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Abstrakt 

 

Hyrje 
Hipertensioni ose presioni i lartë i gjakut është një gjendje e rëndë mjekësore që rrit 

ndjeshëm rreziqet e sëmundjeve të zemrës, trurit, veshkave dhe sëmundjeve të tjera. 

Mbajtja nën kontroll e presionit të gjakut është thelbësore për ruajtjen e shëndetit 

dhe zvogëlimin e rrezikut të sëmundjeve jo të transmetueshme. Pandemia e COVID-

19 ka ndikuar në menaxhimin e cdo sëmundje kronike duke shtuar vështirësinë për 

këta pacientë, përfshirë dhe pacientët hipertensiv.   

Qëllimi i studimit 

Qëllimi i studimit transversal ishte të vlerësojë ndikimin e COVID-19 në kujdesin 

rutinë për pacientë hipertensivë kronik. 

Metodologjia 

Mostra e studimit ishin 390 pacientë të qendrave shëndetësore të qytetit të Vlorës. 

Pyetësori Vlerësimi i Pacientit i Kujdesit për Sëmundjet Kronike (The Patient 

Assessment of Care for Chronic Illness- PACIC) u përdor për mbledhjen e të 

dhënave gjatë periudhës Mars – Prill 2021.  

Rezultatet 

Nga analiza e te dhënave të studimit rezultoi se grupmosha më e shpeshtë e 

pacientëve hipertensivë ishte kategoria mbi 65 vjec (40,7%). Mbizotërojnë pacientët 

që kanë kohë diagnostikimi mbi 10 vjet për gjendjen hipertensive (24,6%). Shumica 

e pjesëmarrësve kanë sëmundje shoqëruese (56,9%) si më prevalente të raportuara 

ishin; diabeti, obeziteti, sëmundjet renale, kardiovaskulare dhe reumatizmale. 

Karakteristikat socio-demografike të pjesëmarrësve në studim lidhen statistikisht me 

nivelin e cilësisë së kujdesit shëndetësorë ndaj gjendjes së hipertensionit kronik 

(p<0,001) dhe menaxhimin e hipertensionit gjatë COVID-19. Shumica e pacientëve 

pjesëmarrës 58,7% raportojnë se janë ushqyer shëndetshëm gjatë kësaj periudhe 

ndërsa 37,7% jo. Gjatë pandemisë së COVID-19 procesi i menaxhimit të 

hipertensionit kronik është vështirësuar shumë në marrjen e kujdesit nga personeli 

shëndetësor (42,8% kanë zgjedhur shkallën 5 të vështirësisë nga 1 deri te 5).  

Konkluzionet  

Roli aktiv i pacientit në menaxhimin e hipertensionit kronik gjatë COVID-19 është 

një nga nënkategoritë që ky studim ka vlerësuar me rezultatin më të lartë. Mbështetja 

e vendimarrjes së pacientit nga personeli i shërbimeve shëndetësore primare në 

lidhje me menaxhimin e hipertensionit kronik nuk ka qënë e mjaftueshme. Roli i 

pacientit në vetë-kujdesin e hipertensionit kronik gjatë COVID-19 ka qenë aktiv me 

një shkallë 5 të vështirësisë (34,4%) nga 1 deri te 5. 

Rekomandimet 

Rekomandohet që të ngrihen politika për rritjen e nivelit të kujdesit shëndetësor 

parësorë për pacientët të sëmurë kronik duke adresuar mbështetjen e vendimmarrjes 

së pacientit dhe vendosjen e qëllimit për vetë-menaxhimin e gjendjes së tyre kronike. 

Për përgjithësim të rezultateve rekomandohet kryerja e studimeve të tjera edhe per 

gjendje të tjera kronike për vlerësimin e kujdesit shëndetësorë parësorë gjatë 

pandemisë.  

Fjalët kyҫe: Hipertension Arterial, Menaxhim, Sëmundje kronike, PACIC, COVID-

19. 
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Hyrja 
 

Shërbimet shëndetësore parësore shërbejnë si një hyrje në sistemin e kujdesit 

shëndetësor dhe promovojnë rezultate më të mira shëndetësore për pacientët me 

sëmundje kronike përmes monitorimit, menaxhimit dhe ndjekjes. Megjithëse aktualisht 

vëmendja është fokusuar te pandemia COVID-19 nga ofruesitë e kujdesit shëndetësor 

nuk duhet të anashkalohet kriza globale e shëndetit publik, hipertensioni kronik.  

Vlerësimi i ndikimit të COVID-19 në menaxhimin e hipertensionit kronik dhe niveli i 

kujdesit shëndetësor për sëmundjen e hipertensionit gjatë kësaj periudhe nuk është 

studiuar ende në popullatën e Vlorës, dhe në rang kombëtar. Ndaj me atë të këtij studimi 

kemi vlerësuar për herë të parë këtë ndikim në pacientët hipertensivë kronik, në 

shërbimet shëndetësore parësore të qytetit të Vlorës. 

Ky studim ka pasur si synim të vlerësojë ndikimin e COVID-19 në menaxhimin e 

hipertensionit  në pacientë hipertensivë kronik në shërbimet shëndetësore parësore të 

qytetit të Vlorës, në mënyrë të tillë që, të ngrihen politika për përmirësimin e cilësisë 

së tyre duke adresuar aktivizimin, forcimin e vendimmarrjes, dhe vendosjen e qëllimeve 

të pacientit hipertensivë në vetë-menaxhmin e sëmundjes. 
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KAPITULLI I 

Rishikim literature 
 

1.1 Hipertensioni si koncept dhe prevalenca e tij në disa rajone të botës 

Hipertensioni ose presioni i lartë i gjakut është një gjendje e rëndë mjekësore që rrit 

ndjeshëm rreziqet e sëmundjeve të zemrës, trurit, veshkave dhe sëmundjeve të tjera [1]. 

Hipertensioni është një shkak kryesor i vdekjeve të parakohshme në të gjithë botën. 

Rreth 1.13 miliardë njerëz në mbarë botën kanë hipertension, shumica (dy të tretat) 

jetojnë në vende me të ardhura të ulëta dhe të mesme. 

Një nga synimet globale për sëmundjet jo ngjitëse është ulja e prevalencës së 

hipertensionit me 25% midis 2010 dhe 2025 [1]. 

Rajoni Afrikan sipas OBSH-së ka prevalencën më të lartë të hipertensionit (27%), 

rajoni Amerikan ka prevalencën më të ulët (18%) ndërsa rajoni Europian ka prevalencë 

23 %. 

Numri i të rriturve me hipertension u rrit nga 594 milion në 1975 në 1.13 miliard në 

2015, kjo rritje u pa kryesisht në vendet me të ardhura të ulëta dhe të mesme dhe shkon 

paralelisht me rritjen e faktorëve të rrezikut të hipertensionit në ato popullata. 

Hipertensioni diagnostikohet nëse, kur matet në dy ditë të ndryshme, vlerat e presionit 

të gjakut sistolik në të dy ditët janë = 140 mmHg dhe / ose vlerat e presionit të gjakut 

diastolik në të dy ditët janë = 90 mmHg [1]. 

Hipertensioni u diagnostikua në 236 377 (25.9%) pacientë italian, duke patur një 

prevalencë më të lartë tek meshkujt e moshës <70 vjeç sesa femrat e kësaj grupmoshe 

[2]. 

1.2   Prevalenca e hipertensionit në Shqipëri  

Nga një raportim i INSTAT në vitin 2017-2018 mbi prevalencën e hipertensionit në 

popullësinë e Shqipërisë sipas grup-moshave u pa se, në kategorinë moshore 50-59 

vjeç, 69% e grave dhe 65% e burrave kishin hipertension në kohën e matjes [3]. 

Sipas këtij raportimi prevalenca e hipertensionit të matur sipas qyteteve të Shqipërisë, 

është më e lart në Lezhe (37%) dhe Korce (34%) për gratë dhe në Fier (59%) dhe Lezhe 

(56%) për burrat [3]. 

Një studim në vitin 2016 kishte si qëllim vlerësimin e faktorëve që shoqërojnë 

prevalencën e hipertensionit, ndërgjegjësimin, trajtimin dhe kontrollin, në popullatat e 

moshuara të Studimit Ndërkombëtar të Lëvizjes në Plakje (IMIAS) [4]. Përafërsisht 

200 burra dhe 200 gra të moshës 65-74 vjeç morën pjesë në studim, në Tiranë. Presioni 

i gjakut dhe matjet antropometrike u morën në shtëpitë e pjesëmarrësve. Prevalenca e 

hipertensionit në Tiranë, për grupmoshën 65-74 vjec që ky studim pa, ishte 83.5% [4]. 

Ky studim arriti në përfundimin se sjelljet e përmirësuara shëndetësore mund të 

forcojnë kontrollin e hipertensionit. Gjithashtu ky studim rekomandoi se duhet të bëhen 

përpjekje për të rritur ndërgjegjësimin e meshkujve për hipertensionin [4]. 

Organizata Botërore e Shëndetësisë raporton prevalencën e presionit të lartë të gjkaut 

te adultët meshkuj 35% dhe adultët femra 29% në vitin 2016 [5]. 

Prevalenca e standardizuar e moshës së hipertensionit (përshtatur me popullsinë e rritur 

të Tiranës) ishte 30.2% te burrat dhe 22.7% te grate [6]. 
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1.3 Klasifikimi i hipertensionit  

Kategoritë e presionit të gjakut sipas udhëzimit të ri [7] janë: 

Udhëzimet e reja eliminojnë kategorinë e pre hipertensionit, duke kategorizuar 

pacientët si me hipertension të lartë (120-129 dhe më pak se 80) ose hipertension të 

fazës I (130-139 ose 80-89). Ndërsa udhëzimet e mëparshme klasifikonin 140/90 mm 

Hg si hipertension të Fazës 1, ky nivel klasifikohet si hipertension i Fazës 2 sipas 

udhëzimeve të reja nga ACC and American Heart Association (AHA), 2017 [7]. 

 

1.4 Simptomat dhe faktorët e rrezikut të hipertensionit 

Faktorët e rrezikut të modifikueshëm përfshijnë dietën ushqimore jo të shëndetshme 

(konsum i tepërt i kripës, një dietë e pasur me yndyrna të ngopura dhe yndyrna trans, 

konsum i ulët i frutave dhe perimeve), jeta sedentare, konsum i duhanit dhe alkoolit dhe 

mbipesha ose obeziteti [1]. 

Faktorët e rrezikut të pa modifikueshëm përfshijnë një histori familjare të 

hipertensionit, moshën mbi 65 vjeç dhe sëmundjet bashkë-shoqëruese të tilla si diabeti 

ose sëmundja e veshkave [1]. 

Shumica e pacientëve me hipertension nuk janë në dijeni të problemit sepse mund të 

mos ketë shenja paralajmëruese ose simptoma. Për këtë arsye, është thelbësore që 

presioni i gjakut të matet rregullisht. 

Simptomat mund të përfshijnë dhimbje koke herët në mëngjes, epistaksis, ritme të 

çrregullta të zemrës, ndryshime të shikimit dhe gumëzhitje në veshë. Hipertensioni i 

rëndë mund të shkaktojë lodhje, nauze, të vjella, konfuzion, ankth, dhimbje gjoksi dhe 

dridhje të muskujve. 

Megjithëse individët mund të masin presionin e tyre të gjakut duke përdorur pajisje të 

automatizuara, një vlerësim nga një profesionist shëndetësor është i rëndësishëm për 

vlerësimin e rrezikut dhe kushteve shoqëruese [1]. 

1.5 Problemet e sistemeve të kujdesit shëndetësor gjatë pandemisë COVID-19 te 

pacientët e sëmurë kronik 

Një studim rishikim literature në PubMed, Google Scholar, Science Direct dhe Scopus 

për artikuj të botuar midis janarit 2020 dhe janarit 2021, u realizua për të siguruar një 

përmbledhje të mënyrës se si pacientët me sëmundje kronike janë prekur nga 

Kriza 
hipertensive: 
Sistolike mbi 
180 dhe / ose 
diastolike mbi 

120.

Faza 2: Sistolik 
të paktën 140 
ose diastolik të 
paktën 90 mm 

Hg;

Faza 1: Sistolike 
midis 130-139 
ose diastolike 
midis 80-89;

E larte: Sistolike 
ndërmjet 120-

129 dhe 
diastolike më 

pak se 80;

Normal: Më pak 
se 120/80 mm 

Hg;
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ndryshimet në sistemin e kujdesit shëndetësor, përdorimi i kujdesit shëndetësor dhe 

faktorët socio-ekonomikë dhe mjedisor në periudhën e pandemisë COVID-19 [8]. 

Problemet e sistemeve të kujdesit shëndetësor gjatë pandemisë COVID-19 te pacientët 

e sëmurë kronik që ky rishikim literature [8] konkludoi janë:  

1) Mungesa e qasjes në kohë dhe efektive në telemjekësinë, veçanërisht për pacientët 

me mungesë edukimi mbi teknologjinë, si dhe tek njerëzit me status më të ulët socio-

ekonomik;  

2) Mungesa e medikamenteve të përdorura për të menaxhuar gjendjet kronike të cilat 

kanë ndodhur (veçanërisht në fillim të pandemisë) për shkak të ndërprerjeve globale të 

zinxhirit të furnizimit që ndikojnë më tej në menaxhimin e sëmundjes kronike; 

3) Pacientët me gjendje kronike gjithashtu janë përballur me ndryshime të 

konsiderueshme të stilit të jetesës për shkak të pandemisë COVID-19, veçanërisht në 

lidhje me aktivitetin fizik, gjumin, stresin dhe shëndetin mendor, të cilat duhet të 

adresohen më mirë nga sistemet e kujdesit shëndetësor në kontekstin specifik COVID-

19.  

Nga ana tjetër ky studim rishikim literature pa si anë pozitive faktin që, zbutja e disa 

mënyrave të jetesës dhe faktorëve të rrezikut mjedisor gjatë karantinës, të tilla si 

ekspozimi i zvogëluar ndaj trafikut, ndotja e ajrit dhe infeksione të tjera të 

frymëmarrjes, mund të përmirësojnë rezultatet tek pacientët me sëmundje kronike [8]. 

1.6 Sfidat e kujdesit shëndetësor parësor që cënojnë cilësinë e kujdesjes gjatë 

COVID-19 

Një studim i realizuar në Kinë kishte si synim identifikimin e shkaqeve për cilësinë e 

dobët të shërbimit shëndetësorë parësor dhe dhënien e rekomandimeve në varësi të 

rezultateve [9].  

Sfidat e shërbimeve shëndetësore që hasën përmes këtij studimi përfshinin:  

1) edukimin dhe trajnimin jo optimal të personelit të shërbimit shëndetësor 

parësor, 

2) një sistem pagese tarifë për shërbimin që stimulon diagnostikimin dhe trajtimet 

mbi parandalimin,  

3) ndarja e kujdesit klinik nga shërbimi i shëndetit publik, dhe  

4) vazhdimësia e pamjaftueshme e kujdesit në të gjithë sistemin e kujdesit 

shëndetësor.  

Në bazë të shkaqeve të identifikuara për cilësinë e dobësuar të shërbimeve shëndetësore 

parësore në Kinë gjatë Covid-19 ky studim [9] rekomandoi: 

1) përmirësimin e cilësisë së trajnimit për personelin e shërbimit shëndetësor 

parësor,  

2) vendosjen e përgjegjësisë së performancës për të stimuluar kujdesin me cilësi 

të lartë dhe me vlerë të lartë;  

3) integrimin i kujdesit klinik me shërbimet themelore të shëndetit publik dhe  

4) forcimin e koordinimit ndërmjet institucioneve parësore të shërbimeve 

shëndetësore dhe spitaleve.  

Ky studim theksoi nevojën e modernizimit të sistemit të shërbimit shëndetësor parësor 

në Kinë, përmes krijimit të një sistemi shëndetësor të edukimit i ndërtuar mbi të dhëna 

dixhitale dhe teknologji inovative [9]. 



      

6 
 

1.7 Ndikimi i COVID-19 në kujdesin rutin për sëmundjet kronike 

Kujdesi rutinë për sëmundjet kronike është një sfidë e madhe e vazhdueshme. Studimi 

i mëposhtëm [10] synonte vlerësimin e ndikimit botëror të COVID-19 në kujdesin 

rutinë për sëmundjet kronike. Një sondazh në internet u postua nga 31 Mars deri më 23 

Prill 2020 i drejtuar profesionistëve të kujdesit shëndetësor nga të cilët u përgjigjën 202 

nga 47 vende [10]. Diabeti, sëmundja pulmonare obstruktive kronike dhe hipertensioni 

ishin gjendjet kronike më të ndikuara për shkak të zvogëlimit të qasjes në kujdesin 

shëndetësor. Ky studim [10] theksoi rëndësinë për kujdes rutinë të vazhdueshëm 

pavarësisht pandemisë, për të shmangur një rritje të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë 

që nuk lidhet me COVID-19. 

1.8 Pengesat e sistemit shëndetësor, ofruesve të shërbimit shëndetësor dhe 

pacientëve hipertensivë gjatë pandemisë COVID-19 

Më poshtë paraqiten disa nga pengesat e sistemit shëndetësor; të ofruesve të shërbimit 

shëndetësor si dhe të pacientëve hipertensivë që Jamario Skeete dhe të tjerë në Shtetet 

e Bashkuara të Amerikës paraqitën në studimin e tyre [11]. 

