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EDITORIAL

SË BASHKU JEMI MË TË FUQISHËM!
Motoja e Federatës Botërore të Diabetit (IDF) është: 
«Së bashku jemi më të fuqishëm». Kjo moto për Shoqatën tonë të Diabetit merr një rëndë-
si edhe më të madhe po të shohim situatën e Diabetit në vendin tonë dhe perspektivën 
e afërt. Sipas të dhënave zyrtare në Shqipëri përqindja e personave të diagnostikuar me 
Diabet është 1%, ose afërsisht 30 000 persona. Por dihet që ky numër përbën gjithnjë 
vetëm « majën e ajsbergut » dhe një numër shumë më  i madh personash nuk janë zbu-
luar apo as nuk e dinë që vuajnë nga kjo sëmundje. Të dhënat e fushatave të ndryshme 
depistuese kanë treguar se shifra reale e numrit të personave me diabet në vendin tonë 
është 3-4 herë më e lartë ; bëhet fjalë për 100-120 000 të rritur që bëjnë pjesë në armatën 
e madhe të personave me diabet. Në rast se kësaj shifre do t’i shtonim edhe familjarët e 
të afërmit e personave me diabet, personelin mjekësor që punojnë, kujdesen e trajtojnë 
diabetikët, shifra do të ishte me gjithë mend SHUMË E MADHE. 

TË GJITHË BASHKË ne mund të bëjmë të dëgjohet zëri ynë. 

TË GJITHË BASHKË ne mund të arrijmë të parandalojmë përhapjen e mëtejshme të dia-
betit, që sot po kërcënon jo vetëm të rriturit dhe kryesisht ata të moshës mbi 50 vjeç, por 
edhe fëmijët dhe adoleshentët. 

TË GJITHË BASHKË  ne mund të bëjmë që diabetikët në Shqipëri të kenë po ato të drejta 
dhe lehtësira si të gjithë personat me diabet në Evropë e në vendet e tjera të zhvilluara.

TË GJITHË BASHKË ne mund të kërkojmë të ndryshojë situata e mjekimit dhe ndjekjes 
së diabetit, ku personat me diabet nuk kanë mundësinë e edukimit dhe të informimit për 
sëmundjen, nuk kanë mundësinë e ndjekjes dhe kontrollit të efektshmërisë së mjekimit, 
pasi hemoglobina e glukozuar nuk bëhet fare në shumicën e rretheve të Shqipërisë, kur 
fijet dhe aparatet për kontrollin e glicemisë as nuk mendohet që të futen ne listën e rim-
bursimit, kur pacientët nuk kanë mundësinë e trajtimit me medikamentet e reja si insulinat 
analoge, apo preparatet e reja, pasi ISKSH ka vënë kufizime shpesh edhe jashtë çdo lloj 
kriteri shkencor, përveçse atij të KOSTOS EKONOMIKE !!! Do të doja të dija se kush kush-
ton më shumë, një muaj, apo qoftë edhe disa muaj mjekim me një preparat « të shtren-
jtë », apo cilësia e jetës dhe ndonjëherë edhe jeta e një njeriu ?   

   Pikërisht për këtë arsye ju bëjmë thirrje të dashur persona me diabet, familjarëve tuaj, 
mjekëve specialistë endokrinologë dhe mjekëve të familjes që të bashkohen me Sho-
qatën e Diabetit në Shqipëri, pasi Diabeti Mellitus sot përbën një problem serioz shënde-
tësor në shkallë Botërore. Jo më kot data 14 Nëntor ose Dita Botërore e Diabetit, është 
një datë e njohur edhe nga Organizata e Kombeve të Bashkuara që prej vitit 2007, duke 
qenë se Diabeti është e para sëmundje jo-infektive që përmendet si një sëmundje me 
impakt të gjerë dhe me një kosto të madhe sociale, ekonomike dhe shëndetësore në nivel 
botëror. Shoqata e Diabetit në Shqipëri edhe gjatë vitit 2008, vazhdoi të punojë për rritjen 
e ndërgjegjësimit të diabetikëve dhe të popullatës në përgjithësi për diabetin dhe prob-
lemet e lidhura me të. Gjatë vitit 2008, u realizuan tre fushata depistimi në rang vendi ; 
në Pogradec ku mori pjesë aktive mjeku endokrinolog Dr. Hasan Laho, në Elbasan nën 
kujdesin e mjekut endokrinolog të njohur Dr. Shefqet Deliallisi dhe në Tiranë në kuadrin 
e Ditës Botërore të Diabetit, në bashkëpunim me Shërbimin e Endokrinologjisë të QSU 
« Nënë Tereza », nën kujdesin e Ministres së Shëndetësisë Znj. Anila Godo me kontributin 
e veçantë të Presidentit të Shoqatës së Diabetit në Shqipëri Dr. Malo Minga 



dhe Prof. Feçor Agaçi. Shërbimi i Endokrinologjisë Pediatrike edhe gjatë vitit 2008, 
vazhdoi traditën e tij duke organizuar gjatë verës Kampin e Fëmijëve Diabetikë, ku morën 
pjesë 30 fëmijë diabetikë, të ndarë në dy grupe, secili nga pesëmbëdhjetë ditë, nën 
kujdesin e mjekëve endokrinologë pediatër Dr. Petrit Hoxha dhe Dr. Lindita Grimci.  Për 
herë të parë në Shqipëri më datë 14 Nëntor u organizua Salloni i Diabetit, ku morën pjesë 
shumë diabetikë, persona që dëshironin të dinin nëse kishin diabet, mjekë specialistë 

endokrinologë të Tiranës dhe të rretheve, mjekë të 
familjes, të ftuar nga Ministria e Shëndetësisë, ISKSH, 
ISHP etj. Në këtë sallon dhe në Konferencën e organizuar 
me këtë rast u diskutuan problemet me të cilat përballen 
çdo ditë personat me diabet, familjarët e tyre, por 
edhe vetë mjekët e personeli mjekësor që kujdeset e 
trajton çdo ditë personat me diabet. Gjatë gjithë javës 
që parapriu Ditën Botërore të Diabetit, në stacione të 
ndryshme lokale, kombëtare dhe shtetërore u organizuan 

emisione me të ftuar mjekë endokrinologë që diskutuan në 
lidhje me diabetin, problemet shëndetësore dhe koston e lartë ekonomike dhe sociale që 
ka mosdija, mosmjekimi dhe mungesa e kontrollit të diabetit. 

   Në tetor të vitit 2008, në Tiranë u hap zyra e Shoqatës së Diabetit në Shqipëri, një zyrë 
që do të jetë gjithnjë e hapur për diabetikët dhe familjarët e tyre, për mjekët e infermieret 
që duan të japin kontributin e tyre, të mësojnë por edhe të përfitojnë dije për veten e tyre, 
nëpërmjet cikleve të edukimit, bisedave dhe materialeve që shpërndahen falas në ambi-
entet e Shoqatës.

   Të gjitha këto aktivitete u bënë të mundura falë ndih-
mës dhe mbështetjes së kompanive farmaceutike, që 
janë partnerët tanë në luftën e gjatë për të parandaluar, 
mjekuar dhe fituar mbi diabetin. Asnjë nga këto aktivitete 
nuk do të ishte i mundur të realizohej pa pjesëmarrjen 
dhe ndihmën e personelit mjekësor; mjekëve special-
istë endokrinologë, infermiereve dhe mjekëve të familjes 
që punojnë çdo ditë me 

përkushtim, ndershmëri dhe pasion  për t’u qëndruar 
pranë personave me diabet, duke i udhëzuar, edukuar, 
mjekuar e lehtësuar vështirësitë me të cilat ata hasen 
çdo ditë. Mbi të gjitha pa pjesëmarrjen e diabetikëve, 
familjarëve të tyre, personave që interesohen për shen-
detin e tyre dhe që morën pjesë në aktivitetet e ndry-
shme dhe fushatat e depistimit dhe të sensibilizimit, 
zëri ynë do të mbetej i shkretë, pasi do të mungonte 
besueshmëria, vërtetësia dhe kurajoja që ju persona me diabet e keni aq me shumicë dhe 
që e tregoni çdo ditë me gjestet, mirëkuptimin dhe mirënjohjen tuaj ndaj nesh. 

   Gjejmë rastin t’i falënderojmë edhe një herë të gjithë, duke e ditur se nuk kemi bërë aq 
sa duhet deri tani, por duke premtuar që në 2009 të bëjmë edhe më shumë sepse :

SË BASHKU JEMI MË TË FUQISHËM!
	 	 JU	MIRËPRESIM
	 SHOQATA	E	DIABETIT	NË	SHQIPËRI
           Dr. Florian Toti, Tiranë prill 2009 
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NJË FAQE E RE PO SHKRUHET NË HISTORIKUN E REVISTËS

«PËR JU DIABETIKË»

Më kujtohet si sot kur në vitin 1995, së bashku me mjekë të tjerë endokrinologë si 
Dr. Gjinal Gjonçaj, Dr. Valentina Lile, Prof. Feçor Agaçi, dhe me infermieret Diana Pema 
e Arjana Petriti, me nxitjen dhe entuziazmin e Dr. Sulejman Budos, u bë i mundur botimi 
i numrit të parë të  Gazetës « Për ju diabetikë ». Ishte një gazetë e thjeshtë, me gjashtë 

faqe, pa figura, pa reklama, por 
ishtë një fillim i ri dhe premtues. 
Sot gazeta është rritur dhe është 
bërë një revistë  dinjitoze ku 
shkruajnë mjekët më  të njohur 
specialistë endokrinologë por edhe 
të specialiteteve të tjera. Revista 
sot botohet me dy – tre numra në 
vit. Tirazhi i saj është rritur në 1000 
kopje për numër. Cilësia e mate-
rialeve dhe numri i faqeve as nuk 
ka të krahasuar me ato të fillimit të 
saj. 

   Rritja e revistës dhe e cilësisë së saj është në përpjesëtim me rritjen e Shoqatës, të ak-
tivitetit të saj dhe të njohjes së Diabetit si një sëmundje në rritje të vazhdueshme, me një 
kosto të madhe lidhur me mjekimin dhe parandalimin e ndërlikimeve kronike të diabetit. 
Në faqet e saj, gjithmonë janë trajtuar tema të rëndësishme dhe në ndihmë të  personave 
me diabet, lidhur me problemet e bashkëjetesës së përditshme me diabetin. 
Jemi përpjekur që të japim gjithmonë atë që kemi menduar se është më e rëndësishmja 
në jetën e çdo dite, me fjalë të thjeshta e të kuptueshme, por pa lënë pas dore anën 
shkencore. Megjithatë nuk kemi shpëtuar dot nga rënia në përsëritje, e në thjeshtëzim më 
tepër se ç’duhet të materialeve, duke harruar se bashkë me ne, bashkë me revistën është 
rritur edhe niveli i diabetikëve, që sot kanë mundësi të lexojnë materiale të ndryshme, të 
sigurojnë informacion nga televizori, interneti dhe nga familjarët e tyre të shpërndarë anë 
e kënd botës. 

