose të relaksuara

I shqetësuar, i tendosur,i
tensionuar

Godet me kembe, ose
këmbët qëndrojne drejte

Aktiviteti

Shtrirë në heshtje,
pozicioni normal,
lëviz lirshëm

përpëlitet, fëmija
zhvendoset mbrapa
para

I harkuar, i ngurtë

Nuk qanë
(zgjuar ose në gjumë)

Ankohet ose
ankesa të rastit

rënkohet,

Duke qarë në mënyurë të
vazhdueshme, me britma
dhe ankesa të shpeshta

Të relaksuar

Mund të tërhiqet vemendja
nëpërmjet të prekurit,
përqafimit, të folurit

Fëmija është i vështirë për
tu ngushëlluar dhe qetësuar

Të qarit
fëmijës

të

Consolability Aftësia per tu
ngushëlluare)

dhe

Vlerësimi shënohet nga 0-2, gjë që rezulton në totalin e rezultatit për pacientin ndërmjet 0
dhe 10. Pikët mund të grupohen si: 0 = te relaksuar dhe të rehatshme; 1-3 = diskomforte
të butë; 4-6 = dhimbje të moderuar; 7-10 = Vështirë / dhimbje të rënda(fort).
COMFORT Scale – është një metodë vlerësimi e dhimbjes tek fëmijët në gjendje të rëndë
shëndetësore, jo koshient, infantët e intubuar por dhe adoleshentët. Kjo metodë përdor 8
indikatorë: vigjilenca; qetësia / axhitimi/ përgjigjia respiratore; lëvizjet fizike, presioni
arterial; frekuenca kardiake, toni muskujve dhe tensioni facial [59].
2.1.4.2.3 Vlerësimi i dhimbjes te fëmijët e moshës parashkollore
Aftësia e fëmijës për të njohur dhimbjen fillon rreth moshës 5 vjeç.
Vetë – Raportimi është metoda më e mirë për vlerësimin e ekzistencës së dhimbjes dhe
intesitetit të saj. Tek fëmijët që kanë vëshirësi po limitizim verbal mund të përdoren
përgjigje të shkurtra si “po/jo” apo dhe gjeste të mimikës [60], [41].
Një mjet tjetër për vlerësimin e dhimbjes akute tek këto mosha është edhe metoda WONGBaker Faces pain Rating scale [61], [41].

Page 16 of 65

Fig. 1 Wong – Baker Faces pain Rating Scale
0 - nuk ka dhimbje
2 - dhemb pak.
4 - lëndon pak më shumë.
6 - e lëndon edhe më shumë.
8 - dhemb shumë.
10 - dhemb shumë më keq.
Metodë tjetër për vlerësimin e dhimbjes është Face scale assesment tool [48], [41].
Kjo metodë paraqet disa fytyra që reagojnë intesitetin e dhimbjes duke filluar nga ajo që
tregon mungesën e dhimbjes tek ajo që tregon prezencën e një dhimbje shumë të madhe.
Vetë pacienti tregon intesitetin e dhimbjes duke u bazuar në këto fytyra.

Fig. 2 Face Scale assessment tool
2.1.4.2.4 Metodat për vlerësimin e dhimbjes në moshat shkollore
Visual Analogue Scale (VAS) është një metodë e mirë për vlerësimin e dhimbjes tek
fëmijët më të rritur. Ajo paraqitet si një vijë horizontale ku 0 nënkupton mungesën e
dhimbjes dhe 10 dhimbje e madhe “dhimbja më e madhe e mundshme”. Kjo përshkruan
ashpërsinë e dhimbjes. Kjo metodë vlerësimi shmang përdorimin e fjalëve deskriptuese
dhe është e lehtë të matet pasi paraqet pikë të shumta referimi. Por tek fëmijët e disorientuar
apo me probleme psikologjike apo dhe pas ndërhyrjes kirurgjikale në SNQ është e vështirë
për tu përdorur [60], [41].

Fig. 3 Sistemi Vas për vlerësimin e dhimbjes.

Në këto mosha mund të përdoren fare mirë pyetësor të cilët vlerësojnë intesitetin e
dhimbjes dhe lokalizimin e tyre. Këtu përmendim Pediatric pain Questionare apo dhe
Adolescent Pediatric pain Tool (APPT).
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2.1.4.2.5 Vlerësimi i dhimbjes tek adoleshentët.
Adoleshentët kanë tendencë të minimizojnë apo mohojnë prezencën e dhimbjes, sidomos
përballë miqve. Për këtë arsye duhet të respektohet privatësia gjatë vlerësimit të saj. Një
metodë e mirë për vlerësimin e dhimbjes në moshën e adoleshencës është MCGill Pain
Questionare (MPQ) [62].
Shumë institucione përdoren mjete të ndryshme për vlerësimin e dhimbjes të bazuara këto
në instrumentat e diagnozës dhe menaxhimit të llojeve të ndryshme të dhimbjes [34], [49].
Megjithatë mund të themi se vlerësimi dhe menaxhimii dhimbjes nuk përdoret në mënyrë
rutinë në shumë qëndra shëndetësore ku marin shërbim moshat pediatrike [42], [41].

2.1.5 Menaxhimi i dhimbjes në moshat pediatrike
Dhimbja është problemi më madhor tek fëmijët me probleme shëndetësore sidomos tek ata
fëmijë që marin përkujdes shëndetësor në terapi intesive. Metodat farmakologjike janë më
të shpeshtat që përdoren për lehtësimin e dhimbjes por shpesh ato mund të japin efekte
anësore apo dhe pasoja në zhvillimin mendor. Infantët dhe fëmijët kërkojnë metoda
specifike për menaxhimin e dhimbjes dhe kjo varet nga mosha, zhvillimi, aftësitë njohëse,
aftësitë komunikuese, eksperiencat e mëparshme [43].
2.1.5.1 Metodat jofarmakologjike të menaxhimit të dhimbjes
Një nga metodat që përdorë shpesh personeli shëndetësor tek fëmijët e hospitalizuar ka të
bëj me minimizimin e dhimbjes duke përdorur teknikat jofarmakologjike.
Vetë prezenca e fëmijës në një ambjent spitalor favorizon intesifikimin e dhimbjes, kjo
lidhet dhe me eksperincat e mëparshme të tij [43].
Page 18 of 65

Personeli shëndetësor duhet të përdori një qasje më të mirë të fëmijës ndaj vlerësimit dhe
menaxhimit të dhimbjes dhe proçedurave të dhimbshme [43].
Shmangia e vëmendjes është metoda më e mirë dhe më e shpehtë që përdoret në shumë
ambjente spitalore gjatë kujdesjeve tek fëmijët dhe realizmit të procedurave të ndryshme
tek ata. Tërheqja e vëmendjes mund të realizohet nga infermieri, prindi apo personi tjetër
shoqërues. Përdorimi i kësaj metode lehtëson realizimin e një procedure edhe pse e
dhimbshme tek fëmijët si dhe shkurton kohë e realizimit të saj. Tërheqja e vëmendjes mund
të jetë pasive ku infermieri apo prindi i tërheq vëmendjen fëmijës duke i thirur në emër dhe
aktive kur infermieri apo prindi inkurajon fëmijën në një aktivitet tjeter gjatë proçedurës
[47], [48].
Ndërhyrjet për lehtësimin e dhimbjes mund të jenë ndërhyrje njohëse dhe ndërhyrje që
lidhen me sjelljet [49].
Ndërhyrjet njohëse janë ndërhyrje që përdoren tek fëmijët disi të rritur të cilat mund të
përdoren për ti tërhequr vëmendjen. Disa ndërhyrje janë :
o përdorimi i imagjinatës ku u kërkohet të imagjinojnë diçka të bukur
o përgatitja/ edukimi/ informimi – Fëmija informohet, instruktohet se çfarë duhet të
bëjë gjatë proçedurës duke e ndihmuar atë të kuptojë se çfarë do të ndodhe dhe
çfarë e pret.
o mësohet fëmija të mendojë pozitivisht
o trajnimi i prindit – trajnimi i prindit do të lehtësonte ankthin dhe stresin tek prindi
duke çuar në lehtësimin e stresit dhe tek fëmija.
o Videogame / televizori
Ndërhyrje që lidhen me sjelljet:
o Ushtrimet me frymëmarje – mësohet fëmija të përqëndrohet te frymëmarja e thellë
o Modelimi i sjelljeve pozitive – inkurajohet fëmija të shohi reagimin e një personi
tjetër ndoshta dhe adult gjatë realizmit të procedurës
o Përforcime pozitive – i jepen fëmijës lodra si trofe pas realizmit të një pocedure të
dhimbshme [49].
Strategji të tjera që mund të përdoren janë [60]:
•
•

•
•

Nxehtësia ndihmon në uljen e dhimbjeve dhe spazmave të muskujve. Aplikimi i
ngrohjes në zonë për 20 deri në 30 minuta çdo 2 orë.
Akulli ndihmon në uljen e ënjtjes dhe dhimbjes. Akulli mund të ndihmojë gjithashtu
në parandalimin e dëmtimit të indeve. Përdorni një paketë akulli, ose vendosni akullin
e copëtuar në një qese plastike. Mbulo atë me një peshqir dhe vendoseni në zonë për
15 deri në 20 minuta çdo orë ose sipas udhëzimeve.
Terapia e masazhit mund t'ju ndihmojë të relaksohen muskujt e fëmijës dhe të ulni
dhimbjen
Terapia fizike ndihmon fëmijën tuaj me stërvitje për të përmirësuar lëvizjen dhe forcën
muskulare dhe për te zvogëluar dhimbjen.
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•

Një stimulim transkutan i nervit elektrik (TENS) është një pajisje portative, me bateri
që i bashkëngjitet lëkurës së fëmijës suaj. Zakonisht vendoset mbi zonën e dhimbjes.
Përdor sinjalet elektrike të lehta dhe të sigurta për të ndihmuar në kontrollimin e
dhimbjeve.