Pengesat e sistemit shëndetësor në menaxhimin dhe trajtimin e hipertensionit 

 qasje e kufizuar në kujdesin shëndetësor dhe testimet laboratorike 

 burime joadekuate për të kontrolluar hipertensionin 

 mungesa e një furnizimi të medikamenteve antihipertensive efektive dhe të 

sigurta 

 harxhimi i të ardhurave monetare të kujdesit shëndetësor për të trajtuar 

ndërlikimet e hipertensionit dhe sëmundje të tjera shoqëruese 

 mungesa e një sistemi për monitorimin klinik dhe vlerësimin e performances, 

një sistem që të adresoj pandryshueshmërinë klinike  

Pengesat e ofruesve të shërbimit shëndetësor në menaxhimin e hipertensionit 

 kufizim i zbatimeve dhe respektimit të udhëzimeve klinike 

 pandryshueshmëria terapeutike për të intensifikuar trajtimin kur duhet 

 ngurrimi për të trajtuar një sëmundje asimptomatike 

Pengesat e pacientëve hipertensivë 

 edukimi shëndetësor në nivele të ulëta  

 qasje e kufizuar në shërbimet e kujdesit shëndetësor 

 mungesa e shqetësimit/urgjencës për të kontrolluar presionin e gjakut duke 

pasur parasysh mungesën e simptomave 

 adoptimi i stileve të jetesës perëndimore 

 frika nga efektet anësore te medikamenteve antihipertensive 

 pamundësia për të përballuar medikamentet antihypertensive [11]. 

1.9 Ndikimi i COVID-19 te pacientët hipertensivë kronik 

Raportet nga epiqendrat kryesore COVID-19 përfshirë Wuhan dhe Lombardia, Itali 

zbuluan nivele më të larta të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë midis pacientëve me 

histori të hipertensionit, sëmundjes së arterieve koronare, diabetit mellitus, sëmundjes 

kronike të veshkave dhe obezitetit [12]. Meqenëse SARS-CoV-2 infekton qelizat 

njerëzore përmes receptorit të enzimës konvertuese të angiotensinës II (ACE2) që 

vepron në sistemin renin-angiotensin-aldosteron (RAAS), një rregullues kryesor i 
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presionit të gjakut, janë ngritur pyetje mbi një lidhje të mundshme midis hipertensionit 

dhe infeksionit të rëndë COVID-19 [12]. 

Mekanizmi me të cilin hipertensioni çon në rritjen e rrezikut nga COVID-19 është 

padyshim kompleks dhe mund të ketë të bëjë me praninë e sëmundjeve 

bashkëshoqëruese. Prognoza për pacientët me hipertension është dukshëm më e keqe 

kur infeksioni COVID-19 ndërlikohet nga dëmtimi i miokardit dhe në prani të 

sëmundjes kardiovaskulare [15]. 

Shumica e popullatës së moshës mbi 60 vjeç kanë hipertension [14], dhe është sugjeruar 

që ata mund të jenë në rrezik të rritur nga efektet e COVID-19. 

Rastet e infektimit me COVID-19 dhe prevalenca e hipertensionit rriten me moshën, 

duke arritur përkatësisht 8.0% dhe mbi 50% për grupmoshën 70-79 vjeç [14]. 

Një artikull përmbledhë të dhënat aktuale për rritjen e rrezikut dhe ashpërsisë së 

COVID-19 në pacientë hipertensivë dhe diskuton implikimet për zgjedhjen e trajtimit 

anti-hipertensivë. 

Nga rishikimi i të dhënave të fundit ky artikull [13] arriti në përfundimin se: mosha e 

tretë, kontrolli më i dobët i presionit të gjakut dhe sëmundjet kardiovaskulare mund të 

shpjegojnë lidhjet e vëzhguara midis moshës, hipertensionit dhe ashpërsisë së 

infeksionit COVID-19. Të dhënat në rritje sugjerojnë që vazhdimi i ACE inhibitorëve 

dhe ARBs (angiotensin II type-I receptor blockers) gjatë pandemisë aktuale COVID-

19 është i sigurt [13]. 

1.10 Rëndësia e monitorimit të presionit të gjakut në mënyrë të vazhdueshme gjatë 

pandemisë COVID-19 

Një studim kohort [16] observacional ekzaminoi lidhjen midis kontrollit të presionit të 

gjakut (PA-Presioni i gjakut) dhe rezultateve të COVID-19 duke përdorur të dhëna nga 

45 418 pacientë adult me hypertension, të cilët ishin testuar ose diagnostikuar me 

COVID-19 në Angli. 11 950 (26.3%) kishin kontroll të PA. Këta pacientë ishin më të 

moshuar, kishin më shumë sëmundje shoqëruese dhe ishin diagnostikuar me 

hipertension kronik. 

Ky studim [16] arriti në përfundimin që kontrolli i PA mund të shoqërohet me rezultate 

më të rënda të COVID-19, ndoshta për shkak të pacientëve që kanë aterosklerozë më 

të përparuar dhe dëmtime të organeve. Kështu u rekomandua që pacientët hipertensivë 

kronik të marrin në konsideratë respektimin e distancës më të rreptë sociale, për të 

kufizuar ndikimin e COVID-19 ndërsa ndodhin valët e ardhshme të pandemisë [16]. 

Edhe pse në këtë kohë të vështirë pandemie, është e rëndësishme monitorimi i rregullt 

dhe në mënyrë të vazhdueshme i presionit të gjakut si dhe niveli i glicemisë. Kjo është 

veçanërisht e rëndësishme pasi pacientët me diabet dhe hipertension mund të jenë në 

rrezik më të lartë për komplikime të COVID-19 [17]. Të dhënat e hershme nga Kina 

dhe Shtetet e Bashkuara raportojnë që hipertensioni duket të jetë sëmundja shoqëruese 

më e përhapur midis pacientëve të infektuar me COVID-19 duke qenë prezent në të 

paktën 30–49% të tyre [18]. Pacientët hipertensivë që zhvillojnë COVID-19 ka më 

shumë të ngjarë të pranohen në spital sesa individët normotensivë [19]. Të dhënat kanë 

konfirmuar që pacientët me sëmundje të shumëfishta të mundshme do të kenë prognozë 

më të rëndë [20]. Duhet të kemi parasysh se këto janë të dhëna retrospektive nga 

pacientët e pranuar me COVID-19 dhe për këtë arsye u sugjerua vetëm shoqërimi dhe 

jo shkakësia. Sidoqoftë, bashkëveprimi i virusit SARS-CoV-2 me ACE2 në qelizën 

endoteliale [21] rrit mundësinë që mosfunksionimi endotelial, i cili zakonisht ndodh në 

hipertension mund të përkeqësojë efektin e virusit [22]. 
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Muntner dhe të tjerë [23] dokumentojnë një rënie thelbësore në kontrollin e 

hipertensionit midis adultëve amerikanë, një sëmundje për të cilën ekzistojnë trajtime 

efektive mjekësore. 

Në studimin e tij, përqindja e vlerësuar e adultëve me hipertension të cilët kishin 

kontrolluar presionin e gjakut u rrit nga 31.8% në 1999-2000 në 48.5% në 2007-2008, 

dhe më pas mbeti i qëndrueshëm deri në 2013-2014, por dukshëm ra në vlerat 43.7% 

në 2017-2018. Mungesa e progresit në kontrollin e hipertensionit, mund të kontribuojë 

në ngadalësimin e dukshëm të progresit të mëtejshëm në uljen e vdekshmërisë 

kardiovaskulare që ka ndodhur që nga viti 2011 [24]. 

1.11 Menaxhimi i hipertensionit kronik në kujdesin shëndetësor parësor 

Sëmundjet kardiovaskulare janë një nga shkaqet kryesore të vdekjeve në Shqipëri. 

Sëmundjet jo të transmetueshme zënë 93% të vdekjeve në 2018, dhe 57% e vdekjeve 

në Shqipëri janë për shkak të sëmundjeve kardiovaskulare [5].  

Për këtë arsye menaxhimi i përmirësuar i hipertensionit është thelbësor në uljen e 

rrezikut për zhivllimin e sëmundjes dhe komplikacioneve të lidhura. Studime screening 

në popullat të rastësishme në qytetin e Vlorës kanë evidentuar se 33% e pjesëmarrësve 

në studim kishin nivele të presionit në gjak në intervalet mmHG [130- 139 dhe 80-89]. 

Ndërkohë që shumica e pjesëmarrësve nuk ishin në dijeni për nivelet e tyre të presionit 

në gjak. Gjithashtu, për strok ishte i nivelit mesatar për 43% të pjesëmarrësve dhe i 

nivelit të lartë për 13% të pjesëmarrësve [25], [26].  

Studimi tjetër, i kryer përsëri në qytetin e Vlorës evidentoi në mesin e pjesëmarrësve 

në studim nivele të larta të presionit arterial dhe të sheqerit në gjak. Edhe në këtë studim, 

pjesëmarrësit nuk ishin në dijeni për këto nivele të parametrave të vlerësuar [27]. 

Disa nga elementët thelbësor të menaxhimit të hipertensionit kronik janë paraqitur në figurat 

e mëposhtme [28].   
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Menaxhimi i Hipertensionit 

1. Kur të fillosh një medikament dhe për cfarë qëllimi? 

Pragu për të filluar një mediakment mund të jetë e ndryshme nga qëllimi vendosjes së presionit të 

gjakut për një pacient në terapinë medikamentoze. 

 Paradalimi primar dhe 

rrezik më i ulët 

Parandalimi sekondar dhe 

rrezik më i lartë Diabeti  

Kush është përfshirë Pa anamnez të 

sëmundjeve të zemrës, 

ataku kardiak, 

insuficenca kardiake ose 

stroke 

o Me anamnezë të 

atakut kardiak 

dhe stroke 

 

o Tipi I 

o Tipi II 

Kur të fillosh 

medikamentet 

>160/100mmHg >140/90mmHg >130/80mmHg 

Për cfarë qëllimi <140/90mmHg <140/90mmHg <130/80mmHg 

 

Disa pacientë me 

faktorë specifik të rrezikut 

kardiovaskular mund të 

zgjedhin qëllimin më 

intensiv të presionit të 

gjakut sistolik prej 120 mm 

HG 

 Ndihmoni pacientin të 

zgjedhë një prag dhe qëllim 

bazuar në preferencat e tyre, 

dobësinë e tyre 

Konsideroni të prisni 

nëse ekziston një shkak 

afatshkurtër i hipertensionit 

(p.sh. dhimbje, historinë 

mjekësore dhe stres, trauma) 

              Ndërhyrjet  
Ulje e presionit sistolik të gjakut  

Medikamente anti-hipertensive ~10mmHg 

Modifikoni dietën (p.sh. dieta dash DASH- dieta) ~11mmHg 

Ulni marrjen e alkoolit (burra <2 pije / ditë, grua <1 

pije / ditë  

4mmHg 

Ushtroni më shumë (90-150 minuta në javë trajnim 

aerobik + rezistencë) 

4-8mmHg 

Humbje peshe 1mmHg/kg të humbura 

 
3. Kur të shtoni një medikament tjetër? 

 Nëse presioni i gjakut është mbi qëllimin në 

dozën maksimale të toleruar  

 Nëse presioni i gjakut është mbi qëllimin në 

një seri leximesh në një vizitë të vetme në 

zyrë në shtëpi 

Opinioni i ekspertëve sugjeron që pacientët reagojnë 

më mirë kur një medikament përdoret nga A në B 

A B 

ACE-inhibitor Diuretikët - si tiazidi 

Betabllokuesit Bllokues të kanaleve të  

kalciumit 

 

Shënim: Frenuesit e ACE nuk janë linja e parë për pacientët e zinjë 

sepse janë më pak të efektshëm se diuretikët dhe CCB dhe kanë më 

shumë efekt anësor (angioedem dhe kollë) 

 

2. Çfarë medikamenti të fillojë së pari? 

Nuk ka nxitim për të ulur presionin e gjakut. Filloni me një 

dozë të ulët. 

Barnat e linjës së parë Shembull 

Diuretikët - si tiazidi Chlorthalidone 

ACE-inhibitor Ramipril 

ARB-inhibitor Candesartan 

Bllokues të kanaleve të kalciumit 

me veprim të gjatë 

Amlodipin 

Betabllokuesit (nën moshën 60 

vjeç) 

Bisoprolol 
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4. Matja e presionit të gjakut në klinikë 

Këshilla për profesionistët e kujdesit shëndetësor: 

Bëni më shumë se 3 vizita çdo 4 javë pasi të keni filluar ose ndryshuar një medicament 

Pasi të jetë e qëndrueshme, rikontrolloni presionin e gjakut çdo 6-muaj dhe pyesni për efektet 

anësore 

Edukoni pacientët për monitorimin e duhur të presionit të gjakut në shtëpi nëse: 

Vizitat e klinikave janë të ndryshme nga vizitat në shtëpi  

Medikamenti antihipertensiv është filluar, ndryshuar ose ndaluar 

Monitorimi i efekteve anësore 

Diuretikë si tiazid, frenues të ACE, ARB 

Kontrolloni elektrolitet dhe kreatininën serum në fillim një javë pas fillimit dhe një javë pas rritjes së dozes 

Klasa e ilaçeve Efektet anësore që mund të 

kërkojnë një ndryshim në dozë 

Efektet anësore që mund të 

kërkojnë një ndryshim në ilaç 

Diuretikët - si tiazidi Hipotensioni simptomatik atakët e përdhesit të përsëritur, 

hiponatremia 

ACE inhibitor, ARB Hipotensioni simptomatik Hiperkalemia> 5.6 mmol / L ose 

rritje e SCr> 30% nga angioedema 

fillestare 

Kollë e thatë (kaloni nga ACE 

inhibitor në ARB) 

Bllokues të kanaleve të kalciumit Hipotension simptomatik, edemë 

kyçin e këmbës, dhimbje koke 

Nëse efektet anësore nuk tolerohen 

nga pacienti 

Betabllokues Intolerancë në ushtrime, bradikardi 

simptomatike 

Nëse efektet anësore nuk tolerohen 

nga pacienti, bllok i avancuar i 

zemrës (d.m.th. shkalla e 2-të ose 

më e madhe) 

 

 

Situata të veçanta 

  Hipertensioni rezistent  

Pacienti plotëson kriteret e mëposhtme: 

 presioni i gjakut mbi qëllimin 

 marrja e të paktën 3 klasave të medikamenteve 

antihipertensive dmth diuretik, CCB, ACE inhibitor/ ARB 

 barnat janë në dozë maksimale të toleruar 

 pacienti është aderues 

Kur duhet referuar në spital 

Nëse presioni i gjakut është dukshëm i ngritur referojuni spitalit 

nëse ndonjë prej këtyre ndodh: 

 të përzier, të vjella, konfuzion 

 gulçim i papritur, dhimbje të forta në gjoks 

 dhimbje të mprehta, lotuese në gjoks dhe shpinë 

Trajtimi i preferuar 

Më efektive për të shtuar spironolakton 

sesa një beta ose alfa bllokues për 

pacientët me hipertension rezistent 

Monitoroni për hiperkalemi 

Urgjencat hipertensionale ndodhin 

kur pacientët kanë rritje të presionit te 

gjakut sa që shkakton dëmtime akute 

të organeve (veshka, zemra, truri). 
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Pyesni mjekun, infermierin ose 

farmacistin tuaj se cili do të ishte qëllimi i 

presionit të gjakut për ju 

Kur kontrolloni presionin e gjakut në shtëpi 

përdorni pajisjen e aprovuar të 

hipertensionit në Kanada 

Nëse PA është i lartë te zyra e doktorit ju 

mund të doni ta kontrrolloni atë në shtëpi. 

Ju gjithashtu mund të kontrrolloni PA përpara 

takimit me doktorin ose pasi të filloni një 

mjekim për presionin e gjakut 

Kontrrolloni në 

mëngjes dhe në darkë 

për një javë përpara se 

të vizitoheni te q.sh 

presionin arterial 

Merrni 3 lexime të 

një ulje të vetme. Ju 

mund të injoroni të 

lexoni #1, #2, #3 

Uluni te një karrige me 

shpinën mbështetur, 

këmbët të 

pakryqëzuara, shputat 

mbështetur në 

dysheme. 