   Mbi të gjitha, kemi harruar, ose më mirë të themi e kemi lënë pak pas dore një hallkë të 
rëndësishme në trajtimin dhe ndjekjen e diabetikëve – MJEKUN E FAMILJES –  derën e 
parë ku troket dhe ku shpesh gjen 
përgjigje e zgjidhje personi me dia-
bet. Pikërisht për të korrigjuar këtë 
gabim duke filluar nga ky numër në 
faqet e revistës do të zerë vend një 
rubrikë e re: Në ndihmë të mjekut 
të familjes. Në faqet e kësaj rubrike 
do të ketë informacion në lidhje 
me problemet kryesore të personit 
diabetik, këshilla dhe rekomandime 
të shoqatave shkencore evropiane 
dhe botërore për diagnostikimin, 
trajtimin dhe ndjekjen sa më të 



9

mirë të personave diabetikë. Shpresojmë që të japim një ndihmesë, qoftë edhe modeste 
kolegëve tanë - mjekëve të familjes, për të lehtësuar sado pak barrën e rëndë që bie sot 
mbi supet e tyre, pa dashur ta rëndojmë edhe më tepër punën e tyre. 

   Drejtimi kryesor i revistës mbeten personat me diabet. Persona që kanë një jetë të tyre, 
të mbushur me heroizma të vogla të përditshme. Sa prej tyre kanë arritur të ngrihen mbi 
sëmundjen dhe të vazhdojnë të jenë të sukseshëm në jetën profesionale e familjare, duke 
hedhur poshtë termin  « i sëmurë », duke triumfuar e duke treguar se asnjë sëmundje, 
asnjë vështirësi nuk është e pakalueshme, por duhet vullnet, disiplinë dhe dëshirë e 
madhe për të provuar, jetuar e fituar.  Prandaj në faqet e revistës kemi menduar që të 
shtojmë një rubrikë të re të titulluar: Persona të njohur me diabet. Në këtë numër të parë 
kemi shkruajtur për dy persona të njohur të huaj me diabet, duke shpresuar që së shpejti 
të kemi edhe ne një album me persona të njohur shqiptarë me diabet. Një tjetër rubrikë 
që vjen me një format të ri është edhe Këndi i dietës, ku kemi menduar që në çdo numër 
të jepen informacione në lidhje me përbërësit e ndryshëm të ushqimit, duke patur si bazë 
zakonet dhe mënyrën tonë kombëtare të të ushqyerit, por edhe ndikimet e përshtatjet 
që po ndodhin në mënyrën e gatimit sot. Një rubrikë e re është edhe Të reja/kuriozitete 
nga fusha e mjekësisë ku do të gjeni disa informacione të kohëve të fundit që mund t’u 
interesojnë personave me diabet, por edhe mjekëve e personelit mjekësor.  
   Shpresojmë që ndryshimet e revistës të jenë për mirë dhe të ndikojnë në rritjen e 
interesit të lexuesve për të përfituar sa më shumë nga faqet e saj. Duke e ditur se e mira 
nuk ka fund, mbetemi në pritje të vlerësimit tuaj, të vërejtjeve dhe sugjerimeve tuaja për të 
qenë gjithnjë më të mirë, gjithnjë më pranë, gjithmonë në shërbim e duke menduar 
«Për ju diabetikë».

	 	 	 	 	 	 	 Presidenti	i	Shoqatës	së	Diabetit	në	Shqipëri	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Dr.	Malo	Minga

Të njohim, të mjekojmë dhe 
të parandalojmë diabetin 

dhe ndërlikimet e tij.

14 Nëntori
 Dita Botërore e Diabetit

Që prej vitit 1991 dita botërore 
e diabetit vazhdon të rrisë 

sensibilitetin ndaj tij kudo në botë.

Objektivi i sotëm është zbulimi e trajtimi sa 
më i hershëm!
Personat me faktorë rrisku duhet të bëjnë kontrolle 
periodike (analizat e sheqerit në gjak të pakten 1 herë 
në vit)

Në shumë raste diabeti tip 2 mund të parandalohet!

Kjo arrihet përmes rënies në peshë dhe ndryshimit të 
mënyrës së jetesës në dietën dhe aktivitetin fizik:
- peshë normale 
(objektivi: Pesha = Gjatësia -5 cm për gjatësinë në cm)
- aktivitet fizik ( ecje e shpejtë të paktën 30 min / ditë)
- pakësim i yndyrnave në dietë
- shtim në dietë i ushqimeve të pasura me fibra

Mjekimi i diabetit
Në personat që janë me diabet tip 1 trajtimi me 
injeksione të përditshme të insulinës dhe regjimin 
dietetik përkatës është i domosdoshëm për jetën.

Në personat që janë me diabet tip 2 suksesi i 
trajtimit varet shumë edhe nga zbulimi i hershëm i 
diabetit, pasi shpesh përballemi me komplikacione të 

avancuara që në momentin e zbulimit të tij, trajtimi i 
të cilave është i kushtueshëm dhe jo shumë efektiv.

 Mjekimi realizohet përmes kontrollit të mirë të 
peshës, shtimit të aktivitetit fizik, dietës korrekte dhe 
medikamenteve (tableta ose në disa raste insulinë). 

Sa më shpejt të zbulohet e trajtohet diabeti 
aq më të mira janë rezultatet  e mjekimit. 
Rezultati dhe efektshmëria 
e mjekimit vlerësohen 
përmes ekzaminimeve 
të ndryshme klinike e 
laboratorike: Monitorimi i 
rregullt i glicemisë me anë të 
matjeve me aparat, HbA1c, 
mikroalbuminuria, kontrolli i 
syve, nervave, i funksionit të 
zemrës etj.

Dr. Florian Toti
Dr. Ermir Nelaj

rregulloni mjekimin. Duhet 
ta bëni testin më shpesh kur 
nuk ndiheni mire, kur i jepni 
makinës apo keni një aktivitet 
fizik. 

Për pacientët  që trajtohen 
me dietë ose me preparate 
nga goja rekomadohet që 
matja të kryhet esëll në 
mëngjes dhe 2 orë pas ushqimit ( pas vakteve). 
Për pacientët që trajtohen me Insulinë matjet 
duhen bërë esëll në mëngjes, para drekës, 
para darkës dhe para gjumit (ora 22.30-23°°). 
Ndonjëherë mjeku juaj munt t’ju kërkojë të 
kryeni matje gjatë natës ( ora 24°° dhe 3°° e 
mëngjesit) për të përjashtuar një hypoglicemi 
gjatë natës. 

Ju duhet ta bëni testin më shpesh kur 
jeni duke bërë ushtrime fizike. 

Këshilla kryesorepër testimin 
• Duart duhet të jenë të lara para se të filloni. 
 Për dorni ujë dhe jo kartopeceta të lagura (kar 
 topecetat e lagura përmbajnë glycerinë dhe  
 mund të ndikojnë në rezultatet e testit).
• Shponi gishtin në pjesën anësore – jo në mes  
 ose afër thoit, sepse ju dhemb më shumë.
• Mos përdorni të njëjtin gisht sa herë që bëni  
 testin – sepse ju dhemb më pak
• Nëse nuk del gjak mjaftueshëm mbajeni gishtin  
 poshtë. Kjo bën që të dalë më shumë gjak nga  
 gishti.
• Duart duhet të jenë të ngrohta – Nëse ato janë  
 të ftohta është e vështirë të nxirrni gjak dhe do  
 t’ju dhemb më shumë.

Jepini kuptim rezultateve tuaja
Mbajtja shënim e të gjitha rezultateve e ndihmon 
mjekun t’ju japë këshilla për rregullimin e 
mjekimit nëse është i nevojshëm.
Disa njerëz mundohen të gënjejnë për rezultatet 
e tyre, kështu që mjeku mendon se ecuria e 
tyre është e mirë, por kjo nuk ju ndihmon ju 
dhe mjekun për t’i dhënë kuptim rezultateve 
dhe për të bërë një kontroll të mirë të diabetit 
dhe gjithmonë mbani mend që jeni ju ata që 

kontrolloni diabetin tuaj çdo 
ditë, kështu që shënimet janë të 
rëndësishme për ju.
Rezultatet e testit mund të mos 
i kuptoni ndonjëherë. Ju mund 
të merrni një rezultat të ulët ose 
të lartë dhe nuk e dini pse. Mos u 
shqetësoni, mund t’i ndodhë çdo 
njeriu.

Mbajtja e kontrollit.
Mund tju duket e lehtë në fillim të mbani një 
kontroll të mirë, gjithashtu mund të keni një 
kohë gjatë që merrni rezultate të kënaqshme 
dhe pikërisht në këtë rast ju mund të mendoni 
të ndaloni testimin. Por është e rëndësishme të 
vazhdoni testimin rregullisht sepse kështu keni 
mundësi të përshtasni ushqimin dhe kur duhet të 
hani gjatë kohës që jeni aktiv për të mbajtur nivele 
të kënaqshme të glukozës në gjak. 
Me kalimin e kohës testimet mund t’ju vijnë në 
majë të hundës. Kjo është njerëzore. Por në fund të 
fundit testimet ju ndihmojnë të mbani një kontroll 
të mirë  të diabetit.

Shkaqet e mundshme për rezultatet 
enigmë.
• Shpesh mund të merrni një rezultat të lartë pas  
 një hipoglicemie, sepse ndoshta keni marrë kar 
 bohidrate ose glukozë shtesë për ta trajtuar atë.
• Sëmundjet ndikojnë në rezultatet e testit (rrisin  
 gliceminë).
• Aktiviteti fizik mund të shkaktojë nivele të ulta  
 ose të larta të glukozës në gjak.
• Stresi ndikon mbi nivelet e glukozës në gjak ( më  
 shpesh e rrit gliceminë) .
• Moti shumë i ngrohtë mund të ndikojë në nivelet  
e glukozës ne gjak.

Nëse nivelet e glukozës në gjak janë vazhdimisht të 
larta ose të ulëta, kontaktoni me mjekun tuaj dhe ai 
do t’ju ndihmojë.

Dr. Florian Toti
Dr. Klotilda Jahaj    
    

M AT J A  E  G L I C E M I S E , 
K U R  D U H E T  B E R E , 
S I  D H E  P E R  Ç FA R E 

N D I H M O N .

Bëni kujdes nga i ftohti (ngrica) dhe nga uji 
i nxehtë. Provoni gjithmonë me bërryl ujin 
para së të fusni këmbët në të, apo i thoni 
ta bëjë një pjesëtar tjetër i familjes.

Mos përdorni asnjëherë objekte prerëse 
apo produkte abrazivë për të hequr 
kallot.
Konsultohuni menjëherë me mjekun para 
çdo shenje alarmi tek këmbët: skuqje, 
dhimbje, fryrje etj.