Terapitë e tjera mund të ndihmojnë në kontrollimin ose zvogëlimin e dhimbjes te fëmijët
[63],[60].
•

•
•

•

•

•

•

Biofeedback ndihmon trupin e fëmijës suaj të reagojë ndryshe ndaj stresit të të qënit në
dhimbje. Ofruesit e kujdesit shëndetësor mund të përdorin një makinë biofeedback për
të ndihmuar të dini se kur trupi i fëmijës suaj është i relaksuar. Fëmija juaj do të mësojë
se çfarë jane frymëmarrja e tij ose të saj dhe rrahjet e zemres kur ai ose ajo është i
relaksuar. Kur fëmija juaj është duke përjetuare dhimbje, ai ose ajo do të praktikojë
marrjen e frymëmarrjes dhe rrahjet e zemrës në ato nivele. Kjo mund të ndihmojë
fëmijën tuaj të ndiejë më shumë kontroll mbi dhimbjen e tij ose të saj.
Hipnozë ose hypnoterapia mund të ndihmojnë fëmijën tuaj të bllokojë dhimbjen dhe
distraksione te tjera.
Përforcimi pozitiv përfshin lëvdimin e fëmijës suaj për të qenë i guximshëm gjatë një
procedures ose operacioni, ose gjatë shërimit nga një sëmundje. Shpërblime, të tilla si
lodra, lojëra mund të përdoren gjithashtu.
Ushtrimet e relaksimit i mësojnë fëmijës tuaj të fryjë thellë derisa stomaku i tij të rritet
pak dhe pastaj të marrë frymë ngadalë. Për t'u çlodhur muskujt, ushtrimet i mësojnë
fëmijës tuaj të tensionojë muskujt e tij dhe pastaj t'i relaksohen. Udhëzoni fëmijën tuaj
nëpërmjet këtij ushtrimi duke filluar nga muskujt e këmbëve, ngadalë duke ngritur
këmbën. Pastaj lëvizni në muskujt e trupit të mesëm, krahëve, qafës dhe kokës.
Zbutja ndihmon fëmijën tuaj të mësojë të përqendrojë vëmendjen e tij ose të saj në
diçka tjetër përveç dhimbjes. Distraksioni përfshin aktivitete të tilla si pikturë, duke
luajtur bordit ose video-lojra, ose duke shikuar TV. Vizita me miqtë ose duke luajtur
me kafshë mund të jetë gjithashtu një formë e zbavitje.
Imazhet e drejtuara mësojnë fëmijën tuaj të imagjinojë një pamje në mendjen e tij.
Fëmija juaj mëson të përqëndrohet në foto në vend të dhimbjes së tij ose të saj. Kjo
mund të ndihmojë fëmijën tuaj të mësojë se si të ndryshojë mënyrën se si trupi i tij
ndjen dhe i përgjigjet dhimbjes.
Muzika mund të ndihmojë në ngritjen e niveleve dhe humorit të energjisë së fëmijës
suaj. Kjo mund të ndihmojë në zvogëlimin e dhimbjes duke shkaktuar lirimin e
endorfineve. Endorfine janë kimikate të trupit natyror që ulin dhimbjen. Muzika mund
të ndihmojë të marrë mendjen e fëmijës suaj nga dhimbja e tij. Ndihmoni fëmijën tuaj
të zgjedhë këngët që e bëjnë atë të lumtur, të qetë ose të relaksuar. Ju mund të luani
këngët e preferuara të fëmijës suaj pak para një procedure ose kur ai ose ajo është në
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dhembje. Muzika mund të përdoret me ndonjë nga teknikat e tjera, të tilla si relaksimi
dhe zbavitja.

2.1.5.2 Menaxhimi farmakologjik i dhimbjes në moshat pediatrike
Parimet për menaxhimin farmakologjik të dhimbjes [3]
Përdorimi korrekt i barnave analgjezike do të lehtësojë dhimbjen në shumicën e fëmijëve
me dhimbje të vazhdueshme për shkak të sëmundjes, kjo mbështetet në konceptet e
mëposhtme kryesore:
• duke përdorur një strategji me dy hapa
• dozimin në intervale të rregullta
• Përdorimi i rrugës së përshtatshme të administrimit
• përshtatjen e trajtimit me përgjigjen individuale të fëmijës
Trajtimi i dhimbjes duke përdorur një strategji me dy hapa.
Rekomandohet përdorimi i trajtimit analgjezik në dy hapa sipas nivelit të dhimbjes te
fëmijët. Kjo strategji me dy hapa përbëhet nga zgjedhja e një kategorie së barnave
analgjezike sipas nivelit të dhimbjes së fëmijës: për fëmijët që vlerësohet se ka dhimbje të
butë, paracetamoli dhe ibuprofeni duhet të konsiderohen si opsionet e para dhe në fëmijët
e vlerësuar si në dhimbje të moderuar ose të ashpër (forta), administrimi i një opioidi duhet
të meret në konsiderat [24].
Hapi i parë: dhimbje e butë
Paracetamoli dhe ibuprofen janë ilaçet e zgjedhjes në hapin e parë (dhimbje të butë).
Në fëmijët e moshës mbi tre muaj të cilët mund të marrin ilaçe nga gojë, dhe dhimbja e
tyre vlerësohet si e butë, përdorimi i paracetamolit dhe ibuprofenit janë ilaçet e
përzgjedhura. Për fëmijët nën tre muaj, opsioni i vetëm është paracetamoli. Nuk ka asnjë
ilaç tjetër antiinflamator josteroid që është studiuar mjaftueshëm në pediatri për efikasitet
dhe siguri që të rekomandohen si një alternativë për ibuprofen. Të dy paracetamol dhe
ibuprofen kanë toksicitet potencial: ka shqetësime rreth toksicitetit potencial të veshkave
dhe gastrointestinale, dhe gjakderdhje me ibuprofen dhe anti-inflamator josteroid të tjerë;
dhe ka rreziqe të hepatotoksicitetit dhe mbidozës akute lidhur me paracetamol.
Hapi i dytë: dhimbje të moderuar e të ashpëra(forta)
Nëse shkalla e dhimbjes së lidhur me një sëmundje vlerësohet e moderuar ose e rëndë,
administrimi i një opioidi të fortë është i nevojshëm. Morfina është ilaçi i zgjedhur për
hapin e dytë, edhe pse të tjera opioidet te forta duhet te merren parasysh dhe te vihen ne
dispozicion per te siguruar nje alternative ndaj morfines ne rast te efekteve anësore të
patolerueshme. Vendimi për të përshkruar dhe administruar analgjezikët opioid duke
anashkaluar hapin e parë duhet të bazohet në një gjykim klinik të ashpërsisë së dhimbjes
së një fëmije, në konsiderata të kujdesshme të aftësisë së kufizuar të shkaktuar nga dhimbja,
nga shkaku i dhimbjes dhe nga prognoza e pritur dhe nga aspekte të tjera.
Shqyrtimi i qasjes me dy hapa
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Qasja me dy hapa është një strategji më efektive për menaxhimin farmakologjik të
qëndrueshmërisë se dhimbjes te fëmijët te sëmundjes sesa shkalla analgjezike me tre hapa,
e cila u prezantua nga OBSH në vitin 1986. Shkalla e analgjezisë me tre hapa rekomandoi
përdorimin e kodeinës si një opioid i dobët për trajtimi e dhimbjes së moderuar, ndërkohë
që qasja me dy hapa e konsideron përdorimin e dozave të ulëta të opioidit të forte
analgjezikë për trajtimin e dhimbjeve të moderuara. Përfitimet e përdorimit të një
analgjeziku të fortë opioid efektiv tejkalojnë përfitimet e fuqisë së ndërmjetme opioidet në
popullsinë pediatrike dhe ndonëse të njohur, rreziqet të lidhura me opioidet e forta janë të
pranueshme kur krahasohen me pasigurinë e lidhur me përgjigje ndaj kodeines dhe
tramadol në fëmijët.
Trajtimi i dhimbjes në intervale të rregullta
Kur dhimbja është vazhdimisht e pranishme, analgjezikët duhet të administrohen, duke
monitoruar efektet anësore, në intervale të rregullta ("me orën" dhe jo në bazë "te nevojës").
Medikamentet duhet të administrohen në një orar të rregullt për dhimbje të vazhdueshme,
përveç nëse episodet e dhimbjes janë me të vërtetë të përhershme dhe të paparashikueshme.
Fëmijët duhet, pra të marrin analgjezikët në intervale të rregullta, me shtimin e "dozave të
shpëtimit" për dhimbje të përhershme dhe të shpërthyera.
Trajtimi i dhimbjes me rrugën e duhur.
Medikamentet duhet t'u administrohen fëmijëve nga rruga më e thjeshtë, më efektive dhe
më pak e dhimbshme, duke e bërë formulimin me gojë rrugët më të përshtatshme dhe më
pak të shtrenjtë të administrimit. zgjedhja e rrugëve alternative të administrimit, të tilla si
intravenozë (IV), nënlëkurë (SC), rektale ose transdermal kur rruga me gojë nuk është e
disponueshme duhet të bazohet në gjykimin klinik, disponueshmërinë dhe preferencën e
pacientit. Rruga intramuskulare (IM) e administrimit është e dhimbshme dhe duhet të
shmanget. Rruga e zorrës së trashë ka një bioavailability jo të besueshme, si për
paracetamol dhe morfinë, e cila e kufizon atë. Fizibiliteti i punësimit të rrugëve të
ndryshme të administratës varet nga vendosja.
Përshtatjen individual e trajtimit të dhimbjes tek fëmija
Trajtimi i dhimbjes te fëmijët me analgjezikët opioidë duhet të jepen përshtatur me
përgjigjen individuale te fëmijës, prandaj doza duhet të përshtatet në hapa deri në është
gjetur dozë e saktë, bazuar në reagimin e pacientit ndaj ilaçit. Nuk ka asnjë specifik ose
dozën maksimale të opioideve që mund të parashikohet në çdo rast individual. Doza e saktë
duhet të jetë të përcaktuara në bashkëpunim me pacientin për të arritur lehtësimin e
mundshëm të dhimbjeve me efektet anësore të pranueshme për pacientin [3],[64].
2.1.6 Njohuritë dhe qëndrimet e infermierëve në menaxhimin e dhimbjes te pacjentët
pediatrik.
Infermierët luajnë një rol të rëndësishëm në vlerësimin dhe menaxhimin e dhimbjeve te
fëmijët, sepse ata kalojnë shumicën e kohës me ta dhe sigurojnë kujdes për 24 orë në 24.
Megjithatë, studime të ndryshme vazhdojnë të raportojnë vlerësim dhe menaxhim
joadekuat të infermierëve në lidhje me dhimbjen te fëmijët, të cilat mund t'u atribuohen
pjesërisht edukimit të tyre të pamjaftueshëm në këtë fushë [65].
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Në një studim të botuar në vitin 2002 është evidentuar se [66]:
•
•
•

Edukimi arsimor i infermierëve nuk është i duhuri për të përgatitur infermierët për të
menaxhuar dhimbjen në ambjentet klinike.
Infermierët vazhdojnë të kenë deficite arsimore rreth menaxhimit të dhimbjes.
Jo të gjitha ndërhyrjet e edukimit rezultojnë në përmirësimin e praktikave të
menaxhimit të dhimbjes [66].

Trajtimit joadekuat të dhimbjes tek fëmijët mund të vijë si rezultat i mungesës së njohurive
për të vlerësuar dhe menaxhuar dhimbjen në mënyrë efektive. Është parë se vlerësimi
efektiv i dhimbjes çon në lehtesimin e dhimbjes te femijët. Shpesh herë infermierët nuk
përdorin ndonjë mjet për vlerësimin e dhimbjes, megjithëse shpesh herë është mungesa e
njohurive ose edukimit pengesa kryesore për përdorimin e një mjet për vlerësimin e
dhimbjes në mënyrë të saktë [67].
Pra mund te themi se menaxhimi i dhimbjeve në moshat pediatrike shpesh herë është lënë
kryesisht i pazgjidhur për shkak të faktorëve si burimet e kufizuara, trajnimet joadekuate,
diversiteti kulturor dhe barrierat gjuhësore që i bënë fëmijët e sëmurë që të mos marrin
kujdesin bazë të dhimbjes. Nga një studim me 261 infermier pjesëmarrës, të realizuar në
vitin 2015 në një spital publik në Etiopi u evidentua se infermierët që kishin njohuritë më
të mira për menaxhimin e dhimbjes te fëmijët ishin ata të cilët u shprehën se kishin një
protokoll të veçantë për menaxhimin e dhimbjeve në institucionin e tyre [68].
Shpesh infermierët prezantojnë informacione dhe përgatitje jo të mirë në drejtim të trajtimit
farmakologjik dhe jo farmakologjik të dhimbjes në moshat pediatrike [69].
Në një studim të botuar në vitin 2005 ku morën pjesë 67 infermierë dhe 132 fëmijë që
mernin kujdes infermieror prej këtyre infermierëve u realizua një studim për vlerësimin e
njohurive dhe praktikave në drejtim të dhimbjes në moshat pediatrike. Ky studim evidentoi
njohuri dhe qëndrime pozitive në lidhje me lehtësimin e dhimbjes në moshat pediatrike por
në të njëjtën kohë evidentoi njohuri të ulta të infermierëve përsa i përket incidencës së
depresionit respirator si dhe mendimin se fëmija e raportonte më tepër dhimbjen. Ky
studim në 99% të infermierëve evidentoi se personeli mjekësor ofronte trajtim
medikamentoz të pamjaftueshëm për fëmijët dhe kjo shërbente si pengesë e madhe për
menaxhimin optimal të dhimbjes te femijët [70].
Eksperienca e infermierëve në pediatri ndikon në njohuritë dhe qëndrimet e infermierëve
në lidhje me menaxhimin e dhimbjes. Infermierët të cilët kishin marë pjesë në trajnimet,
pra që ndjekinë edukimin në vazhdim kishinë rezultate më të mira në drejtim të menaxhimit
të dhimbjes [71].
Qëndrimet në lidhje me dhimbjen: Pengesat për menaxhimin adekuate të dhimbjes
te fëmijët
Ekzistojnë ende ide të gabuara ndaj menaxhimit të dhimbjeve tek fëmijët :
•