Vendosni 

sfigmomanometrin 

në krahun tuaj, 

duhet të jetë dy 

gisht mbi fossa 

kubitis 

Përdor një jastëk/ tavolinë 

për të mbështetur krahun 

në nivelin e qendrës së 

gjoksit 

Kur të rehatoheni, rrini 5 

minuta (pa folur dhe zilen e 

telefonit fikur). Mundohuni 

të lexoni një libër ose 

revistë. Mbani një orë afër 

t`iu ndihmojë të masni 

kohën 5 min 

Pasi të kenë kaluar 5 

min ndizni paisjen e 

presionit të gjakut 

Vendosni paisjen larg prej 

jush, të shikoni vlerat e 

presionit të gjakut 

1 

4 3 

5 6 

7 8 

2 

o Sigurohuni që mansheta juaj të përshtatet siç 

duhet, kontrolloni udhëzimet në kutinë ose 

pyesni mjekun, infermierin ose farmacistin tuaj 

për t'ju ndihmuar 

o Një manshetë shumë e vogël ose shumë e lirë 

mund ta bëjë presionin tuaj të gjakut 

respektivisht më të lartë ose më të ulët 

o Mansheta duhet të jetë e shtrënguar vetëm rreth 

krahut tuaj (një gisht duhet të futet lehtësisht 

nën manshetë) 

o Të stresuar? Bëni një njoftim për këtë ose 

vononi  matjen 

Këshilla për të matur presionin tuaj të gjakut me 

saktësi: 

o Shmangni kafeinën dhe duhanin 

30 minuta para se të matni 

presionin tuaj të gjakut 

o Matjet duhet të bëhen para 

mëngjesit dhe 2 orë pas 

ushtrimit të darkës 

o Shmangni ushtrimet 60 minuta 

para se të matni presionin tuaj të 

gjakut 
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1.12 Ndikimi i COVID-19 në mënyrën e jetesës te pacientët hipertensiv 

 Pengesat ndaj aktivitetit fizik për pacientët me sëmundje kronike gjatë 

COVID-19 

Studimet zbuluan se gjatë pandemisë Covid-19, aktiviteti fizik u zvogëlua me afërsisht 

40% në popullatën e përgjithshme [29], [30].  Në mënyrë të ngjashme, studimet kross-

seksionale raportuan se aktiviteti fizik ditor me intensitet të moderuar dhe të lartë u ul 

me 30 dhe 11 minuta, përkatësisht, në 70% të pjesëmarrësve, duke përfshirë pacientë 

me sëmundje kronike, që raportuan më pak aktivitet fizik [31]. 

Është thelbësore që pacientët me sëmundje kronike të sigurojnë nivele adekuate të 

aktivitetit fizik të rregullt gjatë pandemisë COVID-19 për të parandaluar përkeqësimet 

e kushteve të tyre dhe për të promovuar rezultate më të mira shëndetësore [32]. 

 

Një sondazh u krye në 2020 duke siguruar për herë të parë të dhëna mbi stilin e jetës së 

popullsisë italiane, zakonet e të ngrënit dhe respektimin e modelit të dietës mesdhetare 

gjatë karantinës të COVID-19 [33]. Ky studim kishte si synim hetimin e ndikimit të 

menjëhershëm të pandemisë COVID- 19 mbi zakonet e të ngrënit dhe ndryshimet e 

stilit të jetesës në popullatën italiane [33]. Studimi përmbante një pyetësorë të 

strukturuar që kërkonte informacion demografik (mosha, gjinia, vendbanimi, punësimi 

aktual); të dhëna antropometrike (pesha dhe gjatësia); informacione për zakonet dietike 

(respektimi i dietës mesdhetare, marrja ditore e disa ushqimeve, frekuenca e ushqimit 

dhe numri i vakteve në ditë); informacion për zakonet e jetesës (pazar ushqimesh, zakon 

i pirjes së duhanit, cilësi e gjumit dhe aktivitet fizik). Një total prej 3533 të anketuarve 

u përfshinë në studim, të moshës midis 12 dhe 86 vjeç (76.1% femra) [33]. Perceptimi 

i shtimit të peshës është vërejtur në 48.6% të popullsisë; është raportuar një rritje e lehtë 

e aktivitetit fizik, veçanërisht për trajnimin e peshës trupore, në 38.3% të të anketuarve; 

grupi i popullsisë i moshës 18-30 vjeç rezultoi në një respektim më të lartë të dietës 

mesdhetare kur krahasohet me popullsinë më të re dhe të moshuar (p <0.001); 15% e të 

anketuarve iu drejtuan fermerëve ose organikëve, duke blerë fruta dhe perime, 

veçanërisht në Veri dhe Qendrën e Italisë, ku vlerat e BMI ishin më të ulëta [33]. 

 

Një studim kros-seksional në Spitalin Provincial Mutare, Zimbabwe pa lidhjen midis 

kontrrollit të presionit të gjakut në pacientë hipertensivë dhe zbatimit të sjelljeve të 

rekomanduara të mënyrës së jetesës [34]. Nga 350 pjesëmarrës vetëm 5.1% e tyre 

raportuan zbatim të sjelljeve të rekomanduara për mënyrën e jetesës pavarësisht 

efektvitetit të tyre në kontrrollin e presionit të gjakut. Shkalla e ulët e zbatimit u raportua 

për dietën, medikamentet dhe aktivitetin fizik [34]. Duke u bazuar te rezultatet u 

rekomandua që punonjësit shëndetësorë duhet të përfshijnë mesazhe gjithëpërfshirëse 

të edukimit shëndetësor mbi rëndësinë e pajtueshmërisë me rekomandimet dietike, 

mediakmenteve dhe ushtrimeve fizike kur këshillojnë pacientët [34]. 

 

Dr. Mustafa Kemal Erol, kreu i Shoqatës Turke të Kardiologjisë, tha se karantinimi 

gjatë periudhës së pandemisë Covid-19, mund të çojë në probleme serioze si pasiviteti, 

shtimi i peshës dhe obeziteti [35]. Ai këshilloi individët mbi 65 vjeç, ku incidenca e 

hipertensionit është tashmë e lartë, të qëndrojnë fizikisht aktiv edhe në shtëpi. Ai 

gjithashtu theksoi rëndësinë e marrjes së medikamenteve dhe monitorimin e presionit 

arterial rregullisht në pacientët hipertensivë. Duke vënë në dukje se një në tre persona 

kanë hipertension në Turqi, Erol tha se 45% e pacientëve nuk janë as të vetëdijshëm 

për sëmundjen [35]. 
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Studimi i mëposhtëm synonte të vlerësonte efektin e karantinimit në zakonet e të ngrënit 

dhe sjelljet e mënyrës së jetesës në rezidentët e Emirateve të Bashkuara Arabe, UAE 

[36]. Gjithsej 1012 subjekte morën pjesë në studim. Gjatë pandemisë, 31% raportuan 

shtim në peshë dhe 72.2% kishin konsumuar më pak se tetë gota ujë në ditë [36]. Për 

më tepër, zakonet dietike të pjesëmarrësve ishin larg nga parimet e dietës mesdhetare 

dhe më afër modeleve dietike "jo të shëndetshme". 38.5% nuk u morën me aktivitet 

fizik dhe 36.2% kaluan mbi pesë orë në ditë para ekraneve për argëtim [36]. Edhe pse 

karantinimi është një masë e rëndësishme e sigurisë për të mbrojtur shëndetin publik, 

rezultatet tregojnë se ato mund të shkaktojnë një larmi ndryshimesh në stilin e jetës, 

pasivitet fizik dhe probleme psikologjike tek të rriturit në UAE [36]. 

Nga analizimi i të dhënave të 206 pacientëve u zbulua se, pacientët me nivele më të 

ulëta të aktivitetit fizik u prekën nga një formë më e rëndë e Covid-19 (përkatësisht p = 

0,05) [37]. Përmes kësaj analize u pa se, nivelet në rritje të aktivitetit fizik mund të 

zvogëlojnë pjesërisht ashpërsinë e pandemise COVID-19. Disa modele dietetike si 

rritja e konsumit të frutave dhe shpendëve, ishin të lidhura në mënyrë të 

konsiderueshme me një formë më pak të rëndë të sëmundjes [37]. Një dietë jo e 

shëndetshme (marrja e tepërt e energjisë, konsumi i lartë i yndyrave të ngopura dhe 

acideve trans-yndyrore, marrja e ulët e frutave dhe perimeve, ngrënia e ushqimeve të 

kripura, etj.) duket se është një faktor kryesor i rritjes së obezitetit dhe sëmundjeve 

kronike [38]. 

1.13 Rekomadime për një stil jete të shëndetshme për pacientët hipertensivë gjatë 

pandemisë COVID-19. 

Një sistem imunitar i dobët është një nga arsyet që pacietët hipertensivë kronik dhe 

sëmundje të tjera shoqëruese janë në rrezik më të lartë të infektimit nga koronavirus. 

Prandaj, në këtë kohë kritike, bëhet e rëndësishme menaxhimi i hipertensionit kronik 

duke bërë disa modifikime të stilit të jetesës.  

Ja disa sugjerime që Amol Naikawadi, specialist i kujdesit shëndetësor në Indus 

Health Plus propozoi për vetë-menaxhimin e hipertensionit [39]: 

 

• Ruani shëndetin përmes dietës së duhur duke përfshirë ushqim të pasur me kalium si 

portokall, banane, spinaq, brokoli, etj, që ndihmon në uljen e presionit të gjakut. 

• Shmangni ushqimin e pasur me natrium: Pacientët hipertensivë duhet të konsumojnë 

më pak kripë dhe të shmangin ushqimin e paketuar pasi konsumimi i natriumit mund të 

shkaktojë një rritje të presionit të gjakut. 

• Bëni mjaft ushtrime fizike: Një individ duhet të ushtrojë të paktën 30 minuta në ditë. 

Sa më shumë që ushtron, aq më e thjeshtë bëhet kontrolli i presionit të gjakut.  

• Bërja e gjumit adekuat: Gjumi është proporcional i drejtpërdrejtë me gjendjen 

shëndetësore, një gjumë i mjaftueshëm për 8 orë ndihmon në ruajtjen e presionit të 

gjakut në nivele normale. Njerëzit që flenë gjashtë orë ose më pak mund të kenë rritje 

më të mëdha të presionit të gjakut.  

• Kushtoni më shumë rëndësi në kontrollet parandaluese shëndetësore dhe testet 

gjenetike: Historia familjare dhe gjenetika janë faktorë të zakonshëm rreziku për 

shumicën e sëmundjeve. Testimi gjenetik mund të ndihmojë në njohjen e 

predispozicionit për gjendjen e përgjithshme shëndetësore pasi hipertensioni mund të 

ndikojë në organe të tjera si shikimi, veshkat dhe zemra. Një kontroll i plotë i trupit ju 

ndihmon të drejtoni një mënyrë jetese të saktë dhe të menaxhoni më mirë një gjendje 

të tillë.  
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• Marrja e medikamenteve rregullisht: Pacientët me hipertension duhet të marrin 

medikamentet vazhdimisht edhe nëse nivelet e presionit të gjakut janë normale. Për çdo 

ndryshim në lidhje me medikamentet, ata gjithmonë duhet të konsultohen me një mjek, 

por jo të ndalojnë mjekimin aktual [39]. 

 

Dieta DASH rekomandohet shpesh për njerëzit me hipertension. DASH (Dietary 

Approaches to Stop Hypertension) dhe është treguar për të ulur presionin e gjakut në 

më pak se dy javë [40]. Dieta DASH është e thjeshtë dhe përbëhet nga pesë 

komponentët kryesorë të mëposhtëm: 

1. Ushqime të pasura me kalium: perime (të freskëta ose të ngrira), fruta të plota 

dhe produkte qumështi me pak yndyrë. 

2. Fokusimi në yndyrnat me bazë bimore (të tilla si avokado, arra, vaj ulliri); 

kufizimin e yndyrnave shtazore. 

3. Proteina të varfra si peshku dhe shpendët. 

4. Drithëra. 

5. Shmangia e konsumit të sheqerit, natriumit, pijet me sheqer dhe mishin e kuq 

[40]. 

 

Një review literature [41] përmbledh udhëzimet ushqyese mbi këshillimin dietik të 

siguruar nga dietologë dhe profesionistë të lidhur me shëndetin. Shumica e udhëzimeve 

inkurajuan konsumin e frutave, perimeve dhe ushqimeve me drithëra. Tridhjetë e një 

përqind e udhëzimeve theksuan rëndësinë e mineraleve dhe vitaminave të tilla si zinku 

dhe vitaminat C, A dhe D për të ruajtur sistemin imunitar [41]. Plotësimi me vitamina 

C dhe D, si dhe me zink dhe selen, u theksua si potencialisht i dobishëm për individët 

në rrezik të infeksioneve virale të frymëmarrjes ose për ata në të cilët zbulohet mungesa 

e lëndëve ushqyese [41]. 

Udhëzimet e vitit 2019 për parandalimin primar të sëmundjes kardiovaskulare tregojnë 

se "Të rriturit duhet të kryejnë të paktën 150 minuta në javë të akumuluar me intensitet 

të moderuar ose 75 minuta në javë të aktivitetit fizik aerobik me intensitet të fuqishëm 

(ose një kombinim ekuivalent të aktivitetit të moderuar dhe të fuqishëm) për të 

zvogëluar rrezikun e sëmundjeve kardiovaskulare” [42]. Karantina mbart disa efekte 

afatgjata në sëmundjet kardiovaskulare, kryesisht të lidhura me stilin e jetës jo të 

shëndetshme dhe ankthin. Pas karantinës një veprim global që mbështet dietën e 

shëndetshme dhe aktivitetin fizik është i detyrueshëm për të inkurajuar njerëzit që të 

kthehen në stilin e jetës së shëndetshme [42]. 

Dietat e pasura me fruta dhe perime kanë disa efekte pozitive: përfitimet e njohura 

shëndetësore të marrjes së lartë të antioksidanteve, rritjes potenciale të llojeve të oksidit 

nitrik, humbjes së peshës, uljes së presionit të gjakut dhe zvogëlimit të shënjuesve 

inflamatorë [43]. OBSH sugjeron kryerjen e aktivitetit fizik, të tilla si ecja, çiklizmi, 

sportet, kërcimi dhe joga, në një mënyrë që do të parandalojë sëmundjet jo-

transmetuese [44]. Gjatë karantinës, Qeveria Italiane ndaloi pjesën më të madhe të 

aktiviteteve në natyrë dhe sociale (p.sh., të shkosh në palestër) duke rezultuar në një 

zvogëlim të aktivitetit fizik. Reduktimi i aktivitetit fizik përkeqëson rrezikun 

kardiovaskular duke rritur impaktin e faktorëve të rrezikut kardiovaskular [42]. 

 

 

 

 

 

 

https://blog.ochsner.org/articles/5-tips-to-lower-your-risk-for-hypertension
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KAPITULLI II 

Pjesa studimore 

2.1 QËLLIMI DHE OBJEKTIVAT 

Qëllimi i studimit 

Qëllimi 1: 

Të vlerësojë ndikimin e COVID-19 në menaxhimin e hipertensionit në pacientë 

hipertensivë kronik në shërbimet shëndetësore parësore të qytetit të Vlorës.  

 

Qëllimi 2: 

Të vlerësojë nivelin e kujdesit shëndetësor parësor që pacientët hipertensiv kanë marrë 

për gjendjen e tyre kronike gjatë pandemisë COVID-19, në mënyrë të tillë që, të 

hartohen programe shëndetësore për parandalimin, kontrollin dhe vetë-menaxhimin e 

sëmundjes për përmirësimin e cilësisë së jetës duke adresuar aktivizimin, forcimin e 

vendimmarrjes, dhe promovimin e një modeli kujdesi kronik me pacientin në qendër. 

Objektivat specifike 

 Vlerësimi i karakteristikave socio-demografike të pjesëmarrësve në studim dhe 

të evidentoj nëse ato lidhen statistikisht me menaxhimin e hipertensionit gjatë 

COVID-19. 

 Vlerësimi i karakteristikave socio-demografike të pjesëmarrësve në studim dhe 

të evidentoj nëse ato lidhen statistikisht me nivelin e cilësisë së kujdesit 

shëndetësorë ndaj gjendjes së hipertensionit kronik. 

 Të vlerësoj aktivizimin e pacientit në menaxhimin e hipertensionit kronik gjatë 

COVID-19. 

 Të vlerësoj sesa është mbështetur vendimarrja e pacientit nga personeli i 

shërbimeve shëndetësore primare në lidhje me menaxhimin e hipertensionit 

kronik. 

 Të vlerësoj rolin e pacientit në vetë-kujdesin e hipertensionit kronik gjatë 

COVID-19. 

Hipoteza 

1. “Pandemia e COVID-19 ka vështirësuar procesin e menaxhimit të 

hipertensionit kronik.” 

2.  “Sa ndikon COVID-19 në menaxhimin e hipertensionit kronik.” 
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2.2. METODOLOGJIA:  

I. Popullata e përfshirë në studim: 

Në studim u përfshin 390 pacientë hipertensivë kronik të regjistruar në qendra 

shëndetësore nr.1, nr.2, nr.3, nr.4, nr.5 të qytetit të Vlorës gjatë periudhës mars-prill 

2021. Shkalla e pjesëmarrjes në studim ishte e lartë (97,5%) pasi mostra e studimit ishte 

400 pacinetë dhe 390 prej tyre pranuan vullnetarisht të ishin pjesë e tij. Pjesëmarrësit 

në studim janë zgjedhur në mënyrë të thjesht të rastësishme, ata u bënë pjesë e studimit 

duke plotësuar pyetësorin ditën që paraqiteshin në qendrat shëndetësore përkatëse për 

të marrë shërbim apo mjekimin nga mjeku i familjes. 

 Kriteret e përfshirjes  

Në studim janë përfshirë pacientët hipertensivë kronik të regjistruar në pesë qendrat 

shëndetësore të qytetit të Vlorës të gatshëm për të marrë pjesë në studim. 