Dhe në fund përveç kujdesit për këmbët 
përdorini ato:   

PRA  ECNI

Dr.Gerond Husi      

KEMBA 
në diabet 

dhe 
kujdesi për të

UNË E TRAJTOJ 
DIABETIN TIM EDHE 

DUKE NGRËNË

Një vakt i ekuilibruar përmban:

- një porcion mish, ose peshk, ose vezë, ose djathë
= proteina ose protide, por edhe yndyrna
- një porcion brumërash (patate, makarona, oriz,  
 bizele, thjerëza, bukë, fasule, byrek etj.       
= glucide ose sheqerna ose  karbohidrate
- një porcion zarzavate ose sallatë 
= fibra 
- një ëmbëlsirë (fruta, kos, kek, biskota etj.) 
= glucide
- një  porcion vaj (lugë kafe)  
= lipide ose yndyrna
- një pije (ujë, një gjysëm gote verë etj.)                 
   Prioriteti i marrjes së brumërave dhe frutave 
= prioritet në marrjen e karbohidrateve !

Nuk ka sheqer tek mishi, peshku, vezët, djathi, 
zarzavatet, sallatat, kafeja dhe vera.

 
Është si yndyrnat, një burim i rëndësishëm i 
kalorive dhe duhet kufizuar në atë masë që të 
evitojë një shtim në peshë. 

Alkooli nuk është një ushqim por sjell shume kalori 
( 7 Kkal për gram alkool).  Shembuj :

- 1  dl birrë sjell rreth 35 kkal, 
 1 krikëll 105 kkal 
=  1 fetë bukë
- 1  dl  verë sjell rreth 70 kkal  
=  200 gr mollë
- 1  dl whiskey sjell rreth 280 kkal ! ! !  
=   2 ½ feta bukë ! ! !

Një aperitivi  prej 3 dl verë i korrespondojnë 210 
kkal dhe aspak karbohidrate!

Alkooli i pirë esëll ( i pashoqëruar me ushqim)  
mund të shkaktojë hypoglicemi të rënda (madje 
dhe tek personat jodiabetikë)
Për të mos shkaktuar hypoglicemi, alkooli duhet 
konsumuar me kufizime (rreth 1 – 3 dl në ditë) dhe 
gjithmonë i shoqëruar me ushqime që pëmbajnë 
karbohidrate.
Mos merrni kurrë alkool : esëll, me stomak bosh 
ose pa marrë karbohidrate, me qëllim që të evitoni 
rëndimin e hypoglicemive që mund të pasojnë.

Dr. Florian Toti
Dr. Thanas Furerraj
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KUSH RREZIKOHET PËR T’U SËMURUR NGA DIABETI TIP 2?

 Në përgjithësi diabetikët tanë janë njohur, informuar dhe edukuar me sëmundjen e tyre, 
pra dinë se ekzistojnë 2 tipe kryesore të diabetit: 
 Diabeti tip 1, diabeti i moshave të reja dhe që këta persona kanë nevojë për mjekim me 
Insulinë gjatë gjithë jetës së tyre. 
 Diabeti tip 2 prek më shpesh moshat e rritura dhe mjekimi i tyre si rregull bëhet me pre-
parate nga goja, apo antidiabetikë oralë, por gjithnjë e më tepër në mjekimin e tyre po për-
doret edhe insulina.
 Diabeti tip 2 është shumë më i shpeshtë (mbi 80 % e diabetikëve në vendin tonë i përka-
sin këtij tipi diabeti). Nga ana tjetër shpeshtësia e kësaj semundjeje çdo ditë e më tepër sa 
vjen dhe shtohet. Në vitin 2003 numëroheshin 189 milionë diabetikë tip 2 në botë, ndërsa 
kjo shifër në vitin 2025 do të jetë 324 milionë. Shumë sëmundje infektive që para një shek-
ulli ishin epidemike dhe shkaktonin vdekje masive, sot ju është harruar edhe emri, ndërsa 
sëmundje të reja kanë dalë në pah dhe janë bërë shqetësuese. Është interesante të për-
mendet se pikërisht sëmundja e sheqerit para 80 vjetësh thuajse nuk njihej në vendin tonë, 
ndërsa sot ajo ka një përhapje shumë të madhe. Rritja e numrit të diabetikëve me të drejtë i 
bën njerëzit më të ndjeshëm karshi kësaj sëmundjeje dhe ata shtrojnë disa pyetje si:
 
 A- Përse ka një shpërthim të kësaj sëmundjeje?  
 B- A mund të parandalohet kjo sëmundje? 
 C- Cilët janë personat që mund të preken më shpesh nga diabeti tip 2?
 D- A mund të zbulohet sa më herët kjo sëmundje?
 F- Çfarë shenjash ka kjo sëmundje? 
 E- A është i shërueshëm apo i mjekueshëm diabeti tip 2?

A- Është vërtetuar shkencërisht se shpeshtimi i kësaj sëmundjeje është rrjedhojë e mënyrës 
jo të shëndetshme të jetës. Njerëzit në përgjithësi kanë ndryshuar mënyrën e jetesës nga 
një jetë me veprimtari fizike, në jetë pa shumë aktivitet. Nga ana tjetër njerëzit ushqeheshin 
shekuj më parë me produkte ushqimore natyrore “të egra” dhe jo me ushqime të kultivuara 
dhe të përpunuara e me kalorazh të lartë. Njerëzit e lashtë luftonin me natyrën duke i marrë 
asaj gjahun (mishin, peshkun) frutat e egra dhe rrënjët e bimëve (zarzavatet). Kjo përballje 
me natyrën nuk i lejonte ata të dhjamoseshin. Si përfundim, ushqyerja jo e shëndetshme dhe 
mungesa e veprimtarisë fizike (mënyrë jo e shëndeteshme e jetesës) janë faktorët kryesorë 
në shpeshtësimin e kësaj sëmundjeje. Këta faktorë e shpërthejnë këtë sëmundje.

B- Në lidhje me pyetjen e dytë, duke u nisur nga analiza e pyetjes së parë, përgjigja është 
më e thjeshtë. Kjo sëmundje mund të parandalohet nëpërmjet ndryshimit të mënyrës jo të 
shëndetshme të jetesës: Ha më pak dhe më shpesh ushqim të shëndetshëm dhe lëviz  sa 
më shumë.

C- Jo të gjithë ata persona që jetojnë në mënyrë të pashëndetshme bëhen në të ardhmen 
diabetikë. Këta persona mund të bëjnë edhe sëmundje të tjera si: Hipertension, shtim të 
yndyrnave në gjak, hemorragji trunore, sëmundje kanceroze, infarkte të zemrës etj. Kjo do 
të thotë që pavarësisht se tek këta persona nuk shfaqet diabeti, ata jane të rrezikuar për 
shumë sëmundje të tjera. Personat më të rrezikuar për të shfaqur diabet janë: 
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• Personat e dhjamosur.

• Ata që bëjnë jetë sedentare (pa aktivitet fizik).

• Femrat që lindin fëmijë me peshë trupore mbi 4 kg.

• Tek disa gra që kanë mykoza të vazhdueshme në organet gjinore dhe që me mjekimin  

 e gjinekologut “të kruajturat e tyre nën vehte” nuk përmirësohen, mund të jenë pasoja të  

 diabetit të fshehtë, të panjohur.

• Personat që bëjnë infeksione të shpeshta, që kane ulje të rezistencës dhe shfaqje 

 të mykut në gojë, këmbë etj.

• Ata individë që kanë të afërm me diabet.

• Ata persona që vuajnë nga Hipertonia, apo kanë  të rritura yndyrnat në gjak.

• Diabeti gjendet shpesh edhe tek të sëmurët me sëmundje të zemrës, 

 në ata që pësojnë infarkte të miokardit, apo aksidente hemorragjike trunore.

• Të sëmurët që mjekohen me kortizonikë për sëmundje të ndryshme të gjakut, 

 apo reumatizmale.

• Edhe disa sëmundje që shkaktohen nga mbiprodhimi i hormoneve 

 (tiroide, mbiveshka, hipofiza) shoqërohen më shpesh me diabet tip 2. 

D- Kjo sëmundje mund të zbulohet që në fazat fillestare të saj, kur ende nuk ka dhënë 
dëmtime në enët e gjakut, nervat dhe organet e ndryshëm. Mënyra më e mirë e zbulimit të 
hershëm të saj është EDUKIMI dhe INFORMIMI i popullatës në përgjithësi rreth shkaqeve 
që e shpërthejnë këtë sëmundje, të njohjes së personave më të rrezikuar për këtë 
sëmundje. Duke patur këto të dhëna në krye të vëmendjes çdo individ pas moshës 
40 vjeç duhet të bëjë matje të sheqerit në gjak, të paktën një herë në vit. Ka edhe një 
mënyrë tjetër që quhet depistim aktiv dhe pasiv; kjo do të thotë matja e sheqerit në gjak 
në popullatën e “shëndetshme” qoftë të organizuar, qoftë e rastësishme kur njerëzit 
shtrohen në spital, do të kryejnë ndonjë ndërhyrje kirurgjike, në gratë shtatzëna, apo kur 
persona të veçantë kanë infeksione të përsëritura. 

E- Shenjat kryesore të lidhura me sheqerin e rritur në gjak janë: 
Pirja e ujit në sasi të madhe, urinim i shpeshtë dhe në sasi të madhe, si gjatë ditës dhe 
gjatë gjumit, oreks dhe uri e shtuar, që shpesh shoqërohet me pakësim të peshës trupore, 
gjendje e përgjumur. Këto shenja mund të gjenden vetëm kur sheqeri në gjak është i rritur 
mbi 200 mg/dl esëll, por ju dini që diabet quhet kur sheqeri esëll është mbi 126 mg/dl. Në 
këto rastet e fundit diabetiku mund të mos ketë asnjë shenjë të kësaj sëmundjeje dhe të 
zbulohet ose rastësisht, ose si pasojë e ndërlikimeve që kjo sëmundje shkakton. Ju duhet 
të mësoni se sheqeri qoftë edhe lehtësisht i rritur në gjak (mbi 110 mg/dl) pavarësisht se 
nuk jep shqetësime të ndjeshme, të dukshme, ai dëmton nervat dhe enët e gjakut në të 
gjithë trupin tonë. Madje përshpejton edhe sëmundjen e plakjes së parakohshme të enëve 
të gjakut (aterosklerozën). Sa herë që tek një person gjenden sëmundje të nervave dhe 
enëve të gjakut, që shfaqen më herët se zakonisht, duhet të kërkohet edhe sëmundja e 
sheqerit si shkaktare e tyre. Me këtë rast duhet të tërheqim vëmendjen për një dukuri të re 
që është dhjamosja e moshave të reja, apo obeziteti siç njihet në gjuhën mjekësore, pasi 
edhe në këto mosha mund të shfaqet diabeti tip 2 që ështe tipik i moshave të rritura. 