Shumë ofrues të shërbimeve shëndetsore besojnë se fëmijët nuk kujtojnë dhimbjen,
përjetojnë më pak dhimbje se të rriturit, fëmijët janë shumë të brishtë për të marrë
medikamente të fuqishme dhe se narkotikët mund të nxisin varësinë tek ata.
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•

Profesionistët e shëndetit besojnë se nëse dikush po përpiqet në situatë emergjente për
të shpëtuar një jetë, nuk ka kohë për t'u shqetësuar rreth kontrollit të dhimbjes.
Përqendrimi në kujdesin intensiv mund ta vendosë foshnjën në rolin e "makinës
biologjike" dhe jo të një qenie njerëzore të aftë për të perceptuar, duke u përgjigjur dhe
duke ndërvepruar me mjedisin rreth tij.
Supozimet nga ana e pacientëve si dhe kujdestarët ndikojnë në vlerësimin e dhimbjes.
Shumë fëmijë mohojnë dhimbjen për shkak të frikës nga kujdestarët ose nga frika e një
injeksioni.
Shumë ofrues të kujdesit shëndetësor, të paktën në mënyrë të pavetëdijshme, besojnë
se fëmija nuk gjykon me saktësi përvojën e dhimbjes. Kjo mund të sjell perceptime jo
të sakta dhe keqkuptime të roleve në drejtim të zbehjes, zbutjes apo lehtësimit të
dhimbjes.
Ne ende presim që fëmijët të reagojnë ndaj dhimbjes me disa shenja të parashikueshme
dhe të dukshme, siç janë djersitja, takikardia, tronditja, të qarat, largimi dhe tensionimi
i muskujve. Mungesa e këtyre shenjave tipike mund të konsiderohet si adaptim nga ana
e fëmijës me dhimbjen ose dhe mungesë të dhimbjes [15].

•
•

•

KAPITULLI II
3.1

Qëllimi i studimit:

Qëllimi i studimit është i dyfishtë.
•
•

3.2

Vlerësimi i nivelit të njohurive të personelit infermieror ndaj konceptit të dhimbjes
dhe menaxhimit të saj në moshat pediatrike.
Vlerësimi i qëndrimeve, metodave jofarmakologjike dhe metodat e vlerësimit të
dhimbjeve që përdor personeli infermieror gjatë përkujdesjeve në moshat pediatrike.

Objektivi i përgjithshëm

Vlerësimi i nivelit të njohurive, qëndrimeve dhe teknikave aktuale ndaj menaxhimit të
dhimbjes në moshat pediatrike
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3.3

Objektivat specifik
•
•

•

Vlerësimi i nivelit të njohurive të personelit infermieror në lidhje me dhimbjen dhe
menaxhimin e saj.
Krahasimi i nivelit të njohurive në bazë të:
- repartit (Spitali Rajonal Vlorë dhe Spitali Rajonal Fier).
- eksperiencës në punë si infermier.
- eksperiencës në punë në repartin e pediatrisë.
Vlerësimin e ndikimit të nivelit të njohurive të personelit infermieror mbi qëndrimet
dhe mënyrën e menaxhimit aktual të dhimbjes.
3.4

Hipotezat e studimit

Përpunimi dhe analizimi i të dhënave të grumbulluara, 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.
Hipoteza I: “Niveli i njohurive të infermierëve ndaj dhimbjes dhe menaxhimit të saj, në
moshat pediatrike, është nën nivelin mesatar”
Hipoteza II: “Eksperienca e punës në Njësinë e Pediatrisë nuk ndikon në nivelin e
njohurive të infermierëve ndaj menaxhimit të dhimbjes”
Hipoteza III: “Infermierët të cilët ushtrojnë profesionin në Pediatrinë e Vlorës kanë nivel
më të lartë njohurish ndaj dhimbjes se sa ata të Pediatrisë, Fier”
Hipoteza IV: “ Niveli i njohurive ndikon në qëndrimet e infermierëve ndaj menaxhimit të
dhimbjes”
Hipoteza V: “ Qëndrimet e infermierëve ndaj menaxhimit të dhimbjes mund të vlerësohen
mesatarisht të drejta”
METODOLOGJIA E STUDIMIT

3.5

Përshkrimi i studimit:

Ky është një studim kros-seksional, i realizuar gjatë periudhës Mars – Maj 2019. Në këtë
studim morën pjesë 66 infermierë që punojnë në dy repartet e pediatrisë në Spitalin Rajonal
Vlorë dhe Fier.
3.6

Përshkrimi i popullatës së marrë në studim

Me qënë se ky punim ka për qëllim vlerësimin e njohurive dhe qëndrimeve të infermierëve
ndaj dhimbjes në moshat pediatrike, pyetësorët janë shpërndarë tek infermierët të cilët
ushtrojnë profesionin e tyre ne Repartin e Pediatrisë, të qytetit të Vlorës dhe atë të Fierit.
Janë shpërndarë në total nga 40 pyetësor në secilin qytet.
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Responding rate për qytetin e Vlorës është 30/40, ndërsa për infermierët e qytetit të Fierit
është 36/40. Kriteri i përzgjedhjes ishte vetëm infermierë që ushtronin profesionin në
Pediatri.
Si kriter përjashtues i pjesmarësve në studim ishte gjinia. Ku nuk u përfshi në studim i
vetmi infermier i gjinisë mashkullore i cili ishte i punësuar në Repartin e Pediatrisë, Spitali
Rajonal, Fier.
3.7

Përshkrimi i instrumentit matës (pyetësorit)

Mbledhja e të dhënave parësore të këtij punimi u realizuar nëpërmjet pyetësoreve të vetë
administruar. Hartimi i pyetësorit është mbështetur në studimet e marra si pikë referimi:
•
•

P.J.Mathew, India, 2011, “Knowledge, attitude and practice of pediatric critical
care nurses towards pain: Survey in a developing country setting”,
KIIT University, India 2017 “Evaluation of knowledge, perception, attitudes, and
practices of pain management of children among pediatric nursing personnel of a
tertiary care hospital’.

Nga këto studime janë marrë pyetje të ndryshme dhe janë përkthyer, përshtatur dhe
strukturuar në gjuhën shqipe. Meqënëse punimet kanë patur hapje të lirë, nuk është
paraqitur nevoja të merret një leje e veçantë për përdorimin e pyetjeve të veçanta të këtij
pyetësori.
Pyetësori i përdorur për punim është i përbërë nga 4 pjesë:
•
-

Pjesa e parë: Në këtë pjesë janë përfshirë pyetje të cilat mbledhin informacion të
përgjithshëm për infermierët e intervistuar
Mosha
Formimi akademik
Eksperienca në punë si infermier
Eksperienca në punë si infermier në Repartin e Pediatrisë
Pjesmarja në trajnime të ndryshme të cilat kishin në fokus menaxhimin dhe vlerësimin
e dhimbjes.
•

-

-

Pjesa e dytë: Në këtë pjesë të pyetësorit janë drejtuar pyetje të cilat kanë për qëllim
të masin nivelin e njohurive të infermierëve ndaj menxhimit të dhimbjes në moshat
pediatrike,
Në total janë 15 pyetje dhe janë ndërtuar në formën e një minitestimi, ku secila pyetje
e saktë është vlerësuar me 1 pikë dhe pyetjet e gabuara me 0 pikë. Përgjijgjet e sakta të
pyetsorit jane te ngjyrosura dhe gjënden te aneksi 2.
Nëpërmjet përpunimit të të dhënave, vlerësohet shuma e përgjigjeve të sakta e më tej
llogaritja e mesatares së nivelit të njohurive.
•

-

Pjesa e tretë: Në këtë pjesë të pyetësorit është vlerësuar qëndrimi i infermierit ndaj
dhimbjes dhe menaxhimit të saj në moshat pediatrike.
Kjo pjesë ka në total 12 pyetje.
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-

-

-

Edhe kjo pjesë është ndërtuar në formën e një minitestimi, ku qëndrimi i saktë ka 1 pikë
dhe qëndrimi i gabuar është vlerësuar me 0 pikë.
• Pjesa e katërt: Përbëhet nga 2 pyetje:
Pyetja e shënuar 13 në pyetësor është një pyetje shumë përgjigjëshe, e cila mbledh
informacion mbi metodat aktuale jofarmakologjike që përdorin infermierët e
intervistuar për të menaxhuar dhimbjen në moshat pediatrike. Nëpërmejt statistikës
deskriptive janë vlerësuar metodat të cilat kanë frekuencë më të lartë të përdorimit nga
të intervistuarit.
Pyetja e shënuar me nr 14, është po ashtu pyetje me shume mundësi përgjigjesh, e cila
ka për qëllim të nxjerr informacion mbi mënyrën se si infermierët e vlerësojnë
dhimbjen tek pacienti i tyre. Edhe kjo pyetje, nëpërmjet statistikës deskriptive nxjerr
mënyrat më të përdorura nga infermierët për të vlerësuar dhimbjen tek një fëmijët
pacient të paraqitur për shërbim.