 

 Kriteret e përjashtimit: 

Janë përjashtuar nga studimi pacientë të diagnostikuar me sëmundje mendore dhe/ ose 

me aftësi të kufizuara. 

Lloji i studimit 

Studimi është i tipit kros-seksional, cilësor dhe sasior. Të dhënat e studimit u mblodhën 

gjatë periudhës kohore Mars – Prill 2021 në pacientët hipertensiv kronik të qendrave 

shëndetësore nëpërmjet një pyetësori anonim të standartizuar. 

 

II. Instrumenti i mbledhjes së të dhënave 

Si instrument i mbledhjes së të dhënave u përdor një pyetësor i vetë administruar, The 

Patient Assessment of Chronic Illness Care, PACIC i cili vlerëson nivelin e kujdesit 

shëndetësor që pacientët kronik kanë marrë 6 muajt e fundit për gjendjet kronike të tyre 

sic është dhe hipertensioni në rastin e studimit tonë [Aneks 3].  

PACIC është një pyetësor që përfshinë 20 elemente që i përkasin 5 fushave kryesore që 

ky pyetësor vlerëson, të cilat janë: 

1. Aktivizimi i pacientit (pikat 1-3) 

2. Mbështetja e vendimarrjes së pacientit (pikat 4-6) 

3. Përcaktimi i qëllimit (pikat 7-11) 

4. Zgjidhja e problemeve / Këshillimi i pacientit hipertensivë (pikat 12-15) 

5. Ndjekja në vazhdimësi (pikat 16-20) 

PACIC demonstroi besueshmëri të moderuar të test-ritestit (r = 0,58 gjatë 3 muajve) 

dhe u ndërlidh mesatarisht, siç parashikohej (r = 0,32-0,60, mesatare = 0,50, P <0,001) 

me masat e kujdesit parësor dhe aktivizimin e pacientit. 

PACIC është një instrument praktik që është i besueshëm dhe ka vlefshmëri të 

vështrimit, të ndërtimit konceptual dhe të përmbajtjes [45]. 

Në këtë studim janë mbledhur të dhëna për, aktivizimin e pacientit, mbështetjen e 

vendimarrjes së tij dhe përcaktimin e qëllimit në vetëkujdesin ndaj hipertensionit 

kronik. Pra janë përdorur dhjetë pyetjet e para të PACIC.  
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Pjesa e parë e pyetësorit përfshinte të dhëna socio-demografike si gjinia; pesha; 

gjatësia; mosha; besimi fetar; statusi civil; niveli arsimor; gjendja e punësimit; 

vendbanimi; qendra shëndetësore që i përkasin. 

Gjithashtu pacientët janë pyetur për kohën e diagnostikimit me hipertension, për 

praninë e sëmundjeve shoqëruese dhe se cilat janë ato. 

Në pjesën e fundit të pyetësorit janë përfshirë pyetje që vlerësojnë ndikimin e Covid-

19 në menaxhimin e hipertensionit qoftë në mënyrën e ushqyerjes të pacientëve 

hipertensivë, përpjekjes për t`u ushqyer shëndetshëm, sasisë së ushqyerjes gjatë Covid-

19; ndryshimit në peshë trupore; njohuritë e pacientëve nëse prania e sëmundjeve 

kronike dhe/ose pesha trupore ndikon në rrezikshmërinë nga koronavirus; shkallën e 

vështirësisë nga Covid-19 në marrjen e kujdesit të duhur nga personeli shëndetësor, nga 

familjarët e pacientëve hipertensivë, dhe në procesin e vetë-kujdesit të duhur për këto 

pacientë [Aneks 1]. 

 

III. Analiza statistikore e të dhënave  

Analiza statistikore përfshiu llogaritjen e frekuencave, përqindjeve, frekuencave 

kumulative si dhe intervaleve të besimit 95%, të sipërm dhe të poshtëm. 

Gjithashtu u llogaritën mesataret dhe deviacioni standart. Vlera e p < 0,05 u konsiderua 

sinjifikative për të gjitha variablat e marra në studim. Përpunimi statistikor u krye me 

programi statistikor SPSS. U vlerësuan lidhjet statstikore të karakteristikave socio-

demografike me 10 pyetjet e para të PACIC dhe me pyetjet që vlerësonin ndikimin e 

COVID-19 në menaxhimin e hipertensionit kronik.  

 

Konsiderata etike 

Për të realizuar qëllimin e këtij studimi u sigurua leja etike e drejtuesve të pesë 

qendrave shëndetësore në qytetin e Vlorës si dhe miratimi me gojë për pjesëmarrje në 

studim i cdo pacienti pas informimit të tij për qëllimin e studimit [Aneksi 2]. 
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2.3. REZULTATET  

 

Në studim u përfshin në total 390 pacientë hipertensiv kronik që merrnin kujdes në 

qendrat shëndetësore të Vlorës në periudhën Mars-Prill 2021.  

KARAKTERISTIKA SOCIO-DEMOGRAFIKE TË SUBJEKTEVE TË 

PËRFSHIRA NË STUDIM 

Tabela 1. Karakteristika socio-demografike të popullatës së studimit (n=390) 

Variablat 
Frekuenca 

n 

Përqindja 

% 

Gjinia 

Femër 

Mashkull 

 

226 

164 

 

57.9 

42.1 

Mosha (vjec)  

40-49 

50-59 

 

47 

95 

 

12.1 

24.4 

     60-65 

     >65 

100 

146 

25.6 

40.7 

Besimi fetar 

     Bektashi 

     Krishter 

     Mysliman 

     Nuk besoj 

     Tjetër 

 

7                            

51 

321 

8 

3 

 

1.8 

13.1 

82.3 

2.1 

0.8 

Statusi civil 

      Beqar 

Divorcuar/e ve 

Martuar 

 

9 

52 

329 

 

2.3 

13.3 

84.4 

Niveli arsimor 

     8-9 vjecar 

I mesëm 

I lartë 

 

172 

154 

64 

 

44.1 

39.5 

16.4 

Gjendja e punësimit 

Në punë 

Pa punë 

Pensionist/e 

 

135 

63 

192 

 

34.6 

16.2 

49.2 

Vendi ku jetoni 

      Me fëmijët 

       Me qera 

      Në shtëpinë time, vetëm 

 

161                                 

20 

209 

 

41.3 

5.1 

53.6 

Qendra Shëndetësore 

          1 

          2 

          3 

          4 

          5 

 

96 

129 

63 

36 

66 

 

24.6 

33.1 

16.2 

9.2 

16.9 

Sa kohë keni që jeni diagnostikuar me 

hipertension 
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>10vjet 

1vit 

2 vjet 

3 vjet 

4vjet 

5vjet 

5-10vjet 

Nuk e di 

96 

18 

31 

41 

39 

74 

88 

3 

24.6 

4.6 

7.9 

10.5 

10.0 

19.0 

22.6 

0.8 

A keni sëmundje të tjera shoqëruese 

        Jo  

         Po  

TOTAL 

 

168 

222 

390 

 

43.1 

56.9 

100 

 

Rezultatet evidentuan se grupmosha më e shpeshtë te këta pacientë është kategoria mbi 

65 vjec (40,7%) dhe grupmosha 60-65 vjec (25,6%).  

Nga tabela e mësipërme vëmë re te pacientët hipertensivë kronik pjesëmarrës në 

studim, se kemi një mbizotërim të gjinisë femërore (57,9%) kundrejt gjinisë 

mashkullore (42,1%). Pjesa më e madhe e pjesëmarrësve i përket besimit fetar 

mysliman (82,3%). Në varësi të statusit civil të pacientëve pjesë të studimit rezultojnë 

se 84,4% e tyre janë të martuar, 13,3% të divorcuar/të ve dhe vetëm 2,3% beqar/e. 

Pjesëmarrësit në studim i përkasin një niveli arsimor 8-9 vjecar 44,1%; i mesëm 39,5% 

dhe i lartë 16,4%. Shumica e pacientëve pjesëmarrës janë pensionist/e (49,2%).  

53,6% jetojnë në shtëpinë e tyre vetëm, 41,3 % me fëmijët dhe vetëm 5,1% janë me 

qera. Nga 5 qendrat shëndetësore të qytetit të Vlorës pjesëmarrja e pacientëve me 

hipertension kronik ishte më e lartë në qendrën nr.2 (33,1%); nr.1(24,6%); nr.5 

(16,9%); nr.3 (16,2%) dhe në qendrën nr.4 pjesëmarrja ishte më e ulët (9,2%). 

Tabela 1 evidenton se mbizotërojnë pacientët që kanë kohë diagnostikimi mbi 10 vjet 

(24,6%) duke u pasuar nga kohëzgjatja e diagnostikimit të gjendjes hipertensive 5-10 

vjet (22,6%). Shumica e pjesëmarrësve kanë sëmundje shoqëruese (56,9%) dhe pa 

sëmundje shoqëruese janë 43,1% e tyre. 
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Grafiku 1. Sëmundjet shoqëruese të raportuara nga pjesëmarrësit në studim (n=390) 

 

Ndërkohë që grafiku 1, tregon se sëmundjet shoqëruese më prevalente të raportuara 

nga pjesëmarrësit ishin; diabeti, obeziteti, sëmundjet renale, kardiovaskulare dhe 

reumatizmale. 

 

10 PYETJET E PARA PACIC HIPERTENSIONI 

Tabela 2. 10 pyetjet e para të PACIC te pacientët hipertensivë kronik (n=390) 

PYETJET 1 

n (%) 

2 

n (%) 

3 

n (%) 

4 

n (%) 

5 

n (%) 

1. Pyeta për idetë e mia në 

lidhje me planin e trajtimit. 

145(37.2) 117(30.0) 88(22.6) 35(9.0) 5(1.3) 

2. Mu dhanë mundësi 

zgjedhje që të mendoja në 

lidhje me trajtimin. 

34(8,7) 121(31,0) 101(25,9) 123(31,5) 11(2,8) 

3. Pyeta që të flisja për 

probleme me mjekimin që 

merrja apo efektet e tyre. 

19(4,9) 29(7,4) 56(14,4) 183(46,9) 103(26,4) 

4. Mu dha një listë e 

shkruar në lidhje me gjëra 

që duhet të përmirësoja. 

306(78,5) 43(11,0) 27(6,9) 11(2,8) 3(0,8) 
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5. Pyeta nëse isha i/e 

kënaqur me organizimin e 

planit të kujdesit 

91(23,3) 141(36,2) 72(18,5) 77(19,7) 9(2,3) 

6. Mu tregua se si cka bëra 

për t'u kujdesur për veten 

ndikoi në gjendjen time. 

35(9,0) 100(25,6) 119(30,5) 120(30,8) 16(4,1) 

7. Pyeta për të folur në 

lidhje me objektivat e mia 

në kujdesin për sëmundjen 

time. 

33(8,5) 54(13,8) 72(18,5) 164(42,1) 67(17,2) 

8. Ndihmova për të 

vendosur qëllime specifike 

për të përmirësuar mënyrën 

e ushqyerjes dhe aktivitetin 

fizik 

366(93,8) 16(4,1) 7(1,8) 1(3) -(-) 

9. Mu dha një kopje e planit 

tim të trajtimit. 

288(73,8) 72(18,5) 19(4,9) 8(2,1) 3(0,8) 

10. Inkurajova të shkoj në 

një grup ose klasë të veçantë 

për të më ndihmuar të 

përballoj gjendjen time 

kronike. 

74(19,0) 76(19,5) 101(25,9) 108(27,7) 31(7,9) 

 

Në tabelën 2 paraqiten 10 pyetjet e para te vlerësimit të cilësisë së kujdesit shëndetësor. 

Nga të dhënat vëmë re se 145 pacientë nuk janë pyetur asnjëherë për idet e tyre në lidhje 

me planin e trajtimit (37,2%), 117 janë pyetur pak herë (30,0%). 

Pacientët hipertensiv kronik pjesëmarrës në studim referojnë se shpesh herë (31,5%) u 

është dhënë mundësi zgjedhjeje që të mendojnë në lidhje me trajtimin dhe 30% e tyre 

referojnë pak herë.  

Shumica e pacientëve hipertensivë kronik janë pyetur që të flisnin për probleme me 

mjekimin që merrnin apo efektet e tyre (shumicën e herëve 46,9% dhe gjithmonë 

26,4%).  

78,5% e pacientëve hipertensivë referojnë se asnjherë nuk u është dhënë një list me 

gjëra që duhet të përmirësonin dhe 11% e tyre raportojnë pak herë. 

Gjithashtu nga Tabela 2 shohim se 36,2% e pjesëmarrësve janë pyetur pak herë në lidhje 

me kënaqësinë e planit të kujdesit, dhe 23,3% referojnë se asnjëherë nuk janë pyetur 

për këtë nga personeli i shërbimeve shëndetësore parësore. 

30,8% e pacientëve referojnë se shumicën e herëve u është treguar se si çfarë bënë për 

t’u kujdesur për veten ndikoi në gjendjen e tyre, dhe 30,5% disa herë. 

Shumicën e herëve pacientët janë pyetur për të folur në lidhje me objektivat e tyre për 

kujdesin për sëmundjen (42,1%), dhe pak herë 13,8%. 
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Tabela 3. 10 pyetjet e para të PACIC te pacientët hipertensiv kronik, mesataret dhe 

devijimi standart 

10 pyetjet e para të 

PACIC 
N Minimu

m 

Maximu

m 

Mean Std. 

Deviation 

1. Pyeta për idetë e mia 

në lidhje me planin e 

trajtimit. 

390 1,0 5,0 2,072 1,0341 

2. Mu dhanë mundësi 

zgjedhje që të mendoja 

në lidhje me trajtimin. 

390 1,0 5,0 2,887 1,0379 

3. Pyeta që të flisja për 

probleme me mjekimin 

që merrja apo efektet e 

tyre. 

390 1,0 5,0 3,826 1,0564 

4. Mu dha një listë e 

shkruar në lidhje me 

gjëra që duhet të 

përmirësoja. 

390 1,0 5,0 1,364 ,7957 

5. Pyeta nëse isha i/e 

kënaqur me 

organizimin e planit të 

kujdesit 

390 1,0 5,0 2,415 1,1163 

6. Mu tregua se si cka 

bëra për t`u kujdesur për 

veten ndikoi në 

gjendjen time. 

390 1,0 5,0 2,954 1,0430 

7. Pyeta për të folur në 

lidhje me objektivat e 

mia në kujdesin për 

sëmundjen time. 

390 1,0 5,0 2,862 1,2383 

8. Ndihmova për të 

vendosur qëllime 

specifike për të 

përmirësuar mënyrën e 

ushqyerjes dhe 

aktivitetin fizik 

390 1,0 5,0 3,456 1,1747 

9. Mu dha një kopje e 

planit tim të trajtimit. 

390 1,0 5,0 1,374 ,7406 

10. Inkurajova të shkoj 

në një grup ose klasë të 

veçantë për 

të më ndihmuar të 

përballoj gjendjen time 

kronike. 

390 1,0 4,0 1,085 ,3593 

Valid N  390     

 

Në Tabelën 3 paraqitet mesatarja dhe devijimi standart i secilës nga 10 pyetjet e para të 

PACIC. 
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Devijimet më të mëdha nga normalja (1,0341) kanë variablat që kanë një sinjifkancë 

mbi 0,05.   

 

Tabela 4. Ndikimi i COVID-19 në menaxhimin e hipertensionit  

 
Variablat Jo 

n (%) 

Nuk e di 

n (%) 

Po 

n (%) 

  

1. Si mendoni a jeni 

ushqyer shëndetshëm gjatë 

periudhës së covid-19 

 

147(37.7) 14(3,6) 229(58,7) 

 Nuk e di Personat me 

sëmundje 

kronike 

Personat pa 

sëmundje 

kronike 

Sëmundjet 

kronike nuk 

ndikojnë në 

rrezikun për 

tu prekur 

2. Më të rrezikuar nga 

koronavirusi janë: 

61(15,6) 261(66,9) 12(3,1) 56(14,4)  

 Keni 

ngrënë 

më pak 

n(%) 

 

Keni ngrënë 

më shumë 

n(%) 

Njësoj 

n(%) 

Nuk e di  

n(%) 

3. Për shkak të covid-19, 

si mendoni: 

121(31,0) 147(37,7) 113(29,0) 9(2,3) 

 Njësoj 

n(%) 

Nuk e di 

n(%) 

 

Rënë nga 

pesha 

n(%) 

 

Shtuar në 

peshë 

n(%) 

4. Si mendoni gjatë kësaj 

periudhe keni: 

109(27,9) 8(2,1) 138(35,4) 135(34,6) 

 Jo 

n(%) 

Po 

n(%) 

 

5. A përpiqesh të 

ushqehesh shëndetshëm? 

92(23,6) 298(76,4) 

 1 

n (%) 

2 

n (%) 

3 

n (%) 

4 

n (%) 

5 

n(%) 

6. Sa e ka vështirësuar 

marrjen e kujdesit të duhur 

Covid-19 nga personeli 

shëndetësor? 

35(9,0) 17(4,4) 32(8,2) 139(35,6) 167(42,8) 

7. Sa e ka vështirësuar 

marrjen e kujdesit të duhur 

Covid-19 nga familjarët 

tuaj? 