           Dr. Sulejman Budo
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TË REJA NGA FUSHA E MJEKËSISË

Lidhja mes HbA1c dhe mesatares së glicemive. 

   Hemoglobina e glukozuar, apo siç njihet më thjesht HbA1c, sot 
përdoret gjerësisht për të gjykuar mbi gradën e ekuilibrit të diabetit 
dhe efikasitetin e mjekimit aktual. Norma e saj për një person jodiabe-
tik është 4.2-6.2%, kurse në rastin e një personi me Diabet ne duam 

që ajo të jetë <7%, bile 
<6.5%. Në praktikën 
e përditshme një rol të 
rëndësishëm zë edhe 
vetëkontrolli glicemik. Një 
studim i kohëve të fundit 
hedh dritë mbi raportin 
e mesares së glicemive 
me HbA1c. Për këtë u 
morën në studim 507 
persona, 268 me diabet 
tip 1, 159 me diabet tip 2 
dhe 80 persona jo diabe-
tikë. U morën në studim 
glicemitë e realizuara nga 
këta persona gjatë tre 
muajve përpara matjes 
së HbA1c, afërsisht 2700 
matje dhe u pa një kor-
relacion shumë i mirë i 
glicemive mesatare me 
HbA1c. Asnjë diferencë 
nuk u vu re ndërmjet gru-
peve lidhur me moshën, 

gjininë, origjinën apo tipin e diabetit. Kështu një HbA1c prej 5% i takon një mesatare glicemie 
prej 97 mg/dl; 6% glicemia mesatare 126 mg/dl; 7% glicemia mesatare 154 mg/dl; kurse një 
hemoglobine të glukozuar prej 12% i takon një mesatare glicemie prej 300 mg/dl!!!           
           Diabetes	Care	Janar	2009   
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Avantazhet e një trajtimi agresiv antikolesterol për diabetin tip 2.

Një studim i kohëve të fundit ka treguar se një nivel 
shumë i ulët i kolesterolit “të keq” LDL-kolesterolit, 
pakëson trashjen e arterieve karotide, arteriet kryesore 
të qafës që furnizojnë me oksigjen trurin. Statinat (Flu-
vastatinë, Rosuvastatinë, Atorvastatinë, Simvastatinë) 
sigurisht që zenë vendin e parë si armë për të ulur LDL-

kolesterolin. Në rast 
se ne marrim si vlerë 
të synuar për LDL-
kolesterolin në per-
sonat me diabet shifrën <100 mg/dl, në këtë studim u 
synua që me anë të terapisë me statina të arrihej vlera  
LDL-kolesteroli <70 mg/dl. Ky studim u krye me 407 
diabetikë tip 2 amerikanë, me    moshë mbi 40 vjeç, 
që nuk kishin asnjë anamnezë për kriza kardiake, apo 
sëmundje të tjera kardiovaskulare.

Journal of American College of Cardiology  Dhjetor 2008

Një substancë e mrekullueshme?

Resveratrol, një substancë që gjendet me shumicë në verën e kuqe, mund të shërbejë 
për uljen e shifrave të kolesterolit dhe zgjatjen e jetës. Këto janë të dhëna të studimeve 
të fundit lidhur edhe me atë që quhet si “paradoksi francez”. Paradoksi qëndron në fak-
tin se megjithëse kuzhina franceze është e mbushur me produkte jo të shëndetshme si 
djathëra të yndyrshëm, foie grasse, produkte të ndryshme salcash për gatim etj. francezët 
kanë një jetëgjatësi të madhe (si femrat dhe meshkujt) dhe mbi të gjitha një nivel të ulët të 

vdekjeve nga sëmundjet kardiake dhe aksidentet 
cerebrale. Si mund “t’i shpëlajnë” francezët gjithë 
këto yndyra të pashëndetshme? Përgjigja është 
gjetur në përdorimin e madh që ka në Francë vera 
e kuqe. Supozohet se Resveratroli që gjendet në 
verën e kuqe ndikon në përmirësimin e shëndetit 
të francezëve. Të dhëna të tjera tregojnë se Res-
veratroli pakëson koagulimin në enët e gjakut, pak 
a shumë si aspirina. Ai gjithashtu ka një efekt të 
fuqishëm antioksidant, si dhe pengon kolesterolin 
dhe trigliceridet që të vendosen në enët e gjakut, 
duke pakësuar kështu aterosklerozën, që është 
baza e sëmundjeve të enëve të gjakut-përfshirë 
këtu edhe infaktin e zemrës dhe aksidentet cere-
brale. Nga ana tjetër në disa studime është vënë 
re se përdorimi i Resveratrolit ka zgjatur jetën e 
disa organizmave të ulët si krimbat, ose mizat, 
prandaj supozohet se ai mund të luajë një rol të 

ngjashëm edhe tek qeniet njerëzore. Atëherë, pse jo? Një gotë verë të kuqe bashkë me 
ushqimin në drekë apo darkë…? Sigurisht, por më mirë ½ gote dhe vetëm një herë në 
ditë.
          Diabetes	Forecast	Prill	2009
	 	 	 	 	 	 	 	 	 			Dr.	Florian	Toti,	Prof.	Dr.	Feçor	Agaçi
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PERSONA TË NJOHUR ME DIABET

   Siç e ka theksuar edhe Presidenti i Shoqatës në fjalën e tij, duke filluar që nga ky 
numër e në vazhdim do të flasim për persona të njohur në botë, por edhe në vendin 
tonë që kanë qenë apo janë diagnostikuar me Diabet. Me anë të fotografive dhe fjalëve 
të nxjerra nga web-site të shoqatave të ndryshme simotra, do të njiheni me personazhe 
nga fusha e artit, muzikës, kinematografisë, sportit, mjekësisë, por edhe politikës në rang 
rajoni, kontinenti dhe më gjerë.  
  
   Personazhe që kanë shkruar faqe të lavdishme në historinë botërore, të njohur apo të 
panjohur në mënyrë publike që ishin me Diabet, por që megjithatë sëmundja nuk i ka pen-
guar të bëhen të njohur, përkundrazi, mund t’i ketë motivuar edhe më tepër për të patur 
një shëndet të mirë dhe për të bërë kujdes në ato veprime të jetës së përditshme që për 
personat me diabet shpesh duken si vështirësi të pakapërcyeshme. Në këtë numër do të 
flasim pikërisht për dy prej këtyre personave. 

 Mikhail Gorbaçov
    Mikhail Gorbaçov lindi në një fshat pranë Stavropolit në 
veri të Kaukazit në vitin 1931. Ai  ishte udhëheqësi i fundit i 
njërës nga dy superfuqitë e viteve 90’, nën emrin e Bashkimit 
të Republikave Socialiste Sovjetike. Ai udhëhoqi PK Sovjetike 
nga viti 1985 deri në shpërbërjen e Bashkimit Sovjetik në vitin 
1991. Gjatë gjithë kësaj kohe ai mundi që me përpjekjet e tij 
diplomatike të përballojë krizën ekonomike të vendit, duke fu-
tur konceptin e Perestrojkës, konfliktet e brendshme që lindën    

në Bashkimin Sovjetik pas lindjes së republikave të reja, gjithmonë pa lënë pas dore edhe 
bisedimet me SHBA për procesin e çarmatimit të dyanshëm. Për përpjekjet e tij në re-
formimin e shtetit sovjetik nga një shtet komunist në një shoqëri më të hapur, Gorbaçovi 
mori çmimin Nobel për Paqen në vitin 1990. 
   Duke ndjekur në mënyrë skrupuloze dietën dhe në mjekim me antidiabetikë oralë, i 
ndihmuar edhe nga e shoqja – Raissa, Gorbaçovi ka mundur të ketë një shëndet të hekurt 
dhe të jetë ende aktiv në jetën politike të vendit të tij.  Aktualisht ai është lider i Bashkimit 
të Social-Demokratëve, një parti politike e krijuar pas shpërbërjes  së Partisë Social 
Demokratike të Rusisë në vitin 2007.

 Garry Hall Jr.
   Personi që shikoni në fotografi është Gary Hall kampion 
olimpik i notit nga SHBA. Gary Wayne Hall, Jr. ka lindur në 
26 shtator 1974, në Cincinnati/Ohajo. Ai ka marrë pjesë në 
tre Olimpiada në 1996, 2000 dhe 2004. Gjithsej ai ka fituar 
10 medalje (5 ari, 3 argnedi dhe 2 bronzi). Ai fitoi medaljen e 
artë në Lojrat Olimpike të Athinës 2004, në garën 50 m stil i 
lirë meshkuj. Hall fitoi garën me kohën 21”93, një të qindën e 
sekondës më mirë se kroati Duje Draganja, kurse në vend të 
tretë doli jugafrikani Mark Roland Schoeman, me kohën 22”02. 

Në moshën 29 vjeçare, ai u bë notari “më i vjetër” amerikan që 
fitonte një medalje. Diabetik tip 1 që nga viti 1999 ai është një shembull për t’u ndjekur 
dhe për t’u treguar në gjithë botën. Në momentin e diagnostikimit për shumë kohë ndër-
preu çdo lloj aktiviteti sportiv dhe gati u “zhduk” plotësisht. Por unë mbijetova - thotë 
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Gary Hall në një intervistë – falënderoj gjithnjë Dr. Anne Peters endokrinologe në Los An-
geles që më ndihmoi të kthehesha edhe një herë tek sporti. 
   Ai sot udhëton në gjithë Amerikën (dhe më tutje), për t’u treguar personave me Diabet:       
“Jam këtu e shikoni? Kam fituar medaljen e artë në Olimpiadë, mundet që edhe ju të fitoni 
në jetë. Kur më thanë që jam me diabet m’u duk sikur m’u përmbys bota: përse mua ? 
Mendoj se këtë keni menduar edhe ju. Nuk ka përgjigje për këtë pyetje, nuk e di unë, nuk 
mund ta zbuloni as ju. Prandaj është më mirë të shikojmë përpara, të luftojmë me forcat 
tona, sepse kjo është gjëja më e mirë që mund të bëjmë. Unë vazhdoj të merrem me not 
sepse noti ka brenda tij shumë sfida”.

   Në Olimpiadën e vitit 2008 Hall nuk arriti të marrë pjesë pasi u rendit i pesti në garat 
kualifikuese në SHBA. Kështu ai nuk mundi të përsërisë suksesin e tij. Hall vazhdon edhe 
sot të merret akoma me not dhe të propogandojë në favor të personave me diabet.    