Plotësimi i pyetësorit u realizua në mënyrë vullnetare prej infermierëve pjesmarrës. Në
fillim u realizua një sqarim në lidhje me mënyrën që kërkohej për plotësimin e tij. U kërkua
që plotësimi i pyetësorit të realizohej me stilolaps pavarësisht ngjyrës që mund të përdornin
infermierët.
3.8

Të dhënat e përdorura në studim

Në këtë punim kemi këto të dhëna:
A. Të dhënat parësore. Janë të dhënat bazë të punimit, të grumbulluara nga plotësimi
i pyetësorve.
B. Të dhënat dytësore. Janë të gjitha informacionet që paraqiten në kuadrin teorik të
punimit, të gjendura në literature apo në punime bashkekohore.
C. Të dhënat cilësore. Gjithashtu materiali teorik ka të dhëna me natyrë cilësore, ku
përfshihen koncepte bazë teorike, të cilat sqarojnë dhimbjen, menaxhimin, si dhe
vlerësimin e saj.
D. Të dhënat sasiore. Të dhënat e përftuara nga përpunimi statistikor i informacionit
të grumbulluar nga pyetësorët ka natyrë sasiore. Nëpërmjet këtyre të dhënave mund
të ofrojmë rezultate të matshme në këtë punim.
Mbledhja e të dhënave të punimit.
Si fillim janë mbledhur të dhënat dytësore të punimit, pra konceptet bazë të materialit teorik.
Më tej, janë shqyrtuar punime të ngjashme në këtë fushë. Pas hartimit, pyetësori është
shpërndarë tek infermierët, gjatë orarit të punës së tyre. Pas plotësimit individual të
pyetësorëve, ata janë grumbulluar dhe janë përzgjedhur vetëm pyetësorët të cilët kanë qënë
tërësisht të plotësuar.
Shkalla e përgjigjes dhe konsistenca e brendshme e të dhënave
Në total janë shpërndarë 80 pyetësorë, prej të cilëve 40 në Pediatrinë e Vlorës dhe 40 në
atë të Fierit. Janë plotësuar tërësisht 36/40, pra 90% pyetësorë në Fier dhe 30/40, 75%,
pyetësorë në Vlorë.
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Përsa i përket konsistencës së brendshme të dy dimensioneve kryesore të pyetësorit, mund
të themi se Cronbach Alpha për dimensioni “Njohuritë ndaj dhimbjes“ është α = 0.735,
ndërsa për dimensionin “Qëndrimet e infermierëve ndaj dhimbjes” α=0.694.
3.9

Puna pilot

Përpara shpërndarjes së pyetësorit në popullatën që do të studiohej u shpërnda pyetësori në
një grup prej 10 infermierësh, 5 infermierë të Repartit të Pediatrisë, Spitali rajonal Vlorë
dhe po aq në Repartine Pediatrisë Fier. Këta 10 infermierë nuk e dinin se ishin pjesë e
grupit pilot dhe u zgjodhën në mënyrë rastësore. Me ta u aplikua njësoj sikur të ishin
pjesmarrës të studimit. Pasi iu sqarua mënyra e plotësimit të pyetësorit, iu shpërnda
infermierëve dhe më pas u pa se si këta infermier kishin plotësuar pjesët përbërëse të
pyetësorit. Pas vlerësimit të pyetësorëve konstatova se nuk paraqiteshin probleme apo
vështirësi në të kuptuarit të pyetjeve të paraqitura në pyetësor dhe më pas në plotësimin e
tyre.
3.10

Raport i përgjithshëm mbi analizën e përdorur me programin SPSS

Pas 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 vlerësimin e marrëdhënieve midis variablave janë përdorur korelacionet dhe përcaktimi
i Koeficentit Pearson.
Për paraqitjen grafike të të dhënave janë përdorur Grafikët e tipit Bar ose Pie.
3.11

Konsideratat etike

Për realizimin e këtij studimi u sigurua një leje etike prej Fakultetit të Shëndetit drejtuar 2
institucioneve të shërbimit shëndetësor spitalor në Vlorë dhe në Fier. [Aneks 1]
Çdo infermier së bashku me pyetësorin përkatës iu ofrua dhe një shpjegim i shkurtër i
temës si dhe qëllimit të saj.
Gjatë realizimit të shpërndarjes së pyetsorëve, apo ndërveprimit me infermierët pjesmarës
janë ruajtur dhe respektuar rregullat e etikës profesionale. Është ruajtur privatësia e të
anketuarit dhe është realizuar plotësimi i pyetsorit në mënyrë individuale.
Gjatë dhënies së përgjigjeve nuk është mbajtur asnjë lloj qëndrimi apo gjykimi ndaj
pjesmarrësve, madje nuk është interpretuar asnjë pikë e pyetësorit, në mënyrë që të
shmangeshin ndikimet mbi përgjigjet e dhëna, duke veçuar rastet e paqartësive. Nuk është
kushtëzuar apo detyruar askush të marrë pjesë në plotësimin e pyetësorit, pra pjesëmarrja
ishte e vullnetshme.
3.12

Kufizimet e punimit
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Është menduar që pyetësorët e vetë administruar të shpërndahen dhe në Repartin e
Kirurgjisë, pasi në këtë repart ka raste pacientësh të moshave pediatrike të cilët mund ti
jenë nënshtruar ndërhyrjeve të ndryshme kirurgjikale.
Gjithashtu, në këtë punim mund të përfshiheshin dhe infermierët e Shërbimit Parësor
konsultor, të cilët gjithashtu kanë kontaktin parë me pacientë të moshave pediatrike.
Mbetët që në studime të mëtejshme, mostra të zgjerohet dhe të përfshijë dhe infermierët e
shërbimeve të sipërpërmendura.

KAPITULLI Iii
PARAQITJA E REZULTATEVE
Rezultatet janë paraqitur të grupuara në bazë të katër pjesëve përbërëse të pyetësorit të
përdorur si dhe prezantimi ndikimit të variablave të marë në studim.
4.1

Paraqitja deskriptive e të dhënave

4.1.1 Paraqitja deskriptive e të dhënave personale të pjesmarrësve në studim.
Tabela 4.1.1 Shpërndarja e infermierëve pjesmarrës sipas vendbanimit.
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Të dhënat e mësipërme paraqiten grafikisht në grafikun e mëposhtëm të tipit Pie.
Grafiku 4.1.1

Sikurse shihet dhe nga të dhënate e grafikut infermjerët pjesmarës ne studim janë 36
infermierë me vendbanim në qytetin e Fierit dhe 30 në qytetin e Vlorës.

Tabela 4.1.2 Mosha mesatare e infermierëve pjesmarrës në studim.

Në tabelën e mësipërme shihet se minimumi i moshës është 24 vjeç dhe maksimumi 58
vjeç. Mesatarja e moshës së infermierëve të intervistuar është përafërsisht 36 vjeç.

Tabela 4.1.3 Shpërndarja e infermierëve pjesmarrës sipas formimit akademik
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Grafiku 4.1.3

Shohim se 50% e pjesmarësve kanë përfunduar vetëm studimet Bachelor në degën e
Infermierisë, 35% kanë përfunduar Masterin Profesional po në degën e Infermierisë dhe
vetëm 15% kanë përfunduar Master Shkencor. Nuk ka asnjë rast ku infermieri të ketë
përfunduar vetëm Shkollën e Mesme Mjekësore.

Tabela 4.1.4 Shpërndarja e infermierëve pjesmarrës sipas eksperiencës në punë si
infermier
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Grafiku 4.1.4

Duke marrë në konsideratë faktin që eksperienca e punës mund të ndikojë në nivelin e
njohurive apo në qëndrimet e infermierëve ndaj menaxhimit të dhimbjes, është marrë
informacion rreth viteve të punës së infermierëve të intervistuar. Sikurse shihet dhe në
tabelën e mëposhtëme, 30% e tyre kanë më pak se 5 vite punë, 35% kanë 5 – 10 vite punë
si infermier, ndërsa më shumë se 10 vite punë ishin për afërsisht 35% e të anketuarve.

Tabela 4.1.5 Shpërndarja e infermierëve pjesmarrës sipas eksperiencës në punë në
Repartin e Pediatrisë

Grafiku 4.1.5

Page 32 of 65

Në këtë pikë është marrë informacion rreth eksperiencës së infermierëve në Pediatri, pasi
ky punim ka për qëllim menaxhimin e dhimbjes në moshat pediatrike. Shihet se 42% kishin
më pak se 5 vite punë në këtë repart, 35% kishin 5-10 vite punë, ndërsa 23% kishin më
shumë se 10 vite punë.
Tabela 4.1.6 Shpërndarja e infermierëve pjesmarrës sipas pjesmarjës në trajnime me
tematikë dhimbjen dhe menaxhimin e saj

Grafiku 4.1.6
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Në këtë pikë të pyetësorit është marrë informacion rreth pjesëmarrjes në trajnime mbi
menaxhimin e dhimbjes, duke menduar se kjo ndikon në nivelin e njohurive, qëndrimet si
dhe aplikimin e teknikave efikase në menaxhimin e dhimbjes në moshat pediatrike.
Në tabelën apo në grafikun e mësipërm shohim se shumica e infermierëve, rreth 79% kanë
marrë pjesë në trajnime të tilla, ndërsa një pjesë e vogël, prej 21%, nuk kanë qënë pjesë e
edukimit të vazhduar mbi menaxhimin e dhimbjes.

4.2 Prezantimi i rezultateve ku është vlerësuar niveli i njohurive të infermirëve në
lidhje me dhimbjen dhe menaxhimin e saj në moshat pediatrike.
Në këtë pjesë të pyetësorit, është vendosur një minitestim, i përbërë nga 15 pyetje, të cilat
kanë për qëllim matjen e nivelit të njohurive të infermierëve të intervistuar nga konceptit
dhe fenomenit të dhimbjes.

Tabela 4.2.1 Prezantimi i njohurive të sakta të personelit infermieror
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Grafiku 4.2.1
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Vlerësimi i njohurive të personelit infermieror / përgjigjet e sakta
Fëmijët nën 2 vjeç kanë ndjeshmëri më pak të dhimbjes
Fëmijët kanë më pak dhimbje për shkak të sistemit neurologjik të
pazhvilluar
Efekti i morfines zgjat 4-5 h’
Fëmijët me aftësi të kufizuara janë më të ndjeshëm ndaj dhimbjes
sesa fëmijët e zakonshëm
I njëjti stimul ndaj dhimbjes në njerëz të ndryshëm prodhon
intensitet të njëjtë të dhimbjes
Depresioni respirator ndodh rrallë nga përdorimi kronik i opioideve
Pacientët që kanë dhimbje të forta kronike shpesh kanë nevojë për
doza më të larta te medikamenteve sesa pacientët me dhimbje…
Foshnjat e vogla nuk kërkojnë masa lehtësuese ndaj dhimbjeve

Fëmijët kanë kujtesë të kufizuar të përvojave të dhimbshme’

Femijët nuk mund të tolerojnë opioidet për lehtësim dhimbjeve’

AIJS nuk janë efektive për fraktura dhe dhimbje kockore’

Fëmijët mund të flenë pavarësisht dhimbjes së fortë’
Ndërhyrjet jofarmakologjike janë efektive vetëm për dhimbje të
lehta / të moderuar, por jo për dhimbje të forta’
OBSH sugjeron për menaxhimin e dhimbjes përdorimin e një
anagjeziku të vetëm dhe jo kombinim të tyre
Nëse një fëmijë thotë se ka dhimbje të forta; për ta verifikuar atë,
duhet të mbështetemi në ndryshimet e shenjave vitale

0

5

10 15 20 25 30 35 40 45 50

Të dhënat e grafikut të mësipërme, paraqet një renditje sipas rendit rritës, të përgjigjeve të
pyetjeve të kësaj pjesë, bazuar në numrin e përgjigjeve të sakta, ku shohim:
Në pyetjen “ Nëse një fëmijë thotë se ka dhimbje të forta; për ta verifikuar atë, duhet
të mbështetemi në ndryshimet e shenjave vitale”, vetëm 16 infermierë janë përgjigjur
në mënyrë të saktë.
“ OBSH sugjeron për menaxhimin e dhimbjes përdorimin e një anagjeziku të vetëm
dhe jo kombinim të tyre (p.sh., opioid me AIJS)”, janë përgjigjur saktë vetëm 24 raste.
‘Ndërhyrjet jofarmakologjike janë efektive vetëm për dhimbje të lehta / të moderuar,
por jo për dhimbje të forta’, ka patur vetëm 25 përgjigje të sakta.
‘Fëmijët mund të flenë pavarësisht dhimbjes së fortë’, janë përgjigjur saktë vetëm 26
infermierë të intervistuar.
Page 36 of 65