68(17,4) 113(29,0) 59(15,1) 76(19,5) 74(19,0) 
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8. Sa e ka vështirësuar 

vetëkujdesin e duhur 

Covid-19? 

36(9,2) 61(15,6) 39(10,0) 120(30,8) 134(34,4) 

 

Te Tabela 4 kemi të paraqitur ndikimin e Covid-19 në menaxhimin e hipertensionit 

kronik. 58,7% e pacientëve pjesëmarrës raportojnë se janë ushqyer shëndetshëm gjatë 

kësaj periudhe dhe 37,7% e tyre nuk janë ushqyer shëndetshëm. Ndërkaq 78,4% e tyre 

referojnë se janë përpjekur të ushqehen shëndetshëm.  

 

Pacientët referojnë se më te rrezikuar nga koronavirus janë personat me sëmundje 

kronike (66,9%). 

 

Duke ju referuar tabelës, 37,7% e pacientëve hipertensivë kanë ngrënë më shumë për 

shkak të Covid-19 dhe 34,6% e tyre kanë shtuar në peshë gjatë pandemisë. 

 

Në pjesën e fundit të tabelës 4 paraqitet shkalla e vështirësisë, nga një deri te pesa, e 

pacientëve gjatë pandemisë në marrjen e kujdesit nga personeli shëndetësorë (42,8% 

kanë zgjedhur shkallën 5); nga familjarët e tyre (29,0% kanë zgjedhur shkallën 2) dhe 

vetë-kujdesin e duhur shumica kanë raportuar shkallën 5 të vështirësisë (34,4%). 

 



Tabela 5. Korelacionet midis variablave PACIC  

 

Correlations 

 

Pyetjet PACIC 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Pearson Correlation 1 ,180** -,069 ,227** ,163** ,134** -,032 -,019 ,270** ,122* 

Sig. (2-tailed) 
 

,000 ,177 ,000 ,001 ,008 ,524 ,715 ,000 ,016 

N 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 

2 

Pearson Correlation 
,180*

* 

1 ,385** ,140** ,289** ,230** ,146** ,209** ,139** -,023 

Sig. (2-tailed) ,000 
 

,000 ,006 ,000 ,000 ,004 ,000 ,006 ,656 

N 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 

3 

Pearson Correlation 
-

,069 

,385** 1 -,148** ,116* ,242** ,213** ,259** -,071 -,157** 

Sig. (2-tailed) ,177 ,000 
 

,003 ,022 ,000 ,000 ,000 ,163 ,002 

N 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 

4 

Pearson Correlation 
,227*

* 

,140** -,148** 1 ,272** ,104* -,050 -,074 ,470** ,414** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,006 ,003 
 

,000 ,040 ,320 ,146 ,000 ,000 

N 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 

5 

Pearson Correlation 
,163*

* 

,289** ,116* ,272** 1 ,262** -,070 ,133** ,250** ,143** 

Sig. (2-tailed) ,001 ,000 ,022 ,000 
 

,000 ,169 ,008 ,000 ,005 

N 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 
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6 

Pearson Correlation 
,134*

* 

,230** ,242** ,104* ,262** 1 ,399** ,122* ,122* -,017 

Sig. (2-tailed) ,008 ,000 ,000 ,040 ,000 
 

,000 ,016 ,016 ,738 

N 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 

7 

Pearson Correlation 
-

,032 

,146** ,213** -,050 -,070 ,399** 1 ,135** ,071 -,031 

Sig. (2-tailed) ,524 ,004 ,000 ,320 ,169 ,000 
 

,007 ,164 ,537 

N 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 

8 

Pearson Correlation 
-

,019 

,209** ,259** -,074 ,133** ,122* ,135** 1 -,031 -,073 

Sig. (2-tailed) ,715 ,000 ,000 ,146 ,008 ,016 ,007 
 

,536 ,148 

N 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 

9 

Pearson Correlation 
,270*

* 

,139** -,071 ,470** ,250** ,122* ,071 -,031 1 ,422** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,006 ,163 ,000 ,000 ,016 ,164 ,536 
 

,000 

N 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 

10 

Pearson Correlation ,122* -,023 -,157** ,414** ,143** -,017 -,031 -,073 ,422** 1 

Sig. (2-tailed) ,016 ,656 ,002 ,000 ,005 ,738 ,537 ,148 ,000 
 

N 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Në tabelën e mësipërme shikohen korrelacionet midis variablave të PACIC, vlerat e p<0,005 janë konsideruar sinjifikante. 
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Tabela 6. Lidhja e karakteristikave socio-demografike me pyetjet e PACIC mbi 

menaxhimin e hipertensionit kronik 

 

 

 

Pyetja 1 (Pyeta për idetë e mia në lidhje me planin e trajtimit) e PACIC është 

sinjifikante në korrelacion me moshën e pacientëve (0,0001) dhe vendin ku ata jetojnë 

(0,05); Pyetja 2 (Mu dhanë mundësi zgjedhje që të mendoja në lidhje me trajtimin) e 

PACIC lidhet statistikisht me besimin fetar (0,025); Pyetja 3 (Pyeta që të flisja për 

Variablat 
  Vlerat e p 

n % P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

Gjinia 

Femër 

Mashkull 

 

226 

164 

 

57.9 

42.1 

0,459 0,34

1 

0,87

5 

0,99 0,88

3 

0,5

74 

0,78

2 

0,2

22 

0,9

36 

0,60

7 

Mosha 

(vjec)  

40-49 

50-59 

     60-65 

     >65 

 

47 

95 

100 

146 

 

12.1 

24.4 

25.6 

40.7 

0.000

1 

0.22

6 

0.12

8 

0.12 0.14

3 

0.1

2 

0.00

01 

0.0

001 

0.1

4 

0.08 

Besimi 

fetar 

Bektashi 

Krishter 

Mysliman 

Nuk besoj 

Tjetër 

 

7                            

51 

321 

8 

3 

 

1.8 

13.1 

82.3 

2.1 

0.8 

0,089 0,02

5 

0,72

2 

0,89

5 

0,26

3 

0,9

25 

0,78

6 

0,7

34 

0,3

51 

0,97

2 

Statusi civil 
Beqar 

Divorcuar/e 

ve 

Martuar 

 

9 

52 

329 

 

2.3 

13.3 

84.4 

0,302 0,51

0 

0,42

9 

0,92

7 

0,01

8 

0,8

36 

0,78

5 

0,0

53 

0,8

07 

0,83

6 

Niveli 

arsimor 

  8-9 vjecar 

  I mesëm 

  I lartë 

 

172 

154 

64 

 

44.1 

39.5 

16.4 

0,492 0,22

8 

0,48

0 

0,24

2 

0,15

2 

0,7

43 

0,16

4 

0,0

01 

0,0

06 

0,47

3 

Gjendja e 

punësimit 

Në punë 

Pa punë 

Pensionist/e 

 

135 

63 

192 

 

34.6 

16.2 

49.2 

0,581 0,66 0,00

1 

0,00

3 

0,02

5 

0,4

46 

0,00

1 

0,0

07 

0,0

24 

0,03

9 

Vendi ku 

jetoni 

Me fëmijët 

Me qera 

Në shtëpinë 

time, vetëm 

 

161                                 

20 

209 

 

41.3 

5.1 

53.6 

0,050 0,11

4 

0,12

5 

0,42

3 

0,88

2 

0,0

32 

0,08

0 

0,0

52 

0,0

74 

0,63

5 
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problemee me mjekimin që merrja apo efektet e tyre), 4 (Mu dha një listë e shkruar në 

lidhje me gjëra që duhet të përmirësoja), dhe 5 (Pyeta nëse isha i/e kënaqur me 

organizimin e planit të kujdesit) kanë një sinjifikancë statistikore (0,001) me gjendjen 

e punësimit; Pyetja 6 (Mu tregua se si cka bëra për t'u kujdesur për veten ndikoi në 

gjendjen time) lidhet statistikisht me Vendin ku jetojnë pacientët (0,03); Pyetja 7 

(Pyeta për të folur në lidhje me objektivat e mia në kujdesin për sëmundjen time) lidhet 

statistikisht me moshën dhe gjendjen e punësimit të pacientëve (0,001); Pyetja 8 

(Ndihmova për të vendosur qëllime specifike për të përmirësuar mënyrën e ushqyerjes 

dhe aktivitetin fizik) e PACIC është sinjifikante në korrelacion me këto karakteristika 

socio-demografike: Mosha, Statusi civil, Niveli arsimor, Gjendja e punësimit, Vendi ku 

jetoni. Pyetja 9 (Mu dha një kopje e planit tim të trajtimit) e PACIC është sinjifikante 

me gjendjen e punësimit të pacientëve dhe me nivelin arsimor (0,02 dhe 0,006). Pyetja 

e 10 (Inkurajova të shkoj në një grup ose klasë të veçantë për të më ndihmuar të 

përballoj gjendjen time kronike) lidhet statistikisht me gjendjen e punësimit (0,03). 

 

 

Tabela 7. Lidhja e karakteristikave socio-demografike me pyetjet e ndikimit të 

COVID-19 në menaxhimin e hipertensionit 

Variablat 
  Vlerat e p 

n % P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 

Gjinia 

Femër 

Mashkull 

 

226 

164 

 

57.9 

42.1 

0,406 0,91

7 

0,87

3 

0,9

89 

0,30

5 

0,0

24 

0,236 0,961 0,6

89 

Mosha 

(vjec)  

40-49 

50-59 

     60-65 

     >65 

 

47 

95 

100 

146 

 

12.1 

24.4 

25.6 

40.7 

0,011 0,58 0, 

0001 

0,0

001 

0,03

9 

0,0

29 

0,025 0,051 0,0

01 

Besimi fetar 

Bektashi 

Krishter      

Mysliman 

Nuk besoj 

Tjetër 

 

7                            

51 

321 

8 

3 

 

1.8 

13.1 

82.3 

2.1 

0.8 

0,708 0,97

3 

0,16

6 

0,3

93 

0,55

8 

0,2

88 

0,134 0,113 0,4

84 

Statusi civil 

Beqar 

Divorcuar/e 

ve 

Martuar 

 

9 

52 

329 

 

2.3 

13.3 

84.4 

0,0001 0,01

1 

0,59

2 

0,2

60 

0,22

4 

0,0

001 

0,001 0,650 0,1

01 

Niveli 

arsimor 

 8-9 vjecar 

 I mesëm 

 I lartë 

 

172 

154 

64 

 

44.1 

39.5 

16.4 

0,0001 0,06

2 

0,17

4 

0,2

55 

0,14

8 

0,0

001 

0,193 0,956 0,0

49 

Gjendja e 

punësimit 

Në punë 

 

135 

63 

 

34.6 

16.2 

0,005 0,17

7 

0,24

4 

0,0

89 

0,01

8 

0,0

01 

0,045 0,396 0,1

02 
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Pa punë 

Pensionist/e 

192 49.2 

Vendi ku 

jetoni 

Me fëmijët 

Me qera 

Në shtëpinë 

time, vetëm 

 

161                                 

20 

209 

 

41.3 

5.1 

53.6 

0,161 0,10

0 

0,33

7 

0,0

97 

0,28

4 

0,4

14 

0,001 0,0001 0,0

001 

 

Duke u bazuar te tabela e mësipërme sinjifikanca statistikore të përfillshme vihen re 

në lidhje mes moshës me pyetjet e ndikimit të COVID-19 në menaxhimin e 

hipertensionit (p<0,05). Statusi civil i pacientëve lidhet statistikisht me pyetjet e 

ndikimit të Covid-19 në menaxhimin e HTA nr.1 (Si mendoni a jeni ushqyer 

shëndetshëm gjatë periudhës së covid-19), nr.2 (Për shkak të Covid-19 si mendoni: keni 

ngrëne më shumë; më pak; njësoj), nr.6 (A përpiqesh të ushqehesh shëndetshëm?), nr.7 

(Sa e ka vështirësuar marrjen e kujdesit të duhur Covid-19 nga personeli shëndetësor?) 

(p<0,01). Niveli arsimor lidhet statistikisht me pyetjet nr. 1, 6, 9 (Sa e ka vështirësuar 

vetëkujdesin e duhur Covid-19?) (p<0,05). Gjendja e punësimit lidhet statistikisht me 

pyetjet nr. 1, 6, 7 (p<0,05). Vendi ku jetoni lidhet statistikisht me pyetjet nr. 7, 8 (Sa e 

ka vështirësuar vetëkujdesin e duhur nga familjaret tuaj?), 9 (p<0,001). 
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PYETJET PACIC 1-4 -PARAQITJA GRAFIKE  
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PYETJET PACIC 5-8 -PARAQITJA GRAFIKE  
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PYETJET PACIC 9-10 -PARAQITJA GRAFIKE  
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DISKUTIMI 
Në analizën finale u përfshin 390 pacientë hipertensivë kronik. Duke iu referuar Tabelës 

1 vëmë re se grupmosha më e shpeshtë te këta pacientë është kategoria mbi 65 vjec 

(40,7%) dhe grupmosha 60-65 vjec (25,6%).  

Në studimin [14] shumica e popullatës së moshës mbi 60 vjeç kanë hipertension, dhe 

është sugjeruar që kjo grupmoshë mund të jenë në rrezik të rritur nga efektet e COVID-

19. Rastet e infektimit me COVID-19 dhe prevalenca e hipertensionit rriten me moshën, 

duke arritur përkatësisht 8.0% dhe mbi 50% për grupmoshën 70-79 vjeç [14]. Në 

studimin në Brazil me qëllim vlerësimin e cilësisë së kujdesit shëndetësor primar [47] 

kishte një mbizotërim të femrave dhe një moshë mesatare 72 vjeç. 

 

Nëse i referohemi Tabelës 1, vëmë re te pacientët hipertensivë kronik pjesëmarrës në 

studim, se kemi një mbizotërim të gjinisë femërore (57,9%) kundrejt gjinisë 

mashkullore (42,1%). Pjesa më e madhe e pjesëmarrësve i përket besimit fetar 

mysliman (82,3%). Në varësi të statusit civil të pacientëve pjesë të studimit rezultojnë 

se 84,4% e tyre janë të martuar, 13,3% të divorcuar/të ve dhe vetëm 2,3% beqar/e. 

Pjesëmarrësit në studim i përkasin një niveli arsimor 8-9 vjecar 44,1%; i mesëm 39,5% 

dhe i lartë 16,4%. Shumica e pacientëve pjesëmarrës janë pensionist/e (49,2%). 53,6% 

jetojnë në shtëpinë e tyre vetëm, 41,3 % me fëmijët dhe vetëm 5,1% janë me qera. Nga 

5 qendrat shëndetësore të qytetit të Vlorës pjesëmarrja e pacientëve me hipertension 

kronik ishte më e lartë në qendrën nr.2 (33,1%); nr.1(24,6%); nr.5 (16,9%); nr.3 

(16,2%) dhe në qendrën nr.4 pjesëmarrja ishte më e ulët (9,2%). 

Tabela 1 evidenton se mbizotërojnë pacientët që kanë kohë diagnostikimi mbi 10 vjet 

(24,6%) duke u pasuar nga kohëzgjatja e diagnostikimit të gjendjes hipertensive 5-10 

vjet (22,6%). Shumica e pjesëmarrësve kanë sëmundje shoqëruese (56,9%) dhe pa 

sëmundje shoqëruese janë 43,1% e tyre. 

 

Të dhënat e hershme nga Kina dhe Shtetet e Bashkuara raportojnë që hipertensioni 

duket të jetë sëmundja shoqëruese më e përhapur midis pacientëve të infektuar me 

COVID-19 duke qenë prezent në të paktën 30–49% të tyre [18]. Raportet nga 

epiqendrat kryesore COVID-19 përfshirë Wuhan dhe Lombardia, Itali zbuluan nivele 

më të larta të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë midis pacientëve me histori të 

hipertensionit, sëmundjes së arterieve koronare, diabetit mellitus, sëmundjes kronike të 

veshkave dhe obezitetit [12]. Të dhënat kanë konfirmuar që pacientët me sëmundje të 

shumëfishta të mundshme do të kenë prognozë më të rëndë [20]. 

Nëse i referohemi, Grafikut 1 që paraqet shpërndarjen e sëmundjeve shoqëruese të 

raportuara nga pjesëmarrësit në studim shohim që; diabeti, obeziteti, sëmundjet renale, 

kardiovaskulare dhe reumatizmale janë ato më të shpeshtat që janë raportuar. 

 

Prognoza për pacientët me hipertension është më e rëndë kur infeksioni COVID-19 

ndërlikohet nga dëmtimi i miokardit dhe në prani të sëmundjes kardiovaskulare [15]. 

Në tabelën 2 paraqiten 10 pyetjet e para te vlerësimit të cilësisë së kujdesit shëndetësor 

të ndara në tre kategori që vlerësojnë përkatësisht:  

1. Aktivizimi i pacientit (pikat 1-3) 

2. Mbështetja e vendimarrjes së pacientit (pikat 4-6) 

3. Përcaktimi i qëllimit (pikat 7-11) 
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Nga të dhënat vëmë re se 145 pacientë nuk janë pyetur asnjëherë për idet e tyre në lidhje 

me planin e trajtimit (37,2%), 117 janë pyetur pak herë (30,0%), 88 janë pyetur disa 

herë (22,6%). 