   Këta janë vetëm dy shembuj. Sa të tillë ka në botë? Me mijëra. Po në Shqipëri? Nuk e 
dimë me saktësi pavarësisht se persona të njohur me Diabet ka edhe në historinë tonë. 
Do të ishte mirë që në rast se dini, apo jeni vetë një person i tillë, të shkruani në adresën:
Revista “Për ju diabetikë”  Kutia Postare 8275, Tiranë, apo në adresën e e-mailit: 
floritoti@yahoo.it 
Kështu do të kemi edhe ne Albumin tonë të Famës së personave me diabet. Mos ngur-
roni, presim mesazhet tuaja. 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 			
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		Dr.	Florian	Toti   

      Në numrin tjetër....

Mike Huckabee Halle Berry
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RUBRIKA NË NDIHMË TË MJEKUT TË FAMILJES

REKOMANDIME MBI MJEKIMIN E DIABETIT TIP 2
  

 Që në fillim të këtij shkrimi do  të dëshironim të tërheqim vëmendjen për një dukuri në 
pamje kontradiktore: Mjekimi i diabetit tip 1, që është barazi me mungesën e insulinës, ka 
mjekim të thjeshtë - mjekoje me injeksione insuline. 
Mjekimi i diabetit tip 2 është shumë më i vështirë, pasi duhet ndërhyrë në hallkat e shumta 
që e kanë shkaktuar atë, nga ana tjetër shumica e diabetikëve tip 2 paraqesin “Sindromë 
metabolike”. Kjo sindromë në vija të trasha shoqërohet me dhjamosje, hipertension, si 
dhe yndyrna të rritura në gjak, elemente këto që duhet të korrigjohen sa më herët e sa më 
mirë. 
 Për të qenë sa më shkencorë dhe bashkëkohorë po paraqesim më poshtë stilin e 
mjekimit të diabetit tip 2 që në momentin e vendosjes së diagnozës sipas këshillimeve 
të organizmave shkencore ndërkombëtare si ADA (American Diabetes Association) dhe 
EASD (European Association for the Study of Diabetes):
    
Hapi i parë
 Sapo vendosim diagnozën e sëmundjes së 
sheqerit, personit diabetik i merret historiku i 
hollësishëm i sëmundjes; ku përqëndrohemi 
në veçanti në drejtim të mënyrës së jetesës; 
në drejtim të ushqyerjes dhe veprimtarisë 
fizike. Këto janë dy shtyllat kryesore ku do të 
ndërhyhet për të mjekuar diabetin. Mjekimi i 
diabetit fillon pikërisht me ndërhyrjen në këto 
elemente. Pa ndyshuar mënyrën e jetesës 
nuk mund të mjekohet diabeti. Në këtë 
drejtim do dëshironim të tërheqim vëmendjen 
se shumica e diabetikëeve pretendojnë se 
kanë një mënyrë jetese të shëndetshme 
“lëvizin gjithë ditën dhe ushqehen pak”. Këta persona që në fillim duhen edukuar dhe 
duhen bindur që: të ushqehen edhe më pak se deri tani dhe të lëvizin edhe më shumë 
se sa aktualisht. Në këtë mënyrë as i ofendojmë dhe krijojmë një bashkëpunim më të 
suksesshëm me ta. Në momentin e diagnostikimit veç historikut të përgjithshëm që 
marrim nga diabetiku, bëhet edhe ekzaminimi i përgjithshëm ku nuk duhet neglizhuar që 
nga kontrolli i këmbëve, Presioni arterial e deri tek ekzaminimi i tiroides, limfonoduleve, 
nervat periferik etj. Në këtë kohë tek personat diabetikë ekzaminohen edhe laboratorikisht 
në mënyrë komplekse, ku përfshihen gjaku periferik, urina komplet, skopia e mushkërive, 

echo abdominale, fundus okuli, EKG e deri tek 
matjet e yndyrnave. Një ekzaminim që do të na 
udhëheqë në përcaktimin e mjekimit do të jetë 
matja në gjak e Hemoglobinës së glukozuar, që 
shkurtimisht e quajmë HbA1c. Sa për kujtesë 
kjo analizë është si të thuash mesatarja e 2700 
shifrave të sheqerit në gjak për 3 muajt e fundit. 
Vlera e kësaj analize qëndron në faktin se matja 
e një, apo dy glicemive në ditë nuk përfaqëson të 
vërtetën; ato mund të dalin normal dhe diabeti të 
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mos jetë vërtet i ekuilibruar dhe e kundërta, ato mund të dalin të larta dhe diabeti të jetë 
i ekuilibruar. Një dukuri e tillë në dukje paradoksale shpjegohet me faktin se luhatjet e 
shifrave të sheqerit në gjak janë të mëdha brenda 24 orëve, por e rëndësishme është se 
sa është mesatarja e këtyre shifrave gjatë ditës dhe natës.  
 Kjo praktikë e marrjes së kujdesshme të historikut të semundjes, të ekzaminimit të 
përgjithshëm si dhe ekzaminimeve laboratorike bëhet me logjikën se thuajse 30 % e 
personave të sapodiagnostikuar me Diabet tip 2 mund të kenë edhe ndërlikime të kësaj 
sëmundjeje, që do të thotë se këta janë diabetikë prej shumë vitesh, por të panjohur më 
parë dhe se diabeti ka dëmtuar tashmë enët e gjakut dhe nervat.

Hapi i dytë
 N.q.s diabetiku për herë të parë ka shifra sheqeri nën 250 mg/dl veç ndryshimit të 
mënyrës së jetesës iu shtohet në 
mjekimin e mësipërm edhe met-
formina. Metformina është mjekim 
që pranohet nga të gjitha institucio-
net shkencore si mjekimi antidiabe-
tik më i mirë dhe i përshtatshëm 
thuajse për 90 % të diabetikëve. 
Pas ndërhyrjes në stilin e jetesës, 
metformina konsiderohet zgjedhja 
e parë medikamentoze Metformina 
nuk është hypoglicemiant, që do 
të thotë se nuk shkakton uljen e 
shifrave të sheqerit nën vlerat e 
normës, por e normalizon sheqerin 
në gjak. Si rregull metformina fillo-
het me dozën e saj minimale 500 mg dy herë në ditë për rreth 3-4 ditë deri sa të përshta-
tet personi nga turbullimet në sistemin tretës që ajo mund të shkaktojë, mandej doza e saj 
rritet deri 2000 -2550 mg që është edhe doza maksimale.

Hapi i tretë
 Pasi kemi arritur të motivojmë personin me diabet për të zbatuar këshillat rreth 
ushqyerjes së shëndetshme dhe veprimtarisë fizike dhe përdorimit të metforminës, e 
rikontrollojmë atë pas tri muajve. Matjet e sheqerit në gjak diabetiku duhet t’i bëjë në 
mënyrë vetjake me aparat personal 
çdo 2-3 ditë, por pas tri muajve 
nëpërmjet matjes së HbA1c do të 
gjykojmë në se duhet të  shtojmë 
ndonjë preparat antidiabetik oral 
të ndonjë grupi tjetër. 
Kur niveli i HbA1c, është nën 
7% vazhdojmë  po këtë praktikë 
dhe mjekim, në rast se niveli i saj 
është mbi 7%  atëherë ndjekim dy 
mënyra: 
A- Mënyra më e zakonshme në 
vendin tonë është t’i shtojmë 
mjekimit të mësipërm një preparat 
të grupit të sulfanilureve, apo të 
grupit të quajtur TZD dhe veprojmë përsëri duke vlerësuar ekuilibrimin nëpërmjet matjes 
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së HbA1c pas tri muajve. Në se niveli i HbA1c nuk ka rënë nën 7% atëherë ndërpresim të 
gjithë antidiabetikët oralë, përveç metforminës dhe fillojmë mjekimin me insulinë.  
Kujdes: Metformina	nuk	ndërpritet!
 
B- Insulina	Bazale LANTUS
  Mënyra tjetër, që për mendimin e redaksisë dhe të klinikës sonë të endokrinologjisë 
është mënyra më e mirë dhe më e sigurt për normalizimin e diabetit, pra të HbA1c është 
vendosja në mjekim e Insulinës bazale. Duhet të bëni kujdes që veprimtaria fizike, ushqy-
erja e shëndetshme dhe metformina duhet të vazhdojnë me të njëjtin seriozitet që është 
filluar.
 Ju jeni në dijeni se  një organizëm i shëndetshëm, pa diabet, prodhon insulinën nëpërm-
jet pankreasit me dy mënyra: 
 Njëra mënyrë është e vazhdueshme, gjatë 24 orëve dhe si rregull përbën thuajse 
gjysmën e insulinës së përgjithshme që prodhohet nga pankreasi. Roli i kësaj insuline 
është të fusë në qeliza glukozën gjatë periudhave esëll dhe midis vakteve ushqimore, për 
të siguruar energjinë, jashtë vakteve ushqimore. 
 Mënyra tjetër e çlirimit të insulinës nga Pankreasi është në formë shpërthimesh, sa 
herë që ushqehemi. Këto shpërthime, apo Boluse, janë më të mëdha kur sasia e sheqer-
nave në ushqime është e madhe, në të kundërt kur ushqimet përmbajnë sasira të pakta 
sheqernash këto boluse janë në sasi të pakët.
 Prej pak vitesh në vendin tonë përdorim Insulinën LANTUS, si insulinë bazale për vetë 
veçoritë e saj. Kjo insulinë fillon veprimin e saj pas 2 orësh dhe duke ulur sheqerin në gjak 
për 24 orë. Specialistët endokrinologë e fillojnë këtë insulinë edhe me doza të mëdha, por 
për mjekun e familjes këshillohet që ajo të fillohet rreth 10 -12 UI një herë në ditë, në të 
njëjtën orë, pavarësisht  se është bërë  në mëngjes, drekë apo darkë. Matim sheqerin në 
gjak esëll çdo 2-3 ditë dhe n.q.s glicemia nuk është normalizuar, rritim dozën e saj 2-4 UI 
në ditë deri në një dozë maksimale rreth 40-50 UI, një herë në ditë.