‘AIJS nuk janë efektive për fraktura dhe dhimbje kockore’, janë përgjigjur saktë vetëm
26 infermierë të intervistuar.
‘Femijët nuk mund të tolerojnë opioidet për lehtësimin e dhimbjeve’, janë përgjigjur
saktë vetëm 26 infermierë të intervistuar.
‘Fëmijët kanë kujtesë të kufizuar të përvojave të dhimbshme’, janë përgjigjur saktë
vetëm 27 infermierë të intervistuar.
“Foshnjat e vogla nuk kërkojnë masa lehtësuese ndaj dhimbjeve”, janë përgjigjur saktë
vetëm 28 infermierë.
“Pacientët që kanë dhimbje të forta kronike shpesh kanë nevojë për doza më të larta
te medikamenteve sesa pacientët me dhimbje akute”, ka patur vetëm 37 përgjigje të
sakta.
‘Depresioni respirator ndodh rrallë nga përdorimi kronik i opioideve”, ka patur 38
përgjigje të sakta.
“I njëjti stimul ndaj dhimbjes në njerëz të ndryshëm prodhon intensitet të njëjtë të
dhimbjes”, janë përgjigjur saktë vetëm 40 raste.
‘Fëmijët me aftësi të kufizuara janë më të ndjeshëm ndaj dhimbjes sesa fëmijët e
zakonshëm’, janë përgjigjur saktë 40 infermierë.
“Efekti i morfines zgjat 4-5 h’, janë përgjigjur saktë 44 infermierë.
“Fëmijët kanë më pak dhimbje për shkak të sistemit neurologjik të pazhvilluar”,janë
përgjigjur saktë 44 infermierë.
“Fëmijët nën 2 vjeç kanë ndjeshmëri më pak të dhimbjes”,janë përgjigjur saktë 45
infermierë.
Tabela 4.2.2 Vlerësimi i nivelit të njohurive të personelit infermieror në lidhje me
dhimbjen dhe menaxhimin e saj

Në tabelën e mësipërme shohim nivelin mesatar të njohurive që zotërojnë infermierët
pjesmarës ne studim ndaj konceptit të dhimbjes dhe menaxhimit të saj në moshat
pediatrike. Sikurse shihet qartë niveli i njohurive është nën mesataren, pra X=7.36, nga 0
pikë minimale dhe 15 pikë maksimale.

Tabela 4.2.3 Vlerësimi i nivelit të njohurive të personelit infermieror sipas reparteve të
përfshira në studim.
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Nëse do të bëjmë një krahasim midis vendbanimit të infermierëve të intervistuar,
praktikishtë qytetit ku ata ushtrojnë profesionin e tyre, mund të themi se:
Infermierët të cilët ushtrojnë profesionin e tyre në qytetin e Vlorës, konkretisht në
Njësinë e Pediatrisë, kanë nivel më të lartë të njohurive ndaj menaxhimit të dhimbjes,
krahasuar me infermierët e qytetit të Fierit, përkatësisht X1=7.7 dhe X2= 7.08.
Tabela 4.2.4 Prezantimi i njohurive të sakta të personelit infermieror në spitaline rajonal
Vlore dhe Fier.

Nga të dhënatë e tabelës se mesipërme shikojm që pyetjet që kanë mare me shume pike
nga infermierët e stafit infermierore qe punonin ne spitalin rajonal Vlore jane:
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Fëmijet kanë më pake dhimbje si pasoje e sistemite neurologjike te pazhvilluarë,
ku jane përgjigjure sakte 25 infermierë.
Fëmijët nën 2 vjeç kanë ndjeshmëri më pak të dhimbjes, janë përgjigjurë sakte 23
infermierë.
Efekti i morfinës zgjatë 4-5 ore, 23 infermierë janë përgjigjure sakte.
Fëmijët me aftësi të kufizuar janë më të ndjeshëm ndajë dhimbjes se sa femijët
normal, janë përgjigjurë saktë 23 infermierë
Ndërsa pyetjet qe kane marë më shume pike nga infermierët e spitalit rajonal Fier janë:
Depresioni respirator ndodhe rralle nga përdorimi kronik i opioideve, jane
pergjigjure sakta 23 infermierë.
Fëmijët nën 2 vjeç kane ndjeshmëri më pak të dhimbjes, janë përgjigjurë sakte 22
infermierë.
Efekti i morfinës zgjatë 4-5 ore, 21 infermierë janë përgjigjure sakte.
Shikojm që pikë maksimale që janë mbledhure ne spitalin pediatrik të vlorës janë 25 pikë
kundrejtë atyre te Fierit të cilë ishte 23 pikë, ndërsa pikët minimale te grumbulluara nga
infermieret e spitalit pediatrike Vlorë 9 pikë në krahasim me ato të Fierit me 6 pikë.
Tabela 4.2.5 Vlerësimi i nivelit të njohurive të personelit infermieror sipas variablave
demografike.
Shuma e pikeve te grumbulluara
(Niveli i njohurive)
Mosha

Arsimimi
Eksperienca ne vite pune si infermier

Pearson Correlation

.013

Sig. (2-tailed)

.918

Pearson Correlation

.209

Sig. (2-tailed)

.091

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

Eksperienca ne Pediatri si Infermier

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

Pjesemarrja ne trajnime mbi menaxhimin e
dhimbjes

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

-.089
.475
-.356
.003
-.337
.005

Pas vlerësimit të marëdhënieve midis variablave demografike dhe nivelit të njohurive që
zotërojnë infermierët ndaj menaxhimit të dhimbjes, mund të themi se:
➢ Mosha e infermierëve të intervistuar nuk ndikon në mënyrë sinjifikante mbi
nivelin e njohurive, pasi P>0.01( konkretisht P=0.918)
➢ Arsimimi, po ashtu nuk ndikon në mënyrë domethënëse mbi nivelin e
njohurive, pasi P=0.91 dhe P>0.01.
➢ Gjithashtu vihet re se nuk ka një marrëdhënie statistikisht domethënëse midis
nivelit të njohurive dhe eksperiencës së punës si infermier, pasi P>0.01.
➢ Por shihet se eksperienca e punës në Njësinë e Pediatrisë ndikon në mënyrë
domethënëse mbi nivelin e njohurive të infermierëve ndaj menaxhimit të
dhimbjes. Koeficenti Pearson është r=0.356, P=0.0035, pra rritja e viteve të
punës në repartin e pediatrisë çon në rritjen e nivelit të njohurive ndaj
menaxhimit të dhimbjes në moshat pediatrike.
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➢ Shohim se marrëdhënia midis nivelit të njohurive të infermierëve dhe
pjesëmarrjes së tyre në trajnime me temën mbi menaxhimin e dhimbjes në
moshat pediatrike, ka një karakter sinjifikant, pozitiv, çka nënkupton se niveli i
njohurive rritet në mënyrë të drejtëpërdrejtë me rritjen e pjesëmarrjes në
trajnime, P=0.005
4.3
Prezantimi i rezultateve ku është realizuar vlerësimi i qëndrimeve të
infermierëve ndaj dhimbjes dhe menaxhimit të saj.
Në kët pjesë të pyetësorit janë vendosur 12 pyetje, të cilat kanë për qëllim mbledhjen e
informacionit mbi qëndrimet e të anketuarve ndaj menaxhimit të dhimbjes. Nëse shohim
në tabelën e mëposhtme ( janë vlerësuar qëndrimet te renditur sipas rendit rritës)
Tabela 4.3.1 Vlerësimi i qëndrimeve të infermierëve ndaj dhimbjes.

Grafiku 4.3.1
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Qëndrimet e infermierëve ndaj dhimbjes
56

A mbështetesh në mimikën e fytyrës së fëmijëve kur ata vuajnë nga dhimbja
Pas dozës së rekomanduar fillestare të analgjezikut opioid, doza e
mëvonshme rregullohet në përputhje me përgjigjen individuale te fëmijës’

47

A mendoni se në disa raste ka disa çrregullime në perceptimin e ndjesisë së
dhimbjes si faktor etiologjik i dhimbjeve te forta

44

A besoni se fëmijët që ankohen për dhimbje të forta janë në të vërtetë duke
vuajtur dhimbje të forta

35

Fëmijët duhet të këshillohen që të përdorin vetëm teknikat jomediamentoze
dhe jo në të njëjtën kohë me medikamentet e dhimbjes

34

Për të qenë efektiv, ngrohja dhe ftohja duhet të aplikohen vetëm në zonën e
dhimbshme

33

Bazuar në besimet fetare të një personi, një fëmijë mund të mendojë se
dhimbja dhe vuajtja është e nevojshme

32

Fëmijët nën 11 vjeç nuk mund të raportojnë dhimbje me besueshmëri dhe për
këtë arsye infermierja duhet të mbështetet te raportimi i prindërve për…

32
31

A mendoni se ka shumë fëmijë që kanë dhimbje të mbiraportuara
Përpara përdorimit të teknikave lehtësuese ndaj dhimbjes, fëmijët me
dhimbje duhet të inkurajohen që të përballojnë sa më shumë atë

23

Fëmijët janë në rrezik të lartë për varësinë ndaj opioideve kështu që atyre nuk
duhet t'u jepen opioide për dhimbje

20

A mendoni se ka shumë fëmijë që na japin nën raportim te dhimbjes

20

Në pyetjen“Fëmijët janë në rrezik të lartë për varësinë ndaj opioideve kështu që atyre
nuk duhet t'u jepen opioide për dhimbje”, vetëm 20 infermierë janë pëgjigjur saktë.
“A mendoni se ka shumë fëmijë që na japin nën raportim te dhimbjes”, janë përgjigjur
saktë vetëm 20 infermierë.
“Përpara përdorimit të teknikave lehtësuese ndaj dhimbjes, fëmijët me dhimbje duhet
të inkurajohen që të përballojnë sa më shumë atë”, janë përgjigjur saktë vetëm 23
infermierë.
“A mendoni se ka shumë fëmijë që kanë dhimbje të mbiraportuara”, janë përgjigjur
saktë vetëm 31 infermierë.
“Fëmijët nën 11 vjeç nuk mund të raportojn dhimbje me besueshmëri dhe për këtë arsye
infermierja duhet të mbështetet te raportimi i prindërve për vlerësimin e intensitetit te
dhimbjes”, janë përgjigjur saktë vetëm 32 infermierë.
“Bazuar në besimet fetare të një personi, një fëmijë mund të mendojë se dhimbja dhe
vuajtja është e nevojshme”,janë përgjigjur saktë vetëm 32 infermierë.
“Për të qenë efektiv, ngrohja dhe ftohja duhet të aplikohen vetëm në zonën e
dhimbshme,”janë përgjigjur saktë vetëm 33 infermierë.
“Fëmijët duhet të këshillohen që të përdorin vetëm teknikat jomedikamentoze dhe jo në
të njëjtën kohë me medikamentet e dhimbjes”,janë përgjigjur saktë vetëm 34 infermierë.
“A besoni se fëmijët që ankohen për dhimbje të forta janë në të vërtetë duke vuajtur
dhimbje të forta?”janë përgjigjur saktë vetëm 35 infermierë.
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“A mendoni se në disa raste ka disa çrregullime në perceptimin e ndjesisë së dhimbjes
si faktor etiologjik i dhimbjeve te forta”,janë përgjigjur saktë vetëm 44 infermierë.
“Pas dozës së rekomanduar fillestare të analgjezikut opioid, doza e mëvonshme
rregullohet në përputhje me përgjigjen individuale te fëmijës’,janë përgjigjur saktë
vetëm 47 infermierë.
“A mbështetesh në mimikën e fytyrës së fëmijëve kur ata vuajnë nga dhimbja?” janë
përgjigjur saktë vetëm 56 infermierë, nga 66 në total.