Pacientët hipertensiv kronik pjesëmarrës në studim referojnë se shpesh herë (31,5%) u 

është dhënë mundësi zgjedhjeje që të mendojnë në lidhje me trajtimin dhe 30% e tyre 

referojnë pak herë. Shumica e pacientëve hipertensivë kronik janë pyetur që të flisnin 

për probleme me mjekimin që merrnin apo efektet e tyre (shumicën e herëve 46,9% dhe 

gjithmonë 26,4%).  

Aktivizimi i pacientit është nënkategoria e parë e PACIC dhe duket se paraqet rezultat 

më të lartë nga dy nënkategorit e tjera. 

 

78,5% e pacientëve hipertensivë referojnë se asnjherë nuk u është dhënë një list me 

gjëra që duhet të përmirësonin dhe 11% e tyre raportojnë pak herë. 

Gjithashtu nga Tabela 2 shohim se 36,2% e pjesëmarrësve janë pyetur pak herë në lidhje 

me kënaqësinë e planit të kujdesit, dhe 23,3% referojnë se asnjëherë nuk janë pyetur 

për këtë nga personeli i shërbimeve shëndetësore parësore. 

30,8% e pacientëve referojnë se shumicën e herëve u është treguar se si çfarë bënë për 

t’u kujdesur për veten ndikoi në gjendjen e tyre, 30,5% disa herë, 25,6% pak herë dhe 

9,0% asnjëherë.  

Tre pyetjet e mësipërme përfshihen tek kategoria e vlerësimit të mbështetjes së 

vendimarrjes së pacientit, rezultati i së cilës është i ulët në krahasim me nënkategorit e 

tjera të PACIC. 

Shumicën e herëve pacientët janë pyetur për të folur në lidhje me objektivat e tyre për 

kujdesin për sëmundjen (42,1%), gjithmonë 17,2%, disa herë 18,5% dhe pak herë 

13,8%. 

 

Një studim kross seksional [46] u zhvillua në dy qendra të kujdesit shëndetësor parësor 

të zgjedhura rastësisht (Bijeljina dhe Prijedor), përkatësisht në Bosnjë dhe 

Hercegovinë, mars-prill 2016. Ky studim [46] përfshiu 791 të anketuar me hipertension 

që synojnë të matin veprime specifike dhe cilësinë e kujdesit shëndetësor për pacientët 

hipertensiv. Si instrument për mbledhjen e të dhënave u përdorur (PACIC). Rezultati 

mesatar i përgjithshëm i PACIC ishte 4.18 (SD 0.59) nënkategoritë e tij ishin: aktivizimi 

i pacientit 4.33, mbështetja e vendimarrjes së pacientit 4.36; caktimi i qëllimit 4.03; 

zgjidhja e problemeve 4.51; ndjekja dhe vazhdimësia 3.67. Asnjë korrelacion i 

rëndësishëm statistikor në rezultatin e përgjithshëm dhe rezultatet e nën kategorive nuk 

u gjetën nga karakteristikat demografike në këtë studim [46].  

 

Një studim [47] kishte si qëllim të vlerësonte cilësinë e kujdesit të ofruar për 105 të 

moshuar me diabet mellitus dhe / ose hipertension në Kujdesin Shëndetësor Parësor 

(PHC) sipas Modelit të Kujdesit Kronik (CCM) dhe të identifikojë shoqërimet me 

rezultatet e kujdesit. PACIC u përdor për të vlerësuar cilësinë e kujdesit. Rezultati 

mesatar i PACIC ishte 1.55 (IQ 1.30-2.20). Midis kategorive të PACIC, "mbështetja e 

vendimmarrjes" paraqiti rezultatin më të mire (2.33, IQ 1.50-3.00), ndërsa aktivizimi i 

pacientit (1.00, IQ 1.00-1.67), vendosja e qëllimeve (1.60, IQ 1.20-2.60) [47]. 

 

Studimi i mëposhtëm [48] përdor PACIC si një instrument të ri për të vlerësuar shkallën 

në të cilën pacientët diabetikë marrin kujdes. Rezultoi se pacientët kishin më pak të 

ngjarë të merrnin ndihmë në zgjidhjen e problemeve dhe rregullimin e mbështetjes 

pasuese (dy kategorit e fundit të PACIC).  
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Pak karakteristika demografike ose mjekësore kishin të bënin me rezultatet PACIC 

rezultatet e sondazhit [48] ishin të lidhura në mënyrë të konsiderueshme me cilësinë e 

kujdesit të marrë për diabetin dhe nivelin e aktivitetit fizik. Kategorit e PACIC [48] në 

këtë studim kishte këto rezultate: aktivizimi i pacientit (3.6) duke paraqitur kështu 

rezultatin më të lartë; mbështetja e vendimmarrjes (3.5) vendosja e qëllimit (3.0); 

Rezultati mesatar i përgjithshëm në kategorit e PACIC ishte 3.2 nga 5 i mundshëm [48]. 

 

Një studim literature [49] synonte identifikimin e të gjitha studimeve (nga 2005-2016) 

që kishin përdorur PACIC në pacientët diabetikë për të eksploruar (i) se si ndryshuan 

rezultatet e përgjithshme të PACIC në mes të studimeve dhe (ii) nëse rezultatet 

ndryshuan në përputhje me ofrimin e kujdesit shëndetësor, karakteristikat e pacientit 

dhe instrumentit. U identifikuan 34 studime, përfshirë 25 942 pacientë nga 13 vende, 

kryesisht në Amerikën e Veriut dhe Evropë, duke përdorur versione të ndryshme të 

PACIC në 11 gjuhë [49]. Rezultati i përgjithshëm PACIC luhatet midis 1.7 dhe 4.2, me 

një rezultat të bashkuar 3.0 (95% IC 2.8-3.2, 95% IP 1.9-4.2), me heterogjenitet shumë të lartë 

(I2 = 99%). Varianca PACIC nuk u shpjegua nga ofrimi i kujdesit shëndetësor ose 

karakteristikat e pacientit, por nga numri i pikave në shkallën e përgjigjes (5 kundrejt 

11) dhe kontinentit (Azia kundër të tjerëve) [49]. 

 

Vendosja e qëllimeve specifike për përmirësimin e mënyrës së ushqyerjes dhe 

aktivitetin fizik është thelbësore për menaxhimin e sëmundjes mirëpo pacientët 

referojnë se ata nuk janë ndihmuar asnjëherë për këtë çështje nga profesionistët e 

shërbimit shëndetësor (93,8%). 

73,8 % e pacientëve referojnë se asnjëherë nuk u është dhënë një kopje e planit të 

trajtimit të gjendjes së tyre kronike. 

Përsa i përket pyetjes së fundit të PACIC, shohim se 27,7% e pacientëve janë inkurajuar 

për të shkuar në grup/ klasë të veçantë për t’u ndihmuar në përballimin e gjendjes së 

tyre kronike, 25,9% disa herë, 19,5% pak herë dhe 19,0% asnjëherë. 

Pyetjet e mësipërme vlerësojnë vendsjen e qëllimit të pacientëve hipertensivë për 

kujdesin ndaj gjendjes kronike që kanë, kjo nënkategori e PACIC paraqet rezultatin më 

të dobët.  

 

Studimet zbuluan se gjatë pandemisë Covid-19, aktiviteti fizik u zvogëlua me afërsisht 

40% në popullatën e përgjithshme [21],[30]. Një dietë jo e shëndetshme (marrja e 

tepërt e energjisë, konsumi i lartë i yndyrave të ngopura dhe acideve trans-yndyrore, 

marrja e ulët e frutave dhe perimeve, ngrënia e ushqimeve të kripura, etj.) është një 

faktor kryesor i rritjes së obezitetit dhe sëmundjeve kronike [38]. 

Në Tabelën 3 paraqitet mesatarja dhe devijimi standart i secilës nga 10 pyetjet e para të 

PACIC. 

 

Te Tabela 4 kemi të paraqitur ndikimin e Covid-19 në menaxhimin e hipertensionit 

kronik. 

58,7% e pacientëve pjesëmarrës raportojnë se janë ushqyer shëndetshëm gjatë kësaj 

periudhe dhe 37,7% e tyre nuk janë ushqyer shëndetshëm. Ndërkaq 78,4% e tyre 

referojnë se janë përpjekur të ushqehen shëndetshëm. 

Mendohet që pacientët nuk janë ushqyer shëndetshëm pavarësisht përpjekjes së tyre 

për shkak të kushteve socio-ekonomike të dobëta sidomos gjatë kësaj periudhe 

pandemie ku niveli i papunësisë u rrit. 
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Pacientët referojnë se më te rrezikuar nga koronavirus janë personat me sëmundje 

kronike (66,9%). 

Duke ju referuar tabelës 4, 37,7% e pacientëve hipertensivë kanë ngrënë më shumë për 

shkak të Covid-19 dhe 34,6% e tyre kanë shtuar në peshë. 

Perceptimi i shtimit të peshës është vërejtur në 48.6% të popullsisë së Italisë gjatë 

periudhës së Covid-19 [33]. Gjatë pandemisë, 31% raportuan shtim në peshë dhe 

72.2% kishin konsumuar më pak se tetë gota ujë në ditë [33]. Për më tepër, zakonet 

dietike të pjesëmarrësve ishin larg nga parimet e dietës mesdhetare dhe më afër 

modeleve dietike "jo të shëndetshme". 38.5% nuk u morën me aktivitet fizik dhe 36.2% 

kaluan mbi pesë orë në ditë para ekraneve për argëtim [33]. 

Është thelbësore që pacientët me sëmundje kronike të sigurojnë nivele adekuate të 

aktivitetit fizik të rregullt gjatë pandemisë COVID-19 për të parandaluar përkeqësimet 

e kushteve të tyre dhe për të promovuar rezultate më të mira shëndetësore [32]. 

Në pjesën e fundit të tabelës 4 paraqitet shkalla e vështirësisë, nga një deri te pesa, e 

pacientëve gjatë pandemisë në marrjen e kujdesit nga personeli shëndetësorë (42,8% 

kanë zgjedhur shkallën 5); nga familjarët e tyre (29,0% kanë zgjedhur 2) dhe vetë-

kujdesin e duhur shumica kanë raportuar shkallën 5 të vështirësisë (34,4%). 

Pra duket se marrja e ndihmës nga familjarët në kohë të vështirë pandemie për pacientët 

hipertensivë kronik pjesëmarrës në studim ka ulur shkallën e vështrirësisë për 

menaxhimin e gjendjes së tyre kronike. 

 

Një studim kualitativ [50] u krye në 16 qendra të kujdesit primar shëndetësor në 

Belgjikë, të dhënat u mblodhën në 21 persona (mjekë, infermierë, dietologë) përmes 

intervistave gjysmë të strukturuara. Ky studim [50] solli në vëmendje gjatë pandemisë 

Covid-19, ndryshimet në organizimin e kujdesit shëndetësor, klasifikimin e rrezikut dhe 

mbështetjen e vetë-menaxhimit. 

Nga personeli u raportuan ndryshime drastike në organizim me një zhvendosje 

kolektive drejt kujdesit COVID-19 dhe zvogëlimin e aktiviteteve të kujdesit kronik, më 

pak konsultime, dhe stafi përgjegjës për mbështetjen e vetë-menaxhimit të lënë në pritje 

[50]. Të sëmurët kronik nuk patën asnjë mbështetje në menxhimin e sëmundjes së tyre 

përmes formës dixhitale. Në përgjithësi, personeli nuk priste asnjë efekt të ndërprerjes 

së përkohshme për pacientët kronik, megjithëse ata shprehën shqetësim për pacientët 

tashmë të keq menaxhuar [50]. 

 

Masat e shëndetit publik gjatë periudhës së pandemisë Covid-19 janë konsideruar 

stresor shtesë për të sëmurët kronik. Një studim [51] pa se këto masa bashkëveprojnë 

me stresorët pre-egzistues të sëmundjeve kronike sic janë dhimbja, diskomforti, kufizimi 

i funksionimit për shkak të sëmundjes kronike, presioni financiar, vetë-menaxhimi i 

përditshëm i gjendjes kronike etj. duke ndikuar në menaxhimin e sëmundjes kronike. 

Marrja në konsideratë e ndikimit të këtyre stresuesve në individët që menaxhojnë 

sëmundjen kronike është thelbësore për të siguruar që kjo popullatë është e fuqizuar të 

menaxhojë këtë stres shtesë në mënyrë të shëndetshme dhe efektive [51]. 

Disa rekomandime që ky punim theksoi ishin: kufizimi i marrjes së informacionit 

përmes lajmeve dhe mediave sociale (promovimi i ëebsite-ve formale); vendosja e 

vëmendjes te gjërat që mund t`i mbajnë nën kontrroll; modifikimi i planit të vetë-

menaxhimit; distancimi shoqëror, jo izolimi shoqëror etj [51]. 

 

Përmes një artikulli [52] The American Journal of Managed Care rekomandon që 

sistemet e kujdesit shëndetësor të zhvillojnë mjete dixhitale efektive për menaxhimin e 
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sëmundjes kronike gjatë pandemisë Covid-19. Regjistrat klinikë në kohë reale mund të 

ndërtohen dhe janë përbërësi kryesor i mbikëqyrjes efektive të popullatës për 

menaxhimin e sëmundjes kronike. Pafundësia e shpërndarjes së kujdesit virtual mund 

të zvogëlojnë lehtë nevojën për vizita personale duke kapërcyer pengesat sociale dhe 

ekonomike për menaxhim rutinë të sëmundjes kronike. 

Shumë nga pacientët me kontroll të dobët të hipertensionit i përkasin popullatave të 

pambrojtura, në të cilat qasja e kufizuar në kujdesin ambulator, faktorët social të 

pafavorshëm të shëndetit dhe sjelljet jo të shëndetshme nxisin zhvillimin dhe përparimin 

e sëmundjes kronike [52].  

 

Ky artikull rekomandon [52] që sistemet shëndetësore të ndërtojnë një regjistër klinik 

të hipertensionit që kryen mbikëqyrje të vazhdueshme të kontrollit të presionit të gjakut, 

gjurmon recetat aktuale të medikamenteve dhe sëmundjet bashkëshoqëruese dhe 

analizon të dhënat e vizitës në të gjithë pacientët. Regjistrat mund të integrojnë 

gjithashtu pika shtesë të të dhënave që janë thelbësore për menaxhimin efektiv të 

hipertensionit, të tilla si përcaktuesit shoqërorë të shëndetit (përfshirë strehimin e 

paqëndrueshëm dhe pasigurinë ushqimore), sjelljet jo të shëndetshme dhe përcaktuesit 

e tjerë sekondarë. Regjistri ofron mjete komunikimi për të caktuar detyra me shumicë 

për anëtarët e ekipit të kujdesit, për të kryer kontakt të drejtpërdrejtë me pacientët, për 

të vendosur referime dhe për të porositur teste përkatëse laboratorike dhe teste 

diagnostikuese për mijëra pacientë njëkohësisht [52].  

 

Problemet e sistemeve të kujdesit shëndetësor gjatë pandemisë COVID-19 te pacientët 

e sëmurë kronik që një studim rishikim literature [8] konkludoi janë:  

1) Mungesa e qasjes në kohë dhe efektive në telemjekësinë, veçanërisht për pacientët 

me mungesë edukimi mbi teknologjinë, si dhe tek njerëzit me status më të ulët socio-

ekonomik;  

2) Mungesa e medikamenteve të përdorura për të menaxhuar gjendjet kronike të cilat 

kanë ndodhur (veçanërisht në fillim të pandemisë) për shkak të ndërprerjeve globale të 

zinxhirit të furnizimit që ndikojnë më tej në menaxhimin e sëmundjes kronike; 

3) Pacientët me gjendje kronike gjithashtu janë përballur me ndryshime të 

konsiderueshme të stilit të jetesës për shkak të pandemisë COVID-19, veçanërisht në 

lidhje me aktivitetin fizik, gjumin, stresin dhe shëndetin mendor, të cilat duhet të 

adresohen më mirë nga sistemet e kujdesit shëndetësor në kontekstin specifik COVID-

19.  

 

IV. Kufizimet e studimit 

Studimi kishte si qëllimin vlerësimin e ndikimit të COVID-19 në menaxhimin e 

hipertensionit në pacientë hipertensivë kronik në shërbimet shëndetësore parësore. 

Mostra e vogël e studimit si dhe natyra trasversale e tij bëjnë që studimi të ketë disa 

kufizime. 

Rezultatet e studimit nuk mund të përgjithësohen për të gjithë komunitetin duke lënë 

hapsirë për egzistencën e mundshme të Bias-it të përzgjedhjes.  
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KONKLUZIONE 
 

Gjatë pandemisë së COVID-19 procesi i menaxhimit të hipertensionit kronik është 

vështirësuar shumë në marrjen e kujdesit nga personeli shëndetësor (42,8% kanë 

zgjedhur shkallën 5 të vështirësisë nga 1 deri te 5).  

Vështirësia ka qenë më e ulët për pacientët hipertensivë në marrjen e kujdesit nga 

familjarët e tyre me një shkallë 2 të vështirësisë nga 1 deri te 5 (29%).  