	   Insulinë bazale (Lantus) dhe boluse 
Pas tri muajve mjekimi me Veprimtari fizike + ushqyerje të shëndetshme + metforminë + 
Insulinë bazale (Lantus) përsëri matim HbA1c dhe n.q.s kjo nuk është ulur nën 7% per-
sonin me diabet e kalojmë në mjekim intensiv, pra jo vetëm me Insulinën bazale, por edhe 
me tri boluse. Këto tri injeksione insuline do të injektohen para ngrënieve të tri vakteve 
kryesore dhe mund të jenë insulina me veprim të shpejtë, apo të shkurtër. Doza e këtyre 
boluseve do të jetë në varësi të sasisë së sheqernave në ushqim, por si rregull sasia e bo-
luseve është e barabartë me atë të insulinës bazale p.sh. në se injektojmë 24 UI Insulinë 
Lantus, atëherë në menyrë të përafërt do të injektojmë edhe 3 herë nga 8 UI Insulinë me 
veprim të shpejtë apo të shkurtër. 
 Ajo që ka rëndësi të dihet është që personi me diabet duhet të vetëmjekohet dhe të 
përshtasë dozat e insulinës nëpërmjet vetëkontrollit që do t’i bëjë diabetit.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Dr.	Sulejman	Budo
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RUBRIKA NË NDIHMË TË MJEKUT TË FAMILJES

MJEKIMI I HIPERLIPIDEMISË NË DIABETIN E SHEQERIT

   Diabeti i sheqerit sot përfaqëson një problem të madh të sistemit shëndetësor pub-
lik, si pasojë e rritjes së vazhdueshme dhe me ritme galopante të numrit të personave 
të prekur nga kjo sëmundje, ndërlikimeve të tij dhe kostos financiare të lidhur direkt dhe 
indirekt me të. Risku kardiovaskular zë një vend të rëndësishëm në këtë aspekt, siç e 
kanë vërtetuar edhe studime të ndryshme. Dislipidemia, një çrregullim i lipideve në gjak 
(kolesterolit total, HDL dhe LDL-kolesterolit, si dhe triglicerideve) është shumë e shpeshtë 
ndërmjet diabetikëve dhe një problem shëndetësor shumë serioz. Duhet mbajtur mend 
se HDL-kolesteroli ndryshe quhet edhe “kolesteroli i mirë” pasi ai mbron muret e enëve 
të gjakut nga bllokimi i tyre prej plakave të aterosklerozës, kurse LDL-kolesteroli quhet 
edhe “kolesteroli i keq” pasi ai e shpejton më tepër procesin e aterosklerozës, duke rritur 
rrezikun për infarkt miokardi, aksidente cerebrale dhe insuficiencë (bllokim) të anësive të 
poshtme. Studime të kohëve të fundit kanë treguar se përveç rëndësisë së kontrollit të 
mirë glicemik, në reduktimin e riskut vaskular, një vend të veçantë duhet të zerë edhe mje-
kimi i mirë i hipertensiont dhe i hiperlipidemisë. Standartet bashkëkohore për pacientët di-
abetikë kanë si qëllim reduktimin e komplikacioneve vaskulare me anë të ekuilibrit të mirë 
të diabetit, kontrollit të shifrave të tensionit arterial dhe të lipideve, si dhe të ndërprerjes 
së duhanit. ADA (Shoqata Amerikane e Diabetit) një organizatë lider në botë në ndihmë të 
personave me diabet, ka vendosur si synim vlerën < 7% për HbA1c, me tendencë për ta 
ulur edhe më tepër atë ( HbA1c < 6.5%). Synimi për vlerat e tensionit arterial është 130/80 
mm Hg, për Kolesterolin total ka vendosur si kufi vlerën prej < 200 mg/dl, LDL kolesterolin 
<100 mg/dl dhe trigliceridet <150 mg/dl. 

     Çrregullimet kryesore lipidike, karakteristike për diabetin janë:

Hipertrigliceridemia që zakonisht vjen si pasojë e rritjes së VLDL të pasura me 
trigliceride,  si dhe nganjëherë rritjes së kilomikroneve.
Ulje e HDL-kolesterolit shpesh e shoqëruar me:
Rritje e madhe e LDL-kolesterolit që kontribojnë në rritjen e riskut kardiovaskular.

Për shkak të riskut më të lartë për sëmundje vaskulare të parakohshme, të gjithë pa-
cientët diabetikë, por veçanërisht ata tip 2, duhet të depistohen për çrregullime lipidike që 
në bilancin e parë, duke përdorur profil lipidik në gjendje esëll për të përcaktuar trigliceri-
det, kolesterolin total, HDL dhe LDL- kolesterolin. Në tabelën e mëposhtme janë të dhënat 
përsa i takon vlerave të normës, kufi dhe me risk të lartë për bilancin lipidik tek adultët 
diabetikë. 

NIVELET E  REKOMANDUARA TE L IP IDEVE NE GJAK

* HDL për femrat duhet të jetë 10 mg/dl më shumë

Risku për pacientët 
diabetikë adultë

I ulët < 200 > 45 < 100 < 200

200-399100 - 129

 >130  > 400

35-45

< 35

200 - 239

>240

Kufi

I lartë

Kolesteroli total 
( mg/dl )

HDL*
( mg/dl )

LDL
( mg/dl )

Trigliceridet
( mg/dl )
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      Për shkak se çrregullimet lipidike shpesh reflektojnë një kontroll të keq metabolik të dia-
betit, trajtimi i parë përsa i takon dislipidemive tek diabetikët duhet të jetë përmirësimi i eku-
librit të diabetit me dietë, aktivitet fizik dhe medikamente. Kur kontrolli metabolik përmirëso-
het, nivelet e lipideve shpesh përmirësohen, veçanërisht kur insulinorezistenca është shkaku 
kryesor i anomalisë metabolike, përgjegjëse për çrregullimin lipidik. 
       Kufizimi i kalorive dhe i marrjes së yndyrnave të ngopura ka provuar që është efektive 
në përmirësimin, por jo në normalizimin e dislipidemive në diabetikët tip 2. Shtimi i mar-
rjes së fibrave në ushqim, veçanërisht i produkteve të tërshërës dhe bizeleve, ka treguar një 
reduktim të LDL- kolesterolit. 

Këshillat dietetike në rast të një personi me diabet dhe me dislipidemi përfshijnë kufizimin 
e marrjes së yndyrnave në përgjithësi. Këtu futen gjalpi, margarina, e verdha e vezës, djathi 
sidomos ai kaçkavall, qumështi i paskremuar, mishi me yndyrë, sallami, kremviçet, gjërat e 
skuqura etj. Duhet kufizuar përdorimi i alkoolit dhe i pijeve të ëmbla. Një këshillë që duhet 
përsëritur dhe ku duhet ngulur këmbë është edhe 
ndërprerja e duhanit, si dhe shtimi i aktivitetit 
fizik. Me aktivitet fizik duhet të kuptojmë ecjen 
me hap të shpejtë (4-6km/orë) çdo ditë nga 
20-30 minuta. Me anë të lëvizjes përmirësohet 
qarkullimi i gjakut, përmirësohen shifrat e pre-
sionit arterial dhe të glicemisë, ulet gradualisht 
pasha trupore dhe rritet HDL-kolesteroli, ose 
“kolesteroli i mirë, apo mbrojtës i enëve të gja-
kut”.   

TRAJTIMI MEDIKAMENTOZ 
I DISLIPIDEMIVE

Medikamentet hypolipemiantë zakonisht janë 
të nevojshëm kur profili lipidik nuk arrihet të 
normalizohet vetëm me dietë, aktivitet fizik dhe 
përpjekjet për të përmirësuar kontrollin glicemik. 
Kur trigliceridet janë vazhdimisht mbi 200 mg/dl, 
me ose pa ulje të HDL, fillimi i mjekimit është i 
nevojshëm përveç dietës të varfër në yndyrna.

Kur hipertrigliceridemia është çrregullimi primar 
lipidik ( niveli i triglicerideve vazhdimisht >200 
mg/dl me ose pa ulje të HDL ), një derivat i acidit 
fibrik është medikamenti  i preferuar. Feno-
fibrati dhe Ciprofibrati janë derivate të acidit 
fenofibrik që mund të ulin LDL përveç uljes së 
triglicerideve dhe rritjes së HDL. Këto medika-
mente janë të toleruar mirë. Por fibratet nuk 
kanë ndonjë veprim të shprehur mbi uljen e LDL 
kolesterolit apo rritjen e HDL kolesterolit.

Kur rritja e LDL është çrregullimi i parë i lipopro-
teinave, inhibitorët e HMG-CoA reduktazës apo 
statinat (fluvastatin, rosuvastatin, atorvastatin, 
lovastatin, pravastatin, simvastatin ) janë të 
indikuar. Këto medikamente reduktojnë sintezën 
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e kolesterolit dhe janë të përdorshëm si 
monoterapi për format familjare të hiperko-
lesterolemisë, ose në kombinim me sekue-
strantët e acidit biliar. Shumë nga statinat 
janë të indikuar për reduktimin si të LDL- ko-
lesterolit dhe të triglicerideve.

Megjithë paralajmërimet e mëparshme se 
statinat nuk duhet të shoqërohen me gemfi-
brozilin ose fenofibratin në pacientët me dis-
lipidemitë e tipit mikst, ato afrojnë një terapi 
të sigurtë dhe efikase në pacientët diabetikë 
me rritje të triglicerideve dhe të LDL. Kur 
shtohet njëri nga medikamentet bashkë me 
tjetrin, CPK duhet të matet, bashkë me testet hepatike pas tre javësh dhe të përsëriten pas 
gjashtë javësh, bashkë me një profil lipidik. Pasi të gjendet një dozë stabël dhe shifrat e CPK 
dhe të testeve hepatike janë më poshtë se trefishi i vlerave maksimale të normës, atëherë 
monitorimi i mëtejshëm i këtyre parametrave bëhet i panevojshëm. Kujdes duhet treguar në 
rast se pacienti është duke u mjekuar edhe me ndonjë medikament tjetër që mund të shkak-

tojë hepatit ose miozit. Së fundmi, ky kombin-
im duhet përdorur vetëm në ata pacientë që 
janë kompliantë dhe që mund t’ju sigurohet 
ndjekja e rregullt. 
Frenuesit e përthithjes së kolesterolit 
(Ezetimibe). Është një klasë e re preparatesh 
që kanë disa  vjet që përdoren në mjekimin 
e hiperlipidemive. Ai mund të përdoret si 
monoterapi në pacientët që kanë nevojë për 
ulje të mëtejshme të LDL- kolesterolit, ose 
që nuk tolerojnë terapinë me statina. Në disa 
studime, kombinimi i Ezetimib-it me statina ka 
sjellë përmirësim të bilancit lipidik dhe ulje të 
mëtejshme të LDL-kolesterolit.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Dr.	Florian	Toti
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	 MËNYRA E SHËNDETSHME E TË USHQYERIT,
 HAPI I PARË I TRAJTIMIT TË DIABETIT

   Personat me diabet nuk kanë nevojë për ushqime të 
veçanta. Në fakt, ushqimet që rekomandohen për personat 
me Diabet janë ushqimet që rekomandohen për të gjithë!
Ju mund të ndryshoni nivelet e sheqerit në gjakun tuaj 
nëpërmjet ushqimit që zgjidhni. Për të mbajtur nivelin e 
sheqerit në gjak afër normales duhet të ekuilibroni ushqimin 
që konsumoni me insulinën që prodhon trupi juaj ose që 
merr me anë të injeksioneve të insulinës dhe me aktivitetin 
tuaj fizik. Ky ekuilibër mund të arrihet në sajë të kontrollit 
sistematik të nivelit të glukozës (sheqerit) në gjak. 
Duke pasur gliceminë në nivele normale ju ndihmon të ndjeheni më mirë dhe parandalon 
ose ul rrezikun për komplikimet që pasojnë diabetin.