Tabela 4.3.2 Vlerësimi i qëndrimeve të infermierëve ndaj dhimbjes.

Nëse shohim tabelën e mësiperme mund të themi se qëndrimet e infermierëve ndaj
menaxhimit të dhimbjes vlerësohen në nivel mesatar, me kah pozitiv. Nga 12 pike
maksimale, keto qëndrime janë vlerësuar me një mesatare pikësh prej 6.17, pra në nivel
mesatar.

Tabela 4.3.3 Vlerësimi i qëndrimeve të infermierëve ndaj dhimbjes sipas përgjigjeve të
marë në repartet Vlorë dhe Fier.
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Shikojm që qëndrimet më te mira të stafit infermieror Vlorë kanë qënë ndajë pyetjeve:
Pas dozës së rekomanduar fillestare të analgjezikut opioid, doza e mëvonshme
rregullohet në përputhje me përgjigjen individuale të femijës, ku janë përgjigjurë
saktë 28 infermierë.
A mbështeteni në mimikën e fytyrës së fëmijëve kur ata vuajn nga dhimbja, ku 27
infermierë janë përgjigjurë saktë.
A mendoni se në disa raste ka disa çrregullime në përceptimin e ndjesisë së
dhimbjes si faktorë etiologjike te dhimbjeve te forta, janë përgjigjurë saktë 23
infermierë.
Ndërsa qëndrimet më të mira që kanë dhënë stafi infermierorë Fier kanë qënë ndajë
pyetjeve:
A mbështeteni në mimikën e fytyrës së fëmijëve kur ata vuajn nga dhimbja, ku 29
infermierë janë përgjigjurë saktë.
A mendoni se në disa raste ka disa çrregullime në përceptimin e ndjesisë së
dhimbjes si faktorë etiologjike te dhimbjeve te forta, janë përgjigjurë saktë 21
infermierë.
Pas dozës së rekomanduar fillestare të analgjezikut opioid, doza e mëvonshme
rregullohet në përputhje me përgjigjen individuale të femijës, ku janë përgjigjurë
saktë 19 infermierë.
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Tabela 4.3.4 Vlerësimi i qëndrimeve të infermierëve ndaj dhimbjes sipas reparteve Vlorë
dhe Fier

Nëse bëjmë një krahasim midis qëndrimeve të infermierëve të qytetit të Vlorës dhe atyre
të qytetit të Fierit, shihet se infermierët e Vlorës kanë qëndrime më të drejta ndaj
menaxhimit të dhimbjes, krahasuar me ata të qytetit të Fierit ( përkatësisht X1=6.53 dhe
X2=5.86)
Nëse do të vlerësojmë marrëdhënien midis nivelit të njohurive të infermierëve si dhe
qëndrimeve të tyre ndaj menaxhimit të dhimbjes në moshat pediatrike, mund të thuhet se
rritja e nivelit të njohurive ndikon në mënyrë statistikore në rritjen e qëndrimeve të drejta
ndaj menaxhimit të dhimbjes, si dhe anasjelltas, pasi kjo marrëdhënie ka karakter
sinjifikant pozitiv, ku Person r= 0.329 dhe p=0.0069.
Korrelacione midis nivelit te njohurive dhe qëndrimeve të
infermierëve ndaj menaxhimit të dhimbjes

Njohurite

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

Qëndrimet e infermierve
ndaj menaxhimit të
dhimbjes
.329
.0069*

a. Listwise N=66

4.4
Prezantimi i rezultateve ku është realizuar vlerësimi i praktikave aktuale
jofarmakologjike si dhe vlerësimi i dhimbjes në moshat pediatrike.
Në pjesën e katërt të pyetësorit janë pyetur infermierët e marrë në studim rreth praktikave
aktuale të menaxhimit të dhimbjes në moshat pediatrike. Më poshtë janë listuar në rend
rritës, të gjitha metodat jofarmakologjike, të cilat aplikohen aktulisht nga infermierët e
intervistuar.

Tabela 4.4.1 Vlerësimi i praktikave aktuale të menaxhimit të dhimbjes
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Grafiku 4.4.1
Metodat aktuale te menaxhimit te dhimbjes
Pozicionim

40

Teknika e relaksimit te frymemarjes

34

Masazhim

34

Ferkimi I vendit te dhimbjes

33

Informim pergatitor

29

Metoda e shperqendrimit dhe zbavitjes

29

Suporti

27

Aplikimi I te ftohtave dhe te ngrohtave

27

Prekja dhe dhenia e sigurise

18

Sikurse shihet dhe në grafikun e mësipërm, infermierët më së shumti përdorin në rutinën e
tyre profesionale:
- Pozicionimin pacientit ( me frekuencë 40/66)
- Masazhimin( 34/66)
- Teknikat e relaksimit të frymëmarrjes ( 34/66)
Ndërsa metodat e tjera kanë frekuencë më të ulët se metodat e sipërpërmendura.
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Tabela 4.4.2 Vlerësimi i praktikave aktuale të menaxhimit të dhimbjes sipas rrethe
Fier/Vlorë.

Nga të dhënat e tabelës shikojmë se masat më të përdorura jofarmakologjike nga stafi
infermierorë Fier janë:
-Masazhimi (23/36)
-Pozicionimi (18/36)
Ndërsa masat më të përdorura nga stafi infermieror Vlorë janë:
-Pozicionimi (22/30)
-Teknika e relaksimit dhe frymëmarrjes (20/30)
Tabela 4.4.3 Vlerësimi i metodave që përdoren për vlerësimin e dhimbjes
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Grafiku 4.4.3
Si vlerësojnë infermierët dhimbjen
Vleresojne parametrat fizik
Vezhgojne levizjet dhe pozicionet e
femijes

42
43

Vezhgojne mimiken e femijes dhe fytyren
pyesin femijen
Pyesin prinderit

49
44
48

Përsa i përket vlerësimit të dhimbjes tek moshat pediatrike, infemierët shprehen se :
- Pyesin prindrit ( 48/66 raste)
- Pyesin fëmijët ( 44/66 raste)
- Vëzhgojnë mimikën dhe fytyrën e fëmijës ( 49/66)
- Vëzhgojnë lëvizjet dhe pozicionet e fëmijës ( 43/66)
- Vlerësojnë parametrat fizikë( 42/66)
4.5 Vlerësimi i konsistencës së brendshme të dimensioneve të pyetësorit.
Duke patur parasysh që pyetësori është ndërtuar në formën e minitestimeve, duhet të
vlerësohet dhe konsistenca e brendshme e dimensioneve të pyetësorit, konkretisht, nivelit
të njohurivë si dhe qëndrimeve të infermierëve ndaj menaxhimit të dhimbjes.
-

Vlerësimi i konsistencës së“ Nivelit të njohurive”. Shohim se α=0.735.

-

Vlerësimi i konsistencës së brendshme të “ Qëndrimet infermierve ndaj menaxhimit
të dhimbjes”. Shohim se α=0.694