Roli i pacientit në vetë-kujdesin e hipertensionit kronik gjatë COVID-19 ka qenë aktiv 

me një shkallë 5 të vështirësisë (34,4%) nga 1 deri te 5. 

Në përfundim të studimit u vu re se karakteristikat socio-demografike të pjesëmarrësve 

në studim lidhen statistikisht me menaxhimin e hipertensionit gjatë COVID-19. 

 

Gjithashtu karakteristikat socio-demografike të pjesëmarrësve në studim lidhen 

statistikisht me nivelin e cilësisë së kujdesit shëndetësorë ndaj gjendjes së hipertensionit 

kronik (p<0,001). 

 

Roli aktiv i pacientit në menaxhimin e hipertensionit kronik gjatë COVID-19 është një 

nga nënkategoritë që ky studim ka vlerësuar me rezultatin më të lartë.  

 

Mbështetja e vendimarrjes së pacientit nga personeli i shërbimeve shëndetësore primare 

në lidhje me menaxhimin e hipertensionit kronik nuk ka qënë e mjaftueshme.  
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REKOMANDIME 
 

Ky studim identifikon disa rekomandime të rëndësishme, të cilat po i rendisim më 

poshtë:  

 Ka nevojë që të ngrihen politika për rritjen e nivelit të kujdesit shëndetësor 

parësorë për pacientët të sëmurë kronik duke adresuar mbështetjen e 

vendimmarrjes së pacientit dhe vendosjen e qëllimit për vetë-menaxhimin e 

gjendjes së tyre kronike.  

 Promovimi nga ana e personelit shëndetësor në cdo vizitë rutinë i elementëve 

themelor të vetë-kujdesit te personat me hipertension si ushqyerja e 

shëndetshme, aktiviteti fizik, konsumi i kripës, regjimi medikamentoz, marrja e 

vendimeve, përballja me sëmundjen dhe reduktimi i sjelljeve riskante për 

shëndetin dhe cilësi të mirë jetese. 

 Personeli shëndetësor i kujdesit shëndetësor parësor mund të implementojë në 

praktikë modele të kujdesit kronik të përshtatura sipas nevojave individuale të 

pacientit me hipertension arterial por që marrin parasysh dhe kontekstin lokal 

dhe social-ekonomik. 

 Integrimi i ndërhyrjeve inovative kosto-efektive përfshirë dhe teleshëndetin për 

të promovuar shëndetin në mesin e pacientëve kronik me hypertension arterial. 

 Për përgjithësim të rezultateve rekomandohet kryerja e studimeve të tjera edhe 

për gjendje të tjera kronike për vlerësimin e kujdesit shëndetësorë parësorë gjatë 

pandemisë.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

42 
 

REFERENCA 
 

1. WHO (2021) Hypertension.https://www.who.int/news-room/fact-

sheets/detail/hypertension 

2. Tocci, G., Nati, G., Cricelli, C. et al. (2017) Prevalence and control of hypertension 

in the general practice in Italy: updated analysis of a large database. J Hum 

Hypertens 31, 258–262. https://doi.org/10.1038/jhh.2016.71 

3. Institute of Statistics, Institute of Public Health, and ICF. (2018) Albania 

Demographic and Health Survey 2017-18. Tirana, Albania: Institute of Statistics, 

Institute of Public Health, and ICF.  

4. Journal of Human Hypertension (2016) 30, 112–119; doi:10.1038/jhh.2015.30; 

published online 2 April 2015 

5. World Health Organization (2018)- Noncommunicable Diseases (NCD) Country 

Profiles, https://www.who.int/nmh/countries/alb_en.pdf.  

6. L Shapo, J Pomerleau, M McKee (2003) J Epidemiol Community Health. 

Epidemiology of hypertension and associated cardiovascular risk factors in a country 

in transition: a population based survey in Tirana City, Albania. ;57:734–739 

7.  ACC, AHA (2017) New ACC/AHA High Blood Pressure Guidelines Lower 

Definition of Hypertension https://www.acc.org/latest-in-

cardiology/articles/2017/11/08/11/47/mon-5pm-bp-guideline-aha-2017 

8. Kendzerska T, Zhu DT, Gershon AS, Edwards JD, Peixoto C, Robillard R, Kendall 

CE.(2021) The Effects of the Health System Response to the COVID-19 Pandemic on 

Chronic Disease Management: A Narrative Review. Risk Manag Healthc Policy. 

2021;14:575-584 

https://doi.org/10.2147/RMHP.S293471   

9. Li X, Krumholz HM, Yip W, Cheng KK, De Maeseneer J, Meng Q, Mossialos E, Li 

C, Lu J, Su M, Zhang Q, Xu DR, Li L, Normand ST, Peto R, Li J, Wang Z, Yan H, Gao 

R, Chunharas S, Gao X, Guerra R, Ji H, Ke Y, Pan Z, Wu X, Xiao S, Xie X, Zhang Y, 

Zhu J, Zhu S, Hu S. (2020). Quality of primary health care in China: challenges and 

recommendations. Lancet. Jun 6;395(10239):1802-1812. doi: 10.1016/S0140-

6736(20)30122-7. PMID: 32505251; PMCID: PMC7272159. 

10. Chudasama, Yogini, Gillies, Clare, Zaccardi, Francesco, Coles, Briana,Davies, 

Melanie, Seidu, S.Khunti, Kamlesh (2020) Impact of COVID-19 on routine care for 

chronic diseases: A global survey of views from healthcare professionals. Diabetes & 

Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews.10.1016/j.dsx.2020.06.042 

11. Skeete J, Connell K, Ordunez P, DiPette DJ.(2021) Approaches to the Management 

of Hypertension in Resource-Limited Settings: Strategies to Overcome the 

Hypertension Crisis in the Post-COVID Era. Integr Blood Press Control. 2020;13:125-

133 https://doi.org/10.2147/IBPC.S261031 

12. Arjun Kanwal, MD; Anandita Agarwala, MD; Lisa Warsinger Martin, MD, 

FACC; Eileen M. Handberg, PhD, ARNP, FACC; Eugene Yang, MD, FACC(2020) 

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hypertension
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hypertension
https://www.acc.org/latest-in-cardiology/articles/2017/11/08/11/47/mon-5pm-bp-guideline-aha-2017
https://www.acc.org/latest-in-cardiology/articles/2017/11/08/11/47/mon-5pm-bp-guideline-aha-2017
https://doi.org/10.2147/RMHP.S293471
https://doi.org/10.2147/IBPC.S261031
http://www.acc.org/Membership/Person?id=5d7e693a-5ba9-42eb-9aed-daadb6537021
http://www.acc.org/Membership/Person?id=75ebc5dd-3d1d-4d5d-9f83-2b6869cf4499
http://www.acc.org/Membership/Person?id=53b80d56-9d0e-4927-ac1e-8c7b2b33d4b7
http://www.acc.org/Membership/Person?id=53b80d56-9d0e-4927-ac1e-8c7b2b33d4b7
http://www.acc.org/Membership/Person?id=e7ea50c6-c3df-4fe7-a1b8-672eb4fd75c5
http://www.acc.org/Membership/Person?id=3970fe07-3153-488d-adcd-3dfaa97453e8


      

43 
 

COVID-19 and Hypertension: What We Know and Don't Know.American College 

Cardiology Fondation. 

13. Clark, C.E., McDonagh, S.T.J., McManus, R.J. et al (2021). COVID-19 and 

hypertension: risks and management. A scientific statement on behalf of the British and 

Irish Hypertension Society. J Hum Hypertens 35, 304–307 

https://doi.org/10.1038/s41371-020-00451-x 

14. Kearney PM, Whelton M, Reynolds K, Muntner P, Whelton PK, He J.(2005) Global 

burden of hypertension: analysis of worldwide data. Lancet. 2005;365:217–23. 

15. Williamson E, Walker AJ, Bhaskaran KJ, Bacon S, Bates C, Morton CE, et 

al.(2020)  OpenSAFELY: factors associated with COVID-19-related hospital death in 

the linked electronic health records of 17 million adult NHS patients. medRxiv. 

2020. https://doi.org/10.1101/2020.05.06.20092999. 

16. James P. Sheppard, Brian D. Nicholson, Joseph Lee ET AL. 16 Dec (2020) 

Association Between Blood Pressure Control and Coronavirus Disease 2019 Outcomes 

in 45 418 Symptomatic Patients With Hypertension 

https://doi.org/10.1161/HYPERTENSIONAHA.120.16472Hypertension. 

2021;77:846–855 

17. Richardson S, Hirsch JS, Narasimhan M, Crawford JM, McGinn T, Davidson KW, 

et al.(2020) Presenting characteristics, comorbidities, and outcomes among 5700 

patients hospitalized with COVID-19 in the New York City area. JAMA. 

2020. https://doi.org/10.1001/jama.2020.6775 

18. Zheng Z, Peng F, Xu B, Zhao J, Liu H, Peng J, et al. (2020) Risk factors of critical 

& mortal COVID-19 cases: a systematic literature review and meta-analysis. J Infect. 

2020. https://doi.org/10.1016/j.jinf.2020.04.021 

19. Garg S, Kim L, Whitaker M, O’Halloran A, Cummings C, Holstein R, et al. (2020) 

Hospitalization rates and characteristics of patients hospitalized with laboratory-

confirmed coronavirus disease 2. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2020;69:458–64. 

20. Yao Q, Wang P, Wang X, Qie G, Meng M, Tong X, et al. (2020) Retrospective 

study of risk factors for severe SARS-Cov-2 infections in hospitalized adult patients. 

Pol Arch Intern Med. 2020. https://doi.org/10.20452/pamw.15312. [Epub ahead of 

print] 

21. Hoffmann M, Kleine-Weber H, Schroeder S, Kruger N, Herrler T, Erichsen S, et 

al.  (2020) SARS-CoV-2 cell entry depends on ACE2 and TMPRSS2 and is blocked by 

a clinically proven protease inhibitor. Cell. 2020;181:271–80. 

22. Nadar, S.K., Tayebjee, M.H., Stowasser, M. et al. (2020). Managing hypertension 

during the COVID-19 pandemic. J Hum Hypertens 34, 415–417 

https://doi.org/10.1038/s41371-020-0356-y 

23. Muntner P, Hardy ST, Fine LJ, et al. (2020) Trends in blood pressure control among 

US adults with hypertension, 1999-2000 to 2017-2018.  JAMA. Published online 

September 9, 2020. doi:10.1001/jama.2020.14545 

https://doi.org/10.1038/s41371-020-00451-x
https://doi.org/10.1101/2020.05.06.20092999
https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/HYPERTENSIONAHA.120.16472
https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/HYPERTENSIONAHA.120.16472
https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/HYPERTENSIONAHA.120.16472
https://doi.org/10.1161/HYPERTENSIONAHA.120.16472
https://doi.org/10.1001/jama.2020.6775
https://doi.org/10.1016/j.jinf.2020.04.021
https://doi.org/10.20452/pamw.15312
https://doi.org/10.1038/s41371-020-0356-y
http://jamanetwork.com/article.aspx?doi=10.1001/jama.2020.14545


      

44 
 

24. Sidney S, Quesenberry CP Jr, Jaffe MG, et al.(2016)  Recent trends in 

cardiovascular mortality in the United States and public health goals.  JAMA Cardiol. 

2016;1(5):594-599. doi:10.1001/jamacardio.2016.1326 

25. Fatjona Kamberi, Jerina Jaho, Leonard Kamberi. (2020). Rapid Risk Assessment 

for Diabetes and Stroke a Cost-effective Method for Early Screening and Prevention. 

18th WCIRDC Live Interactive Online Conference. December 3-6, 2020. Metabolism 

Clinical and Experimental. VOLUME 116, SUPPLEMENT, 154551, March 01, 2021. 

26. Fatjona Kamberi, Enkeleda Sinaj. (2019). Assessment for Stroke Risk- Suggestions 

from a Pilot Study. 12th LUMEN International Scientific Conference RSACVP 2019 | Iasi, 

Romania | May 15-17, 2019 

27. Fatjona Kamberi et al. (2018) Awareness of type 2 diabetes and hypertension: a 

cross-sectional study. 4th International Multidisciplinary Medical Congress, 15-17 

November 2018, Plaza Hotel, Tirana, Albania.  

28. Waked, K., Nagge, J., & Grindrod, K. (2019). Managing hypertension in primary 

care. Canadian family physician Medecin de famille canadien, 65(10), 725–729. 

29. Ong JL, Lau T, Massar SAA, et al. (2020) COVID-19 Related Mobility Reduction: 

heterogenous Effects on Sleep and Physical Activity Rhythms. Sleep. 2020. 

 

30. Galle F, Sabella EA, Ferracuti S, et al. (2020) Sedentary behaviors and physical 

activity of Italian undergraduate students during lockdown at the time of covid-19 

pandemic. Int J Environ Res Public Health. 2020;17:17. 

31. Lopez-Sanchez GF, Lopez-Bueno R, Gil-Salmeron A, et al. (2020) Comparison of 

physical activity levels in Spanish adults with chronic conditions before and during 

COVID-19 quarantine. Eur J Public Health. 2020. 

32. Silveira MP, da Silva Fagundes KK, Bizuti MR, Starck E, Rossi RC, Resende 

ESDT. (2020). Physical exercise as a tool to help the immune system against COVID-

19: an integrative review of the current literature. Clin Exp Med. 2020. 

33. Di Renzo, L., Gualtieri, P., Pivari, F. et al. (2020) Eating habits and lifestyle 

changes during COVID-19 lockdown: an Italian survey. J Transl Med 18, 229 (2020). 

https://doi.org/10.1186/s12967-020-02399-5 

34. Tozivepi SN, Takawira S, Chikaka E, Mundagowa P, Chadambuka EM, Mukora-

Mutseyekwa F.(2021) The Nexus Between Adherence to Recommended Lifestyle 

Behaviors and Blood Pressure Control in Hypertensive Patients at Mutare Provincial 

Hospital, Zimbabwe: A Cross-Sectional Study. Patient Prefer 

Adherence.2021;15:1027-1037 https://doi.org/10.2147/PPA.S306885 

35. Erol.K.M (2021) Covid-19 has negative effect on hypertensive patients 

https://www.aa.com.tr/en/health/covid-19-has-negative-effects-on-hypertension 

patients/2244047 

36. Cheikh Ismail L, Osaili TM, Mohamad MN, Al Marzouqi A, Jarrar AH, Abu 

Jamous DO, Magriplis E, Ali HI, Al Sabbah H, Hasan H, AlMarzooqi LMR, 

Stojanovska L, Hashim M, Shaker Obaid RR, Saleh ST, Al Dhaheri AS. (2020) Eating 

Habits and Lifestyle during COVID-19 Lockdown in the United Arab Emirates: A 

http://jamanetwork.com/article.aspx?doi=10.1001/jamacardio.2016.1326
https://www.dovepress.com/the-effects-of-the-health-system-response-to-the-covid-19-pandemic-on--peer-reviewed-fulltext-article-RMHP#ref-cit0084
https://doi.org/10.1186/s12967-020-02399-5
https://doi.org/10.2147/PPA.S306885
https://www.aa.com.tr/en/health/covid-19-has-negative-effects-on-hypertension%20patients/2244047
https://www.aa.com.tr/en/health/covid-19-has-negative-effects-on-hypertension%20patients/2244047


      

45 
 

Cross-Sectional Study. Nutrients. 2020 Oct 29;12(11):3314. doi: 10.3390/nu12113314. 

PMID: 33137947; PMCID: PMC7693610. 

37. Tavakol, Z., Ghannadi, S., Tabesh, M.R. et al. (2021) Relationship between 

physical activity, healthy lifestyle and COVID-19 disease severity; a cross-sectional 

study. J Public Health (Berl.) (2021). https://doi.org/10.1007/s10389-020-01468-9 

38.  Kant AK (2010) Dietary patterns: biomarkers and chronic disease risk. Appl 

Physiol Nutr Metab 35:199–206 

39. Amol Naikawadi,(2021) Managing hypertension during the times of COVID-19 

Joint Managing Director & Preventive Healthcare Specialist, Indus Health 

Plus.https://timesofindia.indiatimes.com/life-style/health-fitness/health-

news/managing-hypertension-during-the-times-of-covid-

19/articleshow/82653807.cms 

40. Milani Richard (2021) Eating to Manage High Blood Pressure During COVID-

19.Ochsner Health.https://blog.ochsner.org/articles/eating-to-manage-high-blood-

pressure-during-covid-19 

41. de Faria Coelho-Ravagnani C, Campos Corgosinho F, Ziegler Sanches F, L, 

F,  Marques Maia Prado C, Laviano A, Mota J, F (2021): Dietary Recommendations 

During the COVID-19 Pandemic: an Extract. Komp Nutr Diet 2021;1:3-7. doi: 

10.1159/000513449 

42. Mattioli, A.V., Ballerini Puviani, M., Nasi, M. et al.(2020) COVID-19 pandemic: 

the effects of quarantine on cardiovascular risk. Eur J Clin Nutr 74, 852–855 (2020). 

https://doi.org/10.1038/s41430-020-0646-z 

43. Mattioli AV, Coppi F, Migaldi M, Farinetti A. (2018) Fruit and vegetables in 

hypertensive women with asymptomatic peripheral arterial disease. Clin Nutr ESPEN. 

2018;27:110–2. 