Është shumë e rëndësishme të konsumojmë të njëjtën sasi ushqimi në të njëjtën orë çdo 
ditë. Pavarësisht nga niveli i glukozës në gjak, mundohuni të mos kapërceni vaktet. Kapër-
cimi i vakteve mund të çojë në ulje të glukozës në gjak.

Sigurisht, gjithkush ka nevojë të konsumojë ushqime të shëndetshme. Shëndeti ynë i mirë 
varet nga konsumimi i ushqimeve të shumëllojshme që përmbajnë sasinë e duhur të karbo-
hidrateve (sheqernave), proteinave, yndyrnave, vitaminave, mineraleve dhe ujit. 

Për adoleshentë dhe të rritur, një menu ditore e 
shëndetshme përfshin të paktën:

4 racione zarzavate
2 - 3 racione fruta
6 - 10 racione drithra, brumra dhe fasule
2 racione bulmet pa yndyrë (kos, qumësht)
Rreth 180 gr mish pa yndyrë (pulë, peshk, mish pa dhjamë)
Sasi të vogla vaj dhe sheqer

Sasitë do të përcaktohen nga sasia e kalorive që 
nevojiten, e cila varet nga pesha e trupit tuaj, mosha, 
dhe aktiviteti fizik. Nëse jeni i rritur, duke ngrënë sasinë 
e duhur të kalorive ju ndihmon të arrini dhe të mbani 
një peshë normale. Fëmijët dhe adoleshentët duhet 
të marrin kaloritë e mjaftueshme në mënyrë që të 
zhvillohet natyrshëm procesi i rritjes. Mos i kufizoni 
kaloritë në përpjekje për të kontrolluar nivelet e 
glukozës në gjak.  Duhet nxitur marrja e një ushqimi të 
shëndetshëm dhe të bëhet aktivitet fizik sistematikisht.

Çfarë Janë Karbohidratet, Proteinat dhe Yndyrnat?

Karbohidratet, proteinat dhe yndyrnat gjenden në ushqimin që konsumoni. Ato “furnizojnë” 
trupin me energji ose ndryshe kalori. Trupi juaj nevojit insulinën për ta përdorur këtë energji. 
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Insulina prodhohet në pankreas. Në rastin e diabetit pankreasi prodhon shumë pak ose 
nuk prodhon mjaftueshëm insulinë, ose ka mundësi që të kemi rezistencë të rritur ndaj 
insulinës. Në të dyja rastet, nivelet e glukozës në gjak rriten.

Karbohidratet: Amidoni dhe sheqeri në ushqim janë karbohidratet të cilat ndahen për-
katësisht në karbohidrate komplekse dhe karbohidrate të thjeshta. Amidoni ndodhet në 
këto ushqime: bukë, makarona, oriz, drithëra, 
patate, bizele, misër, fasule, qiqra dhe thjerrëza. 
Sheqeri natyral është në fruta, qumësht dhe 
zarzavate.
Sheqeri i shtuar gjendet në ëmbëlsira, çokol-
lata, karamele, reçel, pijet e ëmbla dhe shurupe 
të ndryshme. Të gjithë këto karbohidrate përm-
bajnë 4 kalori për gram dhe mund të rrisin nive-
lin e sheqerit tuaj në gjak.
Kur ju hani karbohidrate ato kthehen në glukozë 
dhe qarkullojnë në gjak. Insulina ndihmon që 
glukoza të hyjë ose në qeliza ku nevojitet për të 
prodhuar energji ose rezerva. Po të hani çdo ditë të njëjtën sasi karbohidratesh në vaktet 
kryesore apo dhe ndërmjet tyre do t’ju ndihmojë të mbani të njëjtin nivel glukoze në gjak.

Proteinat: luajnë rol struktural dhe funksional në çdo qelizë të trupit, nga flokët deri te 
thonjtë e këmbëve. Janë shumë të rëndësishme për organizmin dhe për këtë arsye duhet 
të merren në sasi të mjaftueshme. Por në përgjithësi ushqimet që përmbajnë proteina 
përmbajnë dhe sasi të mëdha yndyrnash të ngopura ose/dhe kolesteroli, të cilat duhet 

t’i kemi nën kontroll dhe t’i marrim në sasi të 
limituar pasi përbëjnë kërcënim për enët e gjakut 
dhe sistemin kardiovaskular. Ushqimet e pasura 
në proteina janë: mishi, pula, peshku, bulmeti, 
vezët, fasulet, dhe thjerrëzat, si dhe frutat e thata. 
Gjithashtu dhe në zarzavate dhe brumra gjendet një 
sasi e vogël proteinash. Trupi e përdor proteinën 
për rritje, ruajtje të masës muskulore dhe energji. 
Proteina ka 4 kalori për gram. Trupit tuaj i nevojitet 
insulinë për të përdorur proteinat që merren 
nëpërmjet ushqimit.

Yndyrnat: gjenden tek margarina, gjalpi, vaji, salcat e ndryshme, frutat e thata,  qumësht, 
djathi- veçanërisht ai kaçkavall, mish, mish pule, akullore dhe ëmbëlsira.

Ka disa tipa të ndryshëm yndyrnash: acide yndyrore të pangopura – mono, acide 
yndyrore të pangopura –poli, acide yndyrore 
të ngopura, dhe acide yndyrore – trans. Hani 
sa më pak acide yndyrore të ngopura që 
gjenden në mishin e kuq, bulmet, gjalpë. Acidet 
yndyrore –trans janë yndyrna të hidrogjenizuara 
dhe janë shumë të dëmshme për organizmin. 
Ato gjenden kryesisht në margarinë, gjalpë 
dhe yndyrna të përpunuara në temperatura 
të larta. Këto yndyrna e rrisin shumë nivelin e 
kolesterolit në gjak.
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Yndyrnat më të shëndetshme janë acidet yndyrore të pangopura – mono të cilat gjenden 
në: vaj ulliri, fruta të thatë dhe avokado. Acidet yndyrore të pangopura –poli që gjenden në 
vajin e misrit, në vajin e sojës dhe të lulediellit, janë gjithashtu një zgjedhje e mirë. 
Acidi yndyror Omega -3 është një lloj yndyre shumë mbrojtëse për zemrën. Konsumoni 
2-3 herë në javë peshk të pasur me acide yndyrore Omega -3, si p.sh. toni dhe salmoni.

Është e rëndësishme të kufizoni sasinë totale të yndyrës që konsumoni në ditë. Yndyra 
ka 9 kalori për gram, më shumë se dyfishi i kalorive që kanë karbohidratet dhe proteinat. 
Insulina që prodhon trupi juaj nevojitet që të depozitojë yndyrën në qelizat e trupit tuaj e 
cila përdoret për energji.

Çfarë na duhet të dimë tjetër?

Vitaminat dhe mineralet: Shumë nga këto ushqime që përmendëm më lart janë të 
pasura me vitamina dhe minerale dhe n.q.s. ju konsumoni rregullisht duke variuar të gjitha 
këto ushqime që kemi përmendur, ju nuk do të keni nevojë që të merrni vitamina dhe min-
erale shtesë.

Kripa: N.q.s. ju përdorni shumë kripë dhe vuani nga hipertensioni atëherë kjo sëmundje 
mund të përkeqësohet. Kështu që mundohuni të përdorni sa më pak kripën në ushqimet 
që  konsumoni dhe evitoni sa më shumë ushqimet fast food, ushqimet e ngrira, ushqimet 
e përpunuara dhe konservuara, turshitë, si dhe sallamet, proshutat dhe salçiçet sepse 
këto ushqime janë me përbërje shumë të lartë kripe.

Alkooli: N.q.s. ju konsumoni alkool ose jeni te ftuar në një festë, atëherë duhet të keni 
parasysh që meshkujt mund të konsumojnë 2 ose më pak pije alkoolike në ditë, kurse 
femrat 1 ose më pak në ditë. Përshembull 1 gotë 
vere 140 ml është e barabartë me 300 ml birrë.
Mos i neglizhoni vaktet tuaja në rast se konsumoni 
alkool sepse alkooli nuk është zëvendësues i ush-
qimit (vaktit) por është një shtesë vetëm si kalori. 
Në rast se ju jeni nën mjekim me insulinë apo ilaçe 
(tableta) për diabetin atëherë sigurohuni që ushqimi 
të jetë i pasur në karbohidrate, sidomos kur ju pini 
alkool.
Bëni shumë kujdes. Pirja e alkoolit me stomak bosh 
mund të shkaktojë ulje të sheqerit në gjak!

	 	 	 	 Vazhdon	në	numrin	pasardhës...

          
      Blerina	Bombaj	 	
	 	 	 	 	 	 						Dietologe
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Si mund të ndikojë sasia
dhe lloji i ushqimit në 
gliceminë tuaj?
Tani Ju mund ta gjeni fare 
lehtë me anë të kontrollit të 
glicemisë me aparatin e ri 

ONE TOUCH ULTRA 2
I krijuar për të mbajtur nën 
kontroll.
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VETËKONTROLLI ME ANË TË APARATEVE MATËS TË GLICEMISË

    Që më futjen në përdorim për herë të parë të aparateve matës të glicemisë në vitin 
1978, shumë gjëra kanë ndryshuar. Aparatet e para donin 120 sekonda për të dhënë 
rezultatin dhe teknika ishte relativisht e ndërlikuar. Nga ana tjetër jo të gjithë mund të 
siguronin një aparat të këtillë. Kurse sot 
ekzistojnë me qindra tipa aparatesh, 
me kohë që shkon nga 5-10 sekonda 
për dhënien e rezultatit, me peshë e 
madhësi shumë më të vogël se të parët, 
rrjedhimisht shumë më të volitshëm 
për t’u patur me vete kudo dhe me një 
kosto shumë më të vogël. Vetëkontrolli 
i glicemive është bërë një pjesë e 
rëndësishme e ndjekjes dhe mjekimit të 
diabetit. Teknika e matjes së glicemisë 
konsiston në nxjerrjen e një pike gjaku 
nga gishti, jo më të madhe se një majë 
stilolapsi me një aparat shpues, që 
shpesh quhet penë, ose stilo. Edhe aget 
shpuese janë bërë gjithnjë e më të holla, kurse fijet kërkojnë gjithnjë e më pak gjak, duke 
e bërë kështu shpimin gjithnjë e më pak të dhimbshëm. Përparimi i teknologjisë ka bërë 
të mundur jo vetëm shpejtimin e rezultateve dhe zvogëlimin e përmasave të aparateve, 
por edhe ruajtjen e një numri të caktuar rezultatesh në memorie, duke krijuar mundësinë 
e konsultimit dhe të diskutimit të tyre me mjekun tuaj kurues ose endokrinologun. Në 
asnjë mënyrë ato nuk mund të zëvendësojnë takimin e drejtpërdrejtë me mjekun, ashtu si 
edhe “ konsultat telefonike “ nuk mund të zenë vendin e vizitave të rregullta tek mjeku apo 
dietologu. Sot është e mundur që me anë të gjakut të marrë në gisht të matet jo vetëm 
glicemia por edhe HbA1c (hemoglobina e glukozuar, apo mesatarja e glicemive e tre 
muajve të fundit).  