Page 47 of 65

Diskutimi
Sikurse është përmendur edhe gjatë kapitullit të Metodologjisë, ky punim ka si qëllim
vleresimin e nivelit të njohurive dhe qëndrimeve që kanë infermierët ndaj menaxhimit të
dhimbjes në moshat pediatrike.
Po flasim për moshat pediatrike, pasi menaxhimi i dhimbjes në këta pacientë mbetet një
problem madhor që ende nuk është zgjidhur plotësisht për shkak të barrierave të ndryshme.
Një ndër barrierat lë të themi më e ‘rëndësishmia’që çojnë në menaxhimin jo adekuat të
dhimbjes te femijët është niveli i njohurive dhe qëndrimeve të stafit infermierore mbi
përceptimin e dhimbjes te moshat pediatrike, kjo u evidentua dhe nga rezultatet e studimit
që realizuam ku njohuritë e stafit infermieror ishin nën nivelin mesatar. Për të njëjten
barrier flet dhe një punim i publikuar në vitin 2016, nga Deborah Pierce dhe Victoria
Corkish, “Nurses' Knowledge and Attitudes Regarding Pediatric Pain Management in
Western Australia” ku është parë se barierat më të rëndësishme të cilat pengonin
menaxhimin adekuat të dhimbjes në moshat pediatrike, ishin niveli i njohurive dhe
qëndrimet e infermierëve ndaj fenomenit të dhimbjes [72].
Ndërsa një tjetër studim, i realizuar në vitin 2017, “Nurses’ Knowledge and Attitudes
towards Pain Management in Children Admitted in the Paediatric Department of Queen
Elizabeth Central Hospital, Blantyre, Malawinga”, ka evidentuar si barrierën më të
rëndësishme në menaxhimin e dhimbjes, mënyrën e vlerësimit të intesitetit të dhimbjes.
Sipas këtij punimi, rastet pediatrike nuk paraqesin vështirësi në menaxhim, por në
vlerësimin e intesitetit të dhimbjes, pasi shumë fëmijë nuk mund të shprehin realisht atë që
janë duke përjetuar, sepse gjendja fizike mund të ngatërrohet me gjendjen e rënduar psikike
apo psikologjike [73].
Sipas studimit të realizuar në University of Malawi, trajtimi joadekuat i dhimbjes vinte si
pasojë e mungesës së indikatorëve special për të vlerësuar dhimbjen [73]. Kjo është
evidentuar dhe nga studim i realizuar në vitin 2014 ‘An Educational Intervention to
Improve Nurses’ Understanding of Pain in Children in Western India’ ku 49.9% e stafit
infermieror nuk kishin përdorur ndonjë instrument që masnin shkallen e dhimbjes, ku
52.9% e stafit infermieror i perceptonte si të pa dobishme ato [74].
Mund të themi se pyetsori që kam përdorur për realizmin e studimit nuk ka patur asnjë nga
instrumentet e vlersimit të dhimbjes të perfshirë në të.
Nëse në studimet e marra si referim numri i pjesëmarrësve është mbi 100, në rastin tonë
janë marrë në studim vetëm N=66 infermierë, pasi numri i infermierëve të cilët ushtrojnë
profesionin në njësinë e Pediatrisë në Vlorë dhe Fier, është i vogël. Megjithatë mostra e
marrë mund të quhet përfaqësuese dhe të përftojnë të dhënat e nevojshme.
Në punimin “Nurses' Knowledge and Attitudes Regarding Pediatric Pain Management in
Western Australia është parë se infermierët me në shumë vite eksperiencë në Shërbimit
Shëndetësor intesiv kishin nivel më të lartë njohurish [72]. Dhe në këtë punim është parë
se ekperienca e punës në Pediatri ndikonte pozitivisht në rritjen e nivelit të njohurive të
infermierëve ndaj menaxhimit të dhimbjes ( P= 0.003). Po të njëjtën gjë tregon dhe një
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studimi i realizuar në Palestinë “Nurses’ Knowledge and Attitudes Regarding Pain
Management” ku eksperienca në punë në pediatri ndikonte në nivele më të larta të
njohurive të infermierëve [75].
Nëse në punimet e tjera, formimi akademik ndikonte në nivelin e njohurive, në rastin tonë
nuk vihet re ndikimi i arsimimit në njohuritë e infermierëve ndaj menaxhimit të dhimbjes
( P>0.01). Në një studim të realizuar në Meksikë, në vitin 2015, ”Nurses’ and Nursing
Students’ Knowledge and Attitudes regarding Pediatric Pain”, u pa se nuk kishte diferenca
të dukshme midis nivelit të njohurive të studentëve ndaj infermierëve të afirmuar [73].
Pra lind nevoja që infermierët duhet të përgatiten ndaj menaxhimit të dhimbjes që gjatë
formimit të tyre akademik. Duhet të formohen të gjitha kapacitetet e mundshme, duke
përfshirë të gjitha aspektet e fenomenit të dhimbjes, që nga vlerësimi deri tek trajtimi i
duhur.
Gjithashtu, në nivelin e dijeve ndikon në mënyrë sinjifikante edukimi i vazhduar, ose
trajnimet. U pa se infermierët e intervistuar, të cilët kishin marrë pjesë në trajnime, kishin
nivel më të lartë njohurish (P=0.005). Nisur nga kjo marrëdhënie, lind nevoja e trajnimit të
vazhduar të infermierëve, në mënyrë që të rritet niveli i dijeve, të përdoren teknika sa me
bashkëkohore dhe të jepet një trajtim sa më i përshtatshëm. Mund te themi se studimi i
realizuarë në Palestin Nurses’ Knowledge and Attitudes Regarding Pain Management
evidentoi një lidhje negative përsa i përket trajnimit ose seminareve për menaxhimin e
dhimbjeve dhe nivelit të njohurive (p = 0.612) por kjo ndoshta mund të ketë ardhur nga
arsye të ndryshme [75].
Në këtë punim është vlerësuar niveli i njohurive të infermierëve ndaj menaxhimit të
dhimbjes, pasi në shumë studime është venë re se barriera më e rëndësishme në trajtimin e
dhimbjes janë njohuritë ndaj këtij problemi. Niveli i njohurive është matur nëpërmjet një
minitestimi, i cili në total përfshinte 15 pyetje, prej të cilit rezultoi se niveli mesatar i
njohurive që kishin infermierët ndaj menaxhimit të dhimbjes ishte x=7.36 nga 15 pikë
maksimale dhe 0 pikë minimale.
Nëse do të bënim një krahasim me studimet e tjera të marra në konsideratë, mund të themi
se infermierët e këtij punimi kanë nivel shumë të ulët njohurish ndaj menaxhimit të
dhimbjes. Në rastin e studimit “Nurses' Knowledge and Attitudes Regarding Pediatric Pain
Management in western Australia’, infermierët gëzonin një nivel njohurish të vlerësuar me
77.5 pikë mesatare nga 100 pikë maksimale, dhe ky nivel ishte i ndikuar nga ekperienca në
vite punë, sikurse u pa dhe në këtë punim [72].
Në studimin Korean, të realizuar në 2015,“Pediatric Nurses' Knowledge and Attitude
towards Management of Children's Postoperative Pain”, niveli i njohurive ishte vlerësuar
me 67.2 pikë nga 100 pikë maksimale [76].
Në rastin e studimit në Palestin Nurses’ Knowledge and Attitudes Regarding Pain
Management infermierët paraqitën një nivel njohurish poshtë mesatares 15.5 pikë nga 34
pikë maksimale [75].
Niveli i njohurive ndikon në mënyrë të drejtëpërdrejtë në qëndrimet e infermierëve ndaj
menaxhimit të dhimbjes [73].
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Për këtë arsye janë vlerësuar dhe qëndrimet e infermierëve të marrë në këtë punim.
Sikurse niveli i njohurive, edhe qëndrimet janë vlerësuar me 12 pyetje të hartuara në formë
minitestimi ( e vërtetë, e gabuar). Pas përpunimit rezultoi se qëndrimet e infermierëve janë
vlerësuar mesatarisht të drejta, në nivel 6.17 nga 12 pikë maksimale dhe 0 pikë minimale.
Në studimin,“Pediatric Nurses' Knowledge and Attitude towards Management of
Children's Postoperative Pain” qëndrimet janë vlerësuar me 72.5 pikë nga 100 pikë
maksimale [76], ndërsa në studimin “Nurses' Knowledge and Attitudes Regarding
Pediatric Pain Management in Western Australia’ janë vlerësuar sërisht me 72 pikë
mesatare nga 100 pikë maksimale [72]. Është vërtetuar se niveli i njohurive ndikon në
mënyrë të drejtëpërdrejtë mbi qëndrimet e infermierit ndaj menaxhimit të dhimbjes.
Me pak fjalë, sa më të larta të jenë njohuritë ndaj dhimbjes në rastin tonë, aq më të drejta
janë qëndrimet e tyre ndaj menaxhimit të saj.
Pra marrëdhënia midis këtyre dy variablave është sinjifikante, P=0.0069. shumë prej
infermierëve të intervistuar kishin qëndrime shumë të gabuara ndaj përdorimit të opiodeve
tek fëmijët, pasi ata mendonin se përdorimi i tyre jep varësi ( 46/66). Shumë prej tyre
mendonin se fëmijët janë raste që ekzagjerojnë dhimbjen, pra ka mbi raportime ( 35/66).
Disa infermierë mendojnë se fëmija duhet ta përballoje dhimbjen (43/66), një qëndrim
shumë i gabuar ky, pasi kjo shkakton vuajtje fizike dhe psikologjike tek fëmija. Nëse do ti
krahasoja me rezultatet e një studimi të realizuare në Jordani “Nurses' Knowledge and
Attitude towards Pediatrics' Pain Management”mund të themi se qëndrimet e infermierëve
ishin të mira ndaj përdorimit të opiodeve tek fëmijët, pasi numri i infermierve që mendonin
se përdorimi i tyre jep varës ishte vetem 80/184 infermier, përsa i përket pyetjes se fëmijët
duhet ta përballoje dhimbjen pothuajse gjysma e infermiereve (91/184) ndanin qendrime
të gabuara, por munde të themi se pjesa më e madhe e infermierëve (173/184) ndanin
qëndrimet e gabuara duke menduar se fëmija duhet ta përballoje dhimbjen [77].
Në këtë punim nuk janë shtruar pyetje mbi trajtimin farmakologjik të dhimbjes, sikurse
ndodh në punimet e tjera. Nuk janë shtruar pyetje mbi përdorimin e analgjezikëve apo
opioideve, pasi infermierët të cilët ushtrojnë profesionin e tyre në pediatrinë e Vlorës apo
atë të qytetit të Fierit, nuk mund të administrojnë barna pa rekomandimin e mjekut
përgjegjës. Aplikimi i këtyre analgjezikëve bëhët sipas përshktrimit të kartelës ose
bashkëpunimit me mjekun.
Në pytësorin tonë janë përfshirë pyetje të cilat kanë për qëllim mbledhjen e informacionit
mbi teknikat jofarmakologjike, që përdorin infermierët për menaxhim të dhimbjes.
Rezultoi se teknika jofarmakologjike më frekuente ishte pozicionimi i pacientit (40/66),
relaksimi i frymëmarrjes dhe masazhimi (34/66), të ndjekura nga fërkimi apo informimi
përgatitor. Në studimin “ Knowledge, attitude and practice of pediatric critical care nurses
towards pain: Survey in a developing country setting” të realizuar në Indi, teknikat
jofarmakologjike më të përmendura ishin masazhimi, pozicionimi i pacientit dhe prekja
për ti ofruar siguri [78].
Si përfundim, bazuar në të gjitha studimet e sipërpërmendura, mund të themi se niveli i
dijeve dhe qëndrimet e infermierëve ndikojnë në mënyrë të drejtëpërdrejtë mbi
menaxhimin e duhur të dijes.
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Në të njëjtën kohë, edukimi infermieror, aktiviteti profesional, eksperienca e punës,
ndikojnë në dijet e infermierit, për pasojë në qëndrimet e tij, nga ana tjetër, vlerësimi i
duhur i pranisë ose i intesitetit të dhimbjes, ndihmon në trajtimin adekuat të dhimbjes, për
këtë arsye vlerësimi i dhimbjes duhet të standartizohet.

Vlerësimi i hipotezave të punimit
Hipoteza I “Niveli i njohurive të infermierëve ndaj dhimbjes dhe menaxhimit të saj, në
moshat pediatrike, është nën nivelin mesatar”
Pas vlerësimit të pikëve mesatare të pjesës së parë të pyetësorit, rezultoi se niveli i
njohurive të infermierëve ndaj menaxhimit të dhimbjes është X=7.36 pikë mesatare nga 15
pikë maksimale dhe 0 pikë minimale. Pra dijet e infermierëve mund të cilësohen si nën
nivelin mesatar. Pra hipoteza e mësipërme pranohet.
Hipoteza II “Eksperienca e punës në Njësinë e Pediatrisë nuk ndikon në nivelin e njohurive
të infermierëve ndaj menaxhimit të dhimbjes”
Pas vlerësimit të marrëdhënies midis nivelit të njohurive dhe eksperiencës si infermier në
Njësinë e Pediatrisë, u pa se koeficenti Pearson është r=0.356 dhe P=0.003, pra kjo
marrëdhënie ka karakter domethënës pozitiv, që nënkupton se rritja e eksperincës së punës
në Pediatri çon në rritje të nivelit të njohurive të infermierëve ndaj menaxhimit të dhimbjes.
Hipoteza e mësipërme nuk pranohet pasi ekpserienca e punës në pediatri ndikon në nivelin
e njohurive të infermierëve.
Hipoteza III “Infermierët të cilët ushtrojnë profesionin në Pediatrinë e Vlorës kanë nivel
më të lartë njohurish ndaj dhimbjes se sa ata të Pediatrisë, Fier”
Infermierët të cilët ushtrojnë profesionin e tyre në Njësinë e Pediatrisë së Qytetit të Vlorës,
janë në një nivel njohurish të vlerësuar prej 7.7 pikë mesatare, ndërsa ata të cilët punojnë
në qytetin e Fierit kanë një nivel dijesh prej 7.08 pikë mesatare. Hipoteza e mësipërme
pranohet pasi infermierët e Vlorës kanë nivel më të lartë dijesh se ata të cilët punojnë në
qytetin e Fierit.
Hipoteza IV “Niveli i njohurive ndikon në qëndrimet e infermierëve ndaj menaxhimit të
dhimbjes”
Këtë hipotezë mund ta vlerësojmë duke marrë në shqyrtim marrëdhënien midis nivelit të
njohurive dhe qëndrimeve të infermierëve. Shohim se koeficenti Pearson ështër=0.329 dhe
P=0.0069, pra kjo marrëdhënie nuk është rastësore, niveli i njohurive ndikon në qëndrimet
e infermierëve ndaj menaxhimit të dhimbjes në moshat pediatrike. Hipoteza e mësipërme
pranohet.
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Hipoteza V “Qëndrimet e infermierëve ndaj menaxhimit të dhimbjes mund të vlerësohen
mesatarisht të drejta”
Qëndrimet e infermierëve janë vlerësuar me 6.17 pikë mesatare nga 12 pikë maksimale
dhe 0 pikë minimale. Pra qëndrimet vlerësohen mesatarisht të drejta. Hipoteza e mësipërme
pranohet.