44. WHO (2018) WHO global action plan on physical activity 2018–2030: more active 

people for a healthier world. Geneva: World Health Organization; 2018. Licence: CC 

BY-NC-SA 3.0 IGO. 

45. Glasgow RE, Wagner EH, Schaefer J, Mahoney LD,  Reid RJ, Greene SM. (2005) 

Development and Validation of the Patient Assessment of Chronic Illness Care 

(PACIC). Med Care  2005; 43(5):436-44. 

46. Natasa Pilipovic-Broceta, N. Vasiljevic, J. Marinkovic, N. Todorovic, J. Jankovic, 

I. Ostric, D. Kalimanovska-Ostric, Maja Racic (2018) Assessment of hypertension 

chronic care model: Pacic application in Bosnia and Herzegovina. PLOS ONE, August 

2018 30106998 https://doi.org/10.1371/journal.pone.0202250 

 

47. Silva LB, Soares SM, Silva PAB, Santos JFG, Miranda LCV, Santos RM. (2018) 

Assessment of the quality of primary care for the elderly according to the Chronic Care 

Model.Rev.Latino-Am.Enfermagem.2018;26:e2987.DOI: 

http://dx.doi.org/10.1590/1518-8345.2331.2987.  

 

https://doi.org/10.1007/s10389-020-01468-9
https://timesofindia.indiatimes.com/life-style/health-fitness/health-news/managing-hypertension-during-the-times-of-covid-19/articleshow/82653807.cms
https://timesofindia.indiatimes.com/life-style/health-fitness/health-news/managing-hypertension-during-the-times-of-covid-19/articleshow/82653807.cms
https://timesofindia.indiatimes.com/life-style/health-fitness/health-news/managing-hypertension-during-the-times-of-covid-19/articleshow/82653807.cms
https://blog.ochsner.org/articles/eating-to-manage-high-blood-pressure-during-covid-19
https://blog.ochsner.org/articles/eating-to-manage-high-blood-pressure-during-covid-19
https://doi.org/10.1038/s41430-020-0646-z
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30106998


      

46 
 

48. Russell E. Glasgow, PHD, Holly Whitesides, BS, Candace C. Nelson, MS, Diane 

K. King, MS, OTR. (2005) Use of the Patient Assessment of Chronic Illness Care (PACIC) 

With Diabetic Patients Relationship to patient characteristics, receipt of care, and self-

managementDiabetesCare 2005Nov; 28(11): 26552661.https://doi.org/10.2337/diacar

e.28.11.2655 

49. Chantal Arditi, Katia Iglesias, Isabelle Peytremann-Bridevaux. (2018) The use of 

the Patient Assessment of Chronic Illness Care (PACIC) instrument in diabetes care: a 

systematic review and meta-analysis, International Journal for Quality in Health Care, 

Volume30,Issue10,December2018,Pages743,750, https://doi.org/10.1093/intqhc/mzy

091 

 

50. Danhieux, K., Buffel, V., Pairon, A. et al. (2020) The impact of COVID-19 on 

chronic care according to providers: a qualitative study among primary care practices 

in Belgium. BMC Fam Pract 21, 255 (2020). https://doi.org/10.1186/s12875-020-

01326-3 

 

51. S. CoupetaG.NicolasbCeewin N.LouderbM.Meyerb(2021) When public health 

messages become stressful: Managing chronic disease during COVID-19 Social 

Sciences & Humanities Open Volume 4, Issue 1, 2021, 100150 Revised 15 February 

2021, Accepted 24 March 2021, Available online 8 April 2021. 

https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2021.100150 

52. Jacob B. Mirsky, MD, Daniel M. Horn, MD (2020) Chronic Disease Management 

in the COVID-19 Era The American Journal of Managed Care, August 2020, Volume 

26, Issue08Am J Manag Care. 2020;26(8):329 

330. https://doi.org/10.37765/ajmc.2020.43838 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.2337/diacare.28.11.2655
https://doi.org/10.2337/diacare.28.11.2655
https://doi.org/10.1093/intqhc/mzy091
https://doi.org/10.1093/intqhc/mzy091
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590291121000462#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590291121000462#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590291121000462#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590291121000462#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/25902911
https://www.sciencedirect.com/science/journal/25902911
https://www.sciencedirect.com/science/journal/25902911/4/1
https://www.ajmc.com/authors/jacob-b-mirsky-md
https://www.ajmc.com/authors/daniel-m-horn-md
https://doi.org/10.37765/ajmc.2020.43838


      

47 
 

ANEKSE 

 

Aneks 1  

LEJA ETIKE 

Nr. .............. Prot.               Vlorë, më _____/_____/2021 
 
 

Lënda: Dhënie e lejes etike për kryerjen e studimit kërkimor për mbrojtjen e Tezës së 

Studimeve Master në Shkenca Infermierore pranë Drejtorive të Qendrave të  Kujdesit 

Shëndetësor Vlorë  dhe Drejtoria Rajonale e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit 

Shëndetësor Vlorë. 

 
 
FAKULTETIT TË SHËNDETIT  

Drejtueses së Departamentit të Infermierisë 

Dr. Majlinda Zahaj 

 

KËRKESË 

Unë, Erda Tozaj, studente në Masterin Shkencor në Shkenca Infermierore, 

Departamenti i Infermierisë, Fakulteti i Shëndetit, në zbatim të rregullores së 

Departamentit të Infermierisë Neni 52, “Modalitetet për mbrojtjen e diplomës”, ju 

parashtrojmë kërkesën për dhënien nga ana juaj të lejes etike për kryerjen e një studimi 

shkencor për mbrojtjen e Diplomës për Masterin Shkencor, e cila duhet të kryhet vetëm 

me mbrojtje temë diplome.  

Vend i studimit: Qendrat Shëndetësore të qytetit të Vlorës (Nr.1; Nr.2; Nr.3; Nr.4; 

Nr.5).   

Titulli i studimit: “Ndikimi i Covid-19 në kujdesin shëndetësor dhe menaxhimin e 

sëmundjes në pacientë kronik me hypertension arterial.” 

Studimi do të jetë i tipit transversal dhe do të përfshijë të gjitha pacientët me 

hypertension arterial kronik që do të paraqiten në qendra shëndetësore për marrjen e 

kujdesit të nevojshëm shëndetësor gjatë periudhës së zhvillimit të studimit. 

Koha e zhvillimit: Mars - Qershor 2021 

Mbledhja e të dhënave: Studimi do të jetë i tipit transversal. Të dhënat do të mblidhen 

nëpërmjet një pyetësori standart, anonim të administruar nga kërkuesi për vlerësimin e 

ndikimit të Covid-19 në kujdesin shëndetësor dhe menaxhimin e sëmundjes në pacientë 

kronik me hypertension arterial, i cili do realizohet  nëpërmjet një pyetesori të 

strukturuar bazuar në literature The Patients Assessment Chronic Illness Care (PACIC 

questionnaire). Të dhënat do të mblidhen në Qendrat Shëndetësore të qytetit të Vlorës 

(Nr.1; Nr.2; Nr.3; Nr.4; Nr.5) tek pacientët të sëmurë konik me hipertension arterial. 

https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/1472-6963-8-182
https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/1472-6963-8-182
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Në cdo fazë të hartimit dhe zbatimit të studimit, kërkimi do të udhëhiqet nga Parimet 

etike të Kërkimit Mjekësor që përfshijnë njerëzit si dhe në bazë të deklaratës së 

Helsinkit dhe Etikës për kërkim të Komunitetit Europian si dhe të Kodit të Sjelljes për 

Integritet në Kërkimin Shkencor në Republikën e Shqipërisë. Kërkuesi siguron se në të 

gjitha fazat e studimit do të respektohen standartet etike për mbrojtjen e jetës, shëndetit, 

dinjtetit, integritetit, marrjes së vendimeve, privatësisë dhe konfidencialitetit të 

personave të përfshirë në studim. Mbledha e të dhënave do të filloj vetëm pasi do të 

merret leja etike si dhe kur të gjithë individët që do të jenë pjesë e studimit, pasi do të 

informohen në lidhje me qëllimin e studimit të japin konsentin verbal. Pjesëmarrësit në 

studim do të informohen në lidhje me llojin e të dhënave që do të mblidhen, kërkuesin, 

kohëzgjatjen e studimit si dhe përshkrimin e procedurës së mbledhjes së të dhënave. 

Kërkuesi siguron se do të zhvilloj studimin në përputhje me protokollin e studimit të 

miratuar nga komitetet përkatëse etike. 

LEJA ETIKE ËSHTË SIGURUAR NË KUDËR TË PROJEKTIT TË QENDRËS 

KËRKIMRE SHKENCORE E SHËNDETIT "Parandalimi dhe Menaxhimi i 

Sëmundjeve Kronike Diabet tipi 2 dhe Hipertension.Validizimi në shqip i modelit të 

kujdesit Patient Assessment of Chronic Illness Care PACIC" 2020 ku unë jam pjesë 

e grupit të punës. Bashkangjitur keni fotokopje që konfirmojnë dhënien e lejes etike 

për kryerjen e studimit nga institucionet përkatëse si dhe një përmbledhje të tematikës 

së studimit dhe planin e punës kërkimore-shkencore. 

   

 

 

Faleminderit për bashkëpunimin! 
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Aneks 2  

FLETË INFORMUESE  

Përshendetje,  

jam Erda Tozaj, studente në prag diplomimi (Master në shkencat Infermierore) në 

Fakultetin e Shëndetit, Universiteti i Vlorës “Ismail Qemali”.  

Jam duke kryer një studim në lidhje me ndikimin e Covid-19 në kujdesin shëndetësor 

dhe menaxhimin e sëmundjes në pacientë kronik me hypertension arterial në qendrat 

shëndetësore të qytetit të Vlorës. Të dhënat e mbledhura nga studimi do të shërbejnë 

për realizimin e punimit për diplomim. 

Pandemia COVID-19 ndikon në proceset e kujdesit rutinë për pacientët kronikë. 

Kujdesi rutinë për sëmundjet kronike është një sfidë e madhe e vazhdueshme. Sfidat 

janë më të mëdha për shkak të nevojës për të devijuar përpjekjet e kujdesit shëndetësor 

drejt pandemisë COVID-19. Numri në rritje i rasteve të sëmundjes së re kërcënon 

aftësinë për të siguruar kujdes të duhur për pacientët me kushte të tjera mjekësore sic 

është hipertensioni kronik. 

Nëse ju dëshironi të bëheni pjesë e studimit duke plotësuar pyetësorin anonim në të 

cilin janë përfshirë pyetje që vlerësojnë menaxhimin e hipertensionit gjatë pandemisë. 

Pjesemarrja është vullnetare, ju mund të vendosni që të ndërprisni plotësimin e 

pyetësorit në cdo kohë. Të dhënat janë konfidenciale, ato do të përdoren vetëm për 

qëllimin e studimit. 

Më nevojitet miratimi juaj me gojë që të fillojmë plotësimin e pyetësorit. 

Faleminderit për pjesëmarrjen! 
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Aneks 3 

PYETËSORI 

Ky eshte nje pyetesor anonim qe synon te vleresoje nivelin e kujdesit shendetesor qe 

keni marr per semundjen e hipertensionit ne 6 muajt e fundit.  Duke plotësuar këtë 

pyetësor ju keni shprehur dhe vullnetin tuaj të lirë për të qenë pjesë e këtij studimi.  

Ju faleminderit per pjesëmarrjen! 
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Përmbledhje 

Hyrje 

Hipertensioni ose presioni i lartë i gjakut është një gjendje e rëndë mjekësore që rrit ndjeshëm rreziqet e sëmundjeve 

të zemrës, trurit, veshkave dhe sëmundjeve të tjera. Mbajtja nën kontroll e presionit të gjakut është thelbësore për 

ruajtjen e shëndetit dhe zvogëlimin e rrezikut të sëmundjeve jo të transmetueshme. Pandemia e COVID-19 ka ndikuar 

në menaxhimin e cdo sëmundje kronike duke shtuar vështirësinë për këta pacientë, përfshira dhe pacientët hipertensiv.   

Qëllimi i studimit 

Qëllimi i studimit transversal ishte të vlerësojë ndikimin e COVID-19 në kujdesin rutinë për pacientë hipertensivë 

kronik. 

Metodologjia 

Mostra e studimit ishin 390 pacientë të qendrave shëndetësore të qytetit të Vlorës. Pyetësori Vlerësimi i Pacientit i 

Kujdesit për Sëmundjet Kronike (The Patient Assessment of Care for Chronic Illness- PACIC) u përdor për mbledhjen 

e të dhënave gjatë periudhës Mars – Prill 2021.  

Rezultatet 

Nga analiza e te dhënave të studimit rezultoi se grupmosha më e shpeshtë e pacientëve hipertensivë ishte kategoria mbi 

65 vjec (40,7%). Mbizotërojnë pacientët që kanë kohë diagnostikimi mbi 10 vjet për gjendjen hipertensive (24,6%). 

Shumica e tyre kanë sëmundje shoqëruese (56,9%) si më prevalente të raportuara ishin; diabeti, obeziteti, sëmundjet 

renale, kardiovaskulare dhe reumatizmale. Karakteristikat socio-demografike të pjesëmarrësve në studim lidhen 

statistikisht me nivelin e cilësisë së kujdesit shëndetësorë ndaj gjendjes së hipertensionit kronik (p<0,001) dhe 

menaxhimin e hipertensionit gjatë COVID-19. Pacientët (58,7%) raportojnë se janë ushqyer shëndetshëm gjatë kësaj 

periudhe ndersa 37,7% jo. Gjatë pandemisë së COVID-19 procesi i menaxhimit të hipertensionit kronik është 

vështirësuar shumë në marrja e kujdesit nga personeli shëndetësor (42,8% kanë zgjedhur shkallën 5 të vështirësisë nga 

1 deri te 5).  

Konkluzionet  

Roli aktiv i pacientit në menaxhimin e hipertensionit kronik gjatë COVID-19 është një nga nënkategoritë që ky studim 

ka vlerësuar me rezultatin më të lartë. Mbështetja e vendimarrjes së pacientit nga personeli i shërbimeve shëndetësore 

primare në lidhje me menaxhimin e hipertensionit kronik nuk ka qënë e mjaftueshme. Roli i pacientit në vetë-kujdesin 

e hipertensionit kronik gjatë COVID-19 ka qenë aktiv me një shkallë 5 të vështirësisë (34,4%) nga 1 deri te 5. 

Rekomandimet 

Rekomandohet që të ngrihen politika për rritjen e nivelit të kujdesit shëndetësor parësorë për pacientët të sëmurë kronik 

duke adresuar mbështetjen e vendimmarrjes së pacientit dhe vendosjen e qëllimit për vetë-menaxhimin e gjendjes së 

tyre kronike. Për përgjithësim të rezultateve rekomandohet kryerja e studimeve të tjera edhe per gjendje të tjera kronike 

për vlerësimin e kujdesit shëndetësorë parësorë gjatë pandemisë  

Fjalët kyҫe: Hipertension Arterial, menaxhim, Sëmundje kronike, PACIC, COVID-19. 

 

Abstract 

Introduction 

Hypertension or high blood pressure is a serious medical condition that significantly increases the risks of heart disease, 

brain, kidney and other diseases. Keeping blood pressure under control is essential for maintaining good health, and 

reducing the risk of non-communicable diseases. The COVID-19 pandemic has affected the management of any 

chronic disease by increasing the difficulty for these patients, including hypertensive patients. 

Purpose of the study 

The aim of the transversal study was to evaluate the impact of COVID-19 on routine care for chronic hypertensive 

patients. 

Method 

The study sample was 390 patients of health centers in the city of Vlora. The Patient Assessment of Care for Chronic 

Illness (PACIC) questionnaire was used for data collection during the period March - April 2021. 

Results  

The analysis of the study data showed that the most common age group of hypertensive patients was the category over 

65 years (40.7%). Patients with a diagnosis time of over 10 years (24.6%) predominate. Most participants have 

concomitant diseases (56.9%), reported as more prevalent were; diabetes, obesity, kidney, cardiovascular and 

rheumatic diseases. The socio-demographic characteristics of the study participants are statistically related to the level 

of quality of health care to the state of chronic hypertension (p <0.001) and the management of hypertension during 

COVID-19. Most participating patients 58.7% report that they have eaten healthy during this period and 37.7% have 

not. During the COVID-19 pandemic, the process of managing chronic hypertension has become very difficult in 

obtaining care from health care givers (42.8% have chosen the 5th degree of difficulty from 1 to 5). 

Conclusions 

The active role of the patient in the management of chronic hypertension during COVID-19 is one of the subcategories 

that this study has evaluated with the highest score. Supporting the patient's decision-making by primary care staff 

regarding the management of chronic hypertension has not been sufficient. The patient's role in chronic hypertension 

self-care during COVID-19 has been active with a 5 degree of difficulty (34.4%) from 1 to 5. 

Recommendations 

It is recommended the development of policies to increase the level of primary health care for chronically ill patients 

by addressing patient decision support and setting a goal for self-management of their chronic condition. To generalize 

the results, it is recommended to conduct other studies for other chronic conditions for the evaluation of primary health 

care during the pandemic. 

Keywords: Arterial hypertension, management, Chronic Disease, PACIC, COVID-19. 