Pse duhet të kryhet vetëkontrolli ?

    Monitorimi i Diabetit është shumë i rëndësishëm në rast se ju doni të dini se si është 
niveli i glicemive tuaja apo në rast se duhet ndryshuar mjekimi. Ka disa arsye për të cilat 
mund të thuhet se pse vetëkontrolli është i nevojshëm dhe i rëndësishëm. Së pari, me 
anë të tij ju mund të dokumentoni nivelin e glicemive në jetën tuaj të përditshme, që nuk 
është e mundur me anë të matjeve në laborator, apo në momentin e vizitës tek mjeku juaj 
kurues. Së dyti, përdorimi i vetëkontrollit mund t’ju lejojë ju si person me Diabet, por edhe 
mjekut tuaj të përcaktoni objektivat tuaj të trajtimit dhe të shikoni se sa i keni arritur ato. 
Së treti, me anë të vetëkontrollit ju mund të bëheni të aftë për të ndryshuar mjekimin tuaj 
në varësi të shifrave të sheqerit në gjak, duke ndryshuar për shembull dozën e insulinës, 
apo ushqimin në një moment të caktuar. Në këtë mënyrë vetëkontrolli ka për t’u bërë 
pjesë e mjekimit tuaj dhe jo vetëm një mjet kontrolli. 

PËRPARËSITË E VETËKONTROLLIT

Më i saktë se matja e sheqerit në urinë.
Thjeshtëson parandalimin e hypoglicemive dhe të hiperglicemisë.
Shërben për dokumentimin e ndryshimeve ditore të glicemisë.
Ju lejon të vendosni dhe të kontrolloni objektivat tuaj të trajtimit.
Ju lejon të ndryshoni, ose të modifikoni programin tuaj të trajtimit.  
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SI MUND TA PËRDORIM VETËKONTROLLIN SI PJESË TË TRAJTIMIT?
 
Si në të gjitha fushat e jetës, për të arritur një synim, duhet ditur në radhë të parë se cili 
është ky synim. Prandaj është e nevojshme që të përcaktohen vlerat kufi të glicemive që 
do të shërbejnë si synim për trajtimin e diabetit. Në pasqyrën e mëposhtme janë dhënë 
disa vlera kufi për persona me Diabet tip 1 që duan të kenë ekuilibër shumë të mirë të dia-
betit. Por ju dhe mjeku juaj do të caktoni vlerat tuaja individuale, që do të arrihen me anë 
të zbatimit të një kombinimi mes dietës së caktuar, aktivitetit fizik dhe mjekimit tuaj. Ato 
varen nga mosha (në moshat mbi 70 vjeç nuk kërkohet një ekuilibër kaq perfekt i Diabetit), 
sëmundjet shoqëruese (psh një person që ka kaluar Infarkt miokardi, duhet të ketë glicemi 
që nuk duhet t’i afrohen kufirit prej 80 mg/dl), mundësisë për vetëkontroll etj. Për pjesën 
më të madhe të të sëmurëve, këto vlera që janë vetëm pak më të larta se të personave pa 
Diabet, janë të mundshme dhe të këshillueshme për t’i arritur.

VLERAT PËR NJË EKUILIBËR PERFEKT TË DIABETIT

Para vakteve     70 - 130 mg/dl
Një orë pas ushqimit          100 - 160 mg/dl
Dy orë pas ushqimit    80 - 130 mg/dl
Nga ora 2-4 të mëngjesit   70 - 120 mg/dl

Në mënyrë që të arrihen këto synime, ju duhet të mësoni se si mund të bëni ndryshime 
dhe manovrime në programin tuaj të trajtimit të Diabetit. Kjo nënkupton modifikimin e 
dozave të insulinës, sasinë e ushqimit, apo ndryshimin e tij në varësi të aktivitetit fizik të 
programuar, duke u bazuar në parametrat dhe synimet që ju keni vendosur së bashku me 
mjekun tuaj kurues. 
Kush duhet ta përdorë vetëkontrollin? Megjithëse sot këshillohet që të gjithë personat 
me Diabet të njohin dhe të përdorin vetëkontrollin, fatkeqësisht vetëm një pjesë e vogël 
e diabetikëve e përdorin atë. Në një studim të organizuar nga Shërbimi i Endokrinologjisë 
në Qendrën Spitalore Universitare ”Nënë Tereza” në vitin 2004, vetëm 30% e diabetikëve, 
pra më pak se një në tre diabetikë, kishte aparat për matjen e glicemisë dhe e përdorte 
atë të paktën një herë në javë. Në mënyrë përmbledhëse pyetjes se kush duhet ta përdorë 
vetëkontrollin mund t’i përgjigjemi:

Idealisht: Të gjithë personat me Diabet që janë të motivuar për të patur një kontroll  
   sa më të mirë të Diabetit.

Këshillohet: Tek diabetikët tip 1 dhe ata me diabet tip 2 që janë në mjekim me insulinë.
   Tek ata që bëjnë hipoglicemi të shpeshta dhe ku mungojnë shenjat klasike 
                      të saj. 
   Tek gratë diabetike që janë shtatzëna, apo mendojnë të mbeten shtatzënë.

Preferohet: Në trajtimin rutinë të personave me diabet tip 1.
   Në personat që janë në mjekim me doza të mëdha insuline.
   Në personat që mendohet se duhet të ndryshohet mjekimi, me preparate 
   nga goja në insulinë, apo më rrallë anasjelltas.

Por, sa shpesh duhet kontrolluar glicemia? Sa më shpesh aq më mirë. Me këtë nuk dua 
të them që çdo ditë, tre apo katër herë në ditë, ju të bëni matje të glicemisë. Shpeshtësia 
e vetëkontrollit varet nga arsyeja pse ju po e kryeni atë dhe nga lloji i mjekimit që jeni 
duke përdorur. Për shembull në rast se ju jeni duke u mjekuar me insulinë, këshillohet 
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që sheqeri të matet esëll në mëngjes, para vakteve kryesore dhe para gjumit në darkë. 
Ndonjëherë mjeku mund t’ju kërkojë ta masni gliceminë edhe 2 orë pas ushqimit, apo 
në ora 24 të natës dhe në 3 të mëngjesit. Për pacientët që janë në mjekim me insulinë, 
momentet që përmendëm më lart korrespondojnë me kohën e veprimit të insulinës dhe 
në varësi të skemës së mjekimit mund të ndryshojnë. Këto matje duhet të kryhen të 
paktën dy herë në javë, pra 8-12 matje në javë. Përsa i takon personave me Diabet tip 2, 
që janë në mjekim me preparate nga goja, apo vetëm me dietë, këshillohet që matjet të 
kryhen esëll në mëngjes dhe një orë e gjysëm deri në dy orë pas vakteve. Kjo shërben për 
të vlerësuar respektimin e dietës dhe ndikimin e mjekimit. Në këtë rast nevojiten 6-8 matje 
në javë. Kuptohet që në momentet kur Diabeti juaj është i stabilizuar dhe nuk ka arsye 
për të ndërruar mjekimin, edhe numri i matjeve mund të pakësohet. Për çdo ndryshim, 
e mira është që ju të bisedoni me mjekun tuaj. 
Një përparësi e vetëkontrollit që do të doja të 
përmendja këtu është rasti kur ju doni të përdorni 
një ushqim të caktuar, të preferuarin tuaj, apo 
një rast feste. Në këtë rast ju mund të masni 
gliceminë para dhe pas konsumimit të këtij 
ushqimi dhe të shikoni se si ndikon ai në nivelin e 
sheqerit tuaj në gjak. Në këtë rast, herës tjetër ju 
mund të përshtasni mjekimin tuaj, duke e shtuar 
apo pakësuar atë, kur do të përdorni përsëri të 
njëjtin ushqim. 

A ndihmon vetëkontrolli në një ekulibër më të mirë të Diabetit? Përdorimi dhe kryerja e 
vetëkontrollit nuk do të thotë detyrimisht që do të kemi ekuilibër më të mirë të Diabetit. 
Por ai mund t’ju ndihmojë në mënyrë të tërthortë që ju të keni një ekulibër më të mirë, 
pasi me anë të tij ju mund të motivoheni më shumë për të ndjekur këshillat dietetike, të 
merrni më rregullisht mjekimin dhe të motivoheni më shumë për të kryer aktivitet fizik kur 
të shikoni veprimin e tij mbi shifrat tuaja të glicemisë. Pra përgjigja për këtë pyetje është 
se vetëkontrolli mund t’ju ndihmojë ju, vetëm në rast se i kushtoni rëndësi dhe zbatoni të 
gjitha pjesët përbërëse të trajtimit tuaj të Diabetit. 

Shmangni gabimet. Do të donim të përmendnim se disa aparate që të japin rezultate të 
besueshme kanë nevojë që t’u hidhet një pikë e madhe gjaku. Në rast të kundërt  (pra kur 
hidhet gjak më pak seç duhet) ato japin vlera glicemie më të ulëta sesa janë në të vërtetë. 
Në këtë rast teknika e kryerjes së vetëkontrollit duhet kontrolluar herë pas here. Kutitë e 
fijeve të glicemisë duhen kontrolluar për datën e skadencës dhe nëse kodi i tyre përputhet 
me kodin e aparatit, pasi në këto raste mund të kemi glicemi jo shumë të besueshme me 
vlera më të larta, ose më të ulëta sesa janë në të vërtetë. Nuk duhet lënë pa përmendur 
edhe kostoja e vetëkontrollit. Për një person me Diabet, blerja e një aparati për matjen e 
glicemisë dhe kryerja mesatarisht e tetë matjeve në javë, kanë një kosto vjetore prej 25-30 
mijë lekësh. Urojmë që shumë shpejt të bëhet e mundur që personat me Diabet edhe në 
Shqipëri të kenë mundësinë të marrin falas fijet dhe aparatet. Për këtë duhet që edhe ju 
t’i bashkoheni Shoqatës së Diabetit në Shqipëri, në mënyrë që së bashku ta ngremë zërin 
dhe të kërkojmë më tepër lehtësira për personat me Diabet.

            Dr.	Florian	Toti
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GJITHÇKA QE JU PRISNI NGA NJE STATINE

80 mg 
FLUVASTATIN SODIUM 

40 mg 
FLUVASTATIN SODIUM 
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– Themeli i antidiabetikëve oral

     ADA/EASD*
     ADA/EASD*ZGJEDHJA E

1rë

   BERLIN-CHEMIE
  – Specialistë në antidiabetikët oral

1 2 3

Çmimi 200 Lekë
Revista FALAS për anëtarët e 
Shoqatës së Diabetit në Shqipëri