Konkluzionet
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Pas përpunimit të të dhënave të grumbulluara nga pyetësorët e realizuar, u përftuan
rezultatet e mëposhtme;
Nga rezultatet e studimit nxora si konkluzion se mostra e marë ne studim i përket gjinisë
femërore, ku mosha mesatare e tyre ishte 36 vjeç, gjithashtu shikojmë që pjesa më e madhe
e infermierëve (50%) kishin përfunduar vetëm studimet Bachelor ne infermieri. Shumica
e infermierëve te intervistuar kishin marrë pjesë në trajnime për menaxhimin e dhimbjes
në moshat pediatrike.
Niveli i njohurive të stafit infermierorë konkludojë afër nivelit mesatare ku piket e
vlerësuara ishin x=7.36 pikë mesatare nga 15 pikë maksimale dhe 0 pikë minimale.
Infermieret qe punonin ne spitalin rajonal Vlorë kishin njohuri më të mira se sa infermierët
e spitalit rajonal Fier. Eksperienca në vite punë në pediatri kishe një lidhje sinjifikante me
nivelin e njohurive të infermierëve pasi P<0.01, gjithashtu lidhje sinjifikante tregonte dhe
pjesmarrja në trajnime për menaxhimin e dhimbjes në moshat pediatrike, por themi që
mosha, niveli arsimore dhe eksperienca në punë si infermier jo në pavionin e pediatrisë
nuk tregonin lidhje sinjifikante me nivelin e njohurive të infermierëve.
Qëndrimet që mbante stafi infermieror përsa i përket menaxhimit të dhimbjes jane
vlerësuar mesatarishtë të drejta X=6.17, nga 12 pikë mesatare, ku qëndrimet qe mbanin
stafi infermieror i spitalit rajonal Vlorë ishin më të drejta se qëndrimet që mbanin
infermierët e spitalit rajonal fier. Themi qe niveli i njohurive ka lidhje sinjifikante me
qëndrimet e infermierëve përsa i përket menaxhimit të dhimbjes në moshat pediatrike.
Duke iu referuarë rezultateve të studimitë të menaxhimit jo farmakologjike të dhimbjes
themi se pozicionimi, masazhimi, fërkimi mbi zonën e dhimbshme konkluduanë si me te
përdorura për reduktimin e intensitetit te dhimbjes te fëmijët. Për sa i përket vlerësimit të
dhimbjes, pjesa me e madhe e infermierëve vëzhgonin mimikën e fytyrës së fëmijës dhe
pyesnin prindërit nëse fëmija kishte dhimbje.

Rekomandime
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Në këtë punim u gjet se niveli i njohurive të infermierëve të intervistuar ishte në nivel
mesatar, duke ndikuar kështu dhe në nivelin e qëndrimeve të tyre ndaj menaxhimit të
dhimbjes.
Për shkak të këtyre mungesave, dhimbja tek pacientët pediatrik mbetet një problem i
trajtuar dobët dhe në mënyrë joadekuate. Si rrjedhim mund të rritet ditëqëndrimi në spital,
ulet cilësia e kujdesit shëndetsor dhe rritet mundësia e traumave psikologjike, duke ndikuar
në mënyrë direkte mbi shëndetin e pacientit.
❖ Meqënëse infermieri është figurë e cila ka shumë kontakte me pacientin, është
detyra e tij të njohë, të vlerësojë në mënyrë të duhur dhimbjen, të bashkëpunojë me
prindin, të përcjellë shqetësimin dhe gjendjen tek mjeku, si dhe të menaxhojë rastin.
❖ Duke marrë në konsideratë faktin që menaxhimi nis me vlerësimin e pranisë apo të
intesitetit të dhimbjes, lind nevoja që infermierët duhet të vlerësojnë dhimbjen
nëpërmjet indikatorve standartë, të cilët aktualisht nuk përdoren në rutinën
profesionale të infermierit. Këta indikatorë standartizojnë vlerësimin, lehtësojnë
punën e infermierit si dhe përmirësojnë cilësinë e përkujdesjes dhe shëndetit të
fëmijës.
❖ Infermieri duhet të marrë pjesë në mënyrë të vazhdueshme në trajnime rreth këtyre
fushave, si pjesë e edukimit të vazhduar, në mënyrë që të përmiresojë njohuritë e
për rrjedhojë teknikat profesionale.
❖ Rritja e kapaciteteve duhet të jetë e vazhduar dhe duhet të përfshijë të gjitha aspektet
e vlerësimit dhe menaxhimit të dhimbjes.
❖ Infermieri duhet të hulumtojë me qëllim rritjen e njohurive si dhe të shpërndajë
risitë me kolegët.
❖ Plotësimi i figurës infermierore duhet të nis që gjatë formimit akademik të tyre.
Duke marrë në konsideratë dhe studime të tjera, kurrikulat studentore duhet ta
konsiderojnë dhimbjen si një problem që duhet menaxhuar drejtë dhe saktë.
❖ Duhet të përpiqemi që eksperiencat spitalore mos të jenë situata të dhimbshme dhe
“të paharrueshme “ për fëmijët.
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Aneks 1 - Leja etike:
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Aneks 2 – Pyetësori
Faleminderit për përgjigjen ndaj ftesës për të plotësuar këtë pyetësor. Përgjigjet tuaja do të
mundësojnë përceptimin në lidhje me menaxhimin e dhimbjeve tek fëmijët. Nuk duhet të
shkruash emrin tend, pra pyetësori është anonim, me mirësi shënoni zgjedhjen e duhur.
Të dhënat personale të infermierëve pjesmarrës në studim
2. Gjinia ◌ Mashkull ◌femër

1. Mosha ______________
3. Qyteti ◌ Vlorë ◌Fier

5.Vitet e eksperiences në punë si infermiere

4. Niveli arsimor

◌ Më pak se 5 vite punë

◌ Shkollë të mesme

◌ 5 – 10 vite punë

◌ Bachelor në infermieri

◌ Më shumë se 10 vite punë

◌ Master profesional në infermieri
◌ Master shkencor në infermieri
6.Vitet e eksperiences në punë në pediatri

7.Keni mare pjesë në ndonjë trajnim per
menaxhimin e dhimbjes

◌ Më pak se 5 vite punë

◌Po

◌ 5 – 10 vite punë

◌Jo

◌ Më shumë se 10 vite punë

Pyetjet për të vlerësuar njohuritë e stafit infermierorë në pediatri :
1. Nëse një fëmijë thotë se ka dhimbje të forta; për ta verifikuar atë, duhet të
mbështetemi në ndryshimet e shenjave vitale
◌ E vërtet ◌ E gabuar
2. Fëmijët nën 2 vjeç kanë ndjeshmëri më pak të dhimbjes ◌ E vërtet ◌ E gabua
3. Fëmijët kanë kujtesë të kufizuar të përvojave të dhimbshme ◌ E vërtet ◌ E
gabuar
4. Fëmijët kanë më pak dhimbje për shkak të sistemit neurologjik të pazhvilluar
◌ E vërtet ◌ E gabuar
5. Foshnjat e vogla nuk kërkojnë masa lehtësuese ndaj dhimbjeve ◌ E vërtet ◌ E
gabuar
6. Fëmijët mund të flenë pavarësisht dhimbjes së fortë ◌ E vërtet ◌ E gabuar
7. I njëjti stimul ndaj dhimbjes në njerëz të ndryshëm prodhon intensitet të njëjtë
të dhimbjes ◌ E vërtet ◌ E gabuar
8. AIJS nuk janë efektive për fraktura dhe dhimbje kockore ◌ E vërtet ◌ E gabuar
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9. Ndërhyrjet jofarmakologjike janë efektive vetëm për dhimbje të lehta / të
moderuar, por jo për dhimbje të forta ◌ E vërtet ◌ E gabuar
10. Depresioni respirator ndodh rrallë nga përdorimi kronik i opioideve.
◌ E vërtet ◌ E gabuar
11. OBSH sugjeron për menaxhimin e dhimbjes përdorimin e një anagjeziku të
vetëm dhe jo kombinim të tyre (p.sh., opioid me AIJS) ◌ E vërtet ◌ E gabuar
12. Efekti i morfines zgjat 4-5 orë ◌ E vërtet ◌ E gabuar
13. Fëmijët nuk mund të tolerojnë opioidet për lehtësim dhimbjeve ◌ E vërtet ◌ E
gabuar
14. Fëmijët me aftësi të kufizuara janë më të ndjeshëm ndaj dhimbjes sesa fëmijët e
zakonshëm ◌ E vërtet ◌ E gabuar
15. Pacientët që kanë dhimbje të forta kronike shpesh kanë nevojë për doza më të
larta te medikamenteve sesa pacientët me dhimbje akute ◌ E vërtet ◌ E gabuar
Pyetjet për të vlerësuar qëndrimet e infermierëve për menaxhimin e dhimbjes në
pediatri.
1. Fëmijët janë në rrezik të lartë për varësinë ndaj opioideve kështu që atyre nuk
duhet t'u jepen opioide për dhimbje. ◌ E vërtet ◌ E gabuar
2. Përpara përdorimit të teknikave lehtësuese ndaj dhimbjes, fëmijët me dhimbje
duhet të inkurajohen që të përballojnë sa më shumë atë ◌ E vërtet ◌ E gabuar
3. Fëmijët nën 11 vjeç nuk mund të raportojnë dhimbje me besueshmëri dhe për
këtë arsye infermierja duhet të mbështetet te raportimi i prindërve për vlerësimin
e intensiteti te dhimbjes
◌ E vërtet ◌ E gabuar
4. Bazuar në besimet fetare të një personi, një fëmijë mund të mendojë se dhimbja
dhe vuajtja është e nevojshme. ◌ E vërtet ◌ E gabuar
5. Pas dozës së rekomanduar fillestare të analgjezikut opioid, doza e mëvonshme
rregullohet në përputhje me përgjigjen individuale te fëmijës ◌ E vërtet ◌ E
gabuar
6. Fëmijët duhet të këshillohen që të përdorin vetëm teknikat jomediamentoze dhe
jo në të njëjtën kohë me medikamentet e dhimbjes. ◌ E vërtet ◌ E gabuar
7. Për të qenë efektiv, ngrohja dhe ftohja duhet të aplikohen vetëm në zonën e
dhimbshme.
◌ E vërtet ◌ E gabuar
8. A mendoni se ka shumë fëmijë që kanë dhimbje të mbiraportuara. ◌ E vërtet ◌
E gabuar
9. A besoni se fëmijët që ankohen për dhimbje të forta janë në të vërtetë duke
vuajtur dhimbje të forta? ◌ Po ◌ Jo
10. A mbështetesh në mimikën e fytyrës së fëmijëve kur ata vuajnë nga dhimbja? ◌
Po ◌ Jo
11. A mendoni se ka shumë fëmijë që na japin nën raportim te dhimbjes. ◌ Po ◌ Jo
12. A mendoni se në disa raste ka disa çrregullime në perceptimin e ndjesisë së
dhimbjes si faktor etiologjik i dhimbjeve te forta. ◌ Po ◌ Jo
13. Cila nga masat jo-farmakologjike në vijim ju praktikoni për të reduktuar
dhimbjen tek fëmijët:
 Masaxhimin
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Aplikimin e të nxehtit dhe të ftohtit
Pozicionimin
Fërkim mbi zonën e dhimbshme
Tërheqje vëmendjes(zbavitje)
Teknika e relaksimit dhe të frymëmarrjes
Prekje dhe siguri
Informacion përgatitor
Ti sigurosh suport

14. Çfarë metode përdorni për të vlersuar ndjenjen e dhimbjes te fëmijët
 Pyesni prindërit
 Pyesni fëmijën
 Vëzhgoni fytyrën e fëmijës
 Vëzhgoni pozicionet dhe levizjet e trupit
 Vlerësoni parametrat fiziologjik (aktivitet kardiak dhe respirator).
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