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Editorial 

Diabeti është një sëmundje gjithmonë e më 
e përhapur në të gjithë botën, trajtimi siç duhet 
i të cilit nuk është vetëm i kushtueshëm, por 
edhe shumë i mundimshëm. Ai mund të krijojë 
probleme të mëdha për shëndetin publik të çdo 
kombi. Në epokën e burimeve të kufi zuara në 
kujdesin shëndetësor - si në aspektin e personelit 
mjekësor ashtu edhe në buxhet - ekziston një 
nevojë urgjente për të ridimensionuar qasjen 
në trajtimin e diabetit. Kjo mund të bëhet e 
mundur me anë të përdorimit të teknologjive 
të reja, si për parandalimin ashtu edhe 
trajtimin e diabetit.

Të jetosh me diabet mund të jetë shumë 
sfi duese. Ne ju kërkojmë pacientëve tanë 
të kryejnë detyra të shumta ditë pas dite, 
përfshirë monitorimin e shpeshtë të glukozës 
në gjak, planifi kimin e vakteve, llogaritjen 
e dozave të insulinës bazuar në marrjen 
aktuale të karbohidrateve dhe vlerave të 
glicemisë, balancimin e vakteve dhe mjekimit 
me aktivitetin fi zik, për të arritur objektivat 
glicemikë të paracaktuar dhe sa më optimalë. 
Nuk është çudi që shumë pacientë kanë 
vështirësi të realizojnë gjithçka që u kërkohet 
të bëjnë.

Transformimi dixhital në rritje i shëndetit 
dhe kujdesit ofron mundësi të mëdha për të arritur 
shumicën e këtyre objektivave. Zgjidhjet inovative 
që përfshijnë mjetet dixhitale kanë potencialin 
për të përmirësuar kujdesin e përqëndruar tek 
njerëzit përmes vetë-menaxhimit, orientimit të 
synimeve dhe vendimmarrjes së përbashkët. 
Sidoqoftë, inovacioni teknik nuk ka të ngjarë të 
arrijë ndikimin e dëshiruar nëse nuk shoqërohet 
me edukim të organizuar dhe të strukturuar, të 
përshtatur sipas nevojave dhe kushteve të reja, të 
shoqëruar edhe me risi të politikave shëndetësore.

Nuk ka fushë të mjekësisë që mund ta ketë 
përqafuar dhe përfshirë teknologjinë aq shumë sa 
Diabeti. Mjaft të përmendim këtu aparatet e matjes 
së glicemisë, pompat e insulinës, aplikacionet 

për matjen e aktivitetit fi zik, apo llogaritjen e 
karbohidrateve, pa kaluar në metodat e reja të 
injektimit të insulinës, apo pankreasin artifi cial. 
Për këtë arsye ne menduam që këtë numër t’ja 
dedikojmë në një masë të madhe pikërisht disa 
nga këtyre arritjeve apo metodave novatore, që 
kanë si qëllim përmirësimin e jetës dhe lehtësimin 
e barrës për personat me diabet.

Nuk duhet të harrojmë që edukimi dhe 

teknologjia janë plotësuese të njëri-tjetrit. 
Përzierja e duhur e të dyve lejon që kujdesi për 
personat me Diabet të koordinohet më mirë, 
dhe të planifi kohen së bashku nga profesionistët 
e shëndetit dhe të kujdesit shoqëror, në 
shërbimet parandaluese dhe kurative. Prandaj 
vetëm teknologjia nuk mund të mjaftojë pa 
bashkëpunimin mjek-personel mjekësor- person 
me diabet- familjarë të tij dhe sigurisht  edhe 
Shoqata e Diabetit.

Ju urojmë lexim të këndshëm.

Prof. Florian Toti
President i Shoqatës së Diabetit në Shqipëri

Teknologjia dhe Diabeti
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aq shumë është investuar për parandalimin e 
amputimeve të këmbës tek personat me diabet. 
Këto konsultime zhvillohen falas. 

Aktiviteti më i rëndësishëm për këtë periudhë 
ishte zhvillimi i një kursi të ri të EASD për mjekët 
e përgjigjthshëm dhe mjekët endokrinologë “Post 
Graduate International Course on Diabetes and 
its Complications” që u zhvillua në Tiranë nga 
29-31 Mars 2019. Brenda katër vitesh kemi arritur 
të sjellim dy herë EASD në Tiranë, që tregon 
një seriozitet nga ana e Shoqatës së Diabetit si 
organizatore e eventeve të tilla, si dhe një dëshirë 

Shoqata

Gjatë gjashtë muajve të parë të vitit 2019 
Shoqata e Diabetit vazhdoi traditën e programeve 
të edukimit në vazhdim për personelin mjekësor. 
Gjatë kësaj periudhe u organizuan 26 seanca 
trajnimi me mjek familjeje dhe infermierë në 12 
qytete të vendit. Programet e trajnimit kanë të 
bëjnë me Diabetin tip 1 dhe Diabetin gestacional, 
me Trajtimin e faktorëve të riskut kardiovaskular 
në personat me diabet dhe Leksione të hapura për 
Diabetin, ku mund të marrin pjesë jo vetëm mjekë, 
por edhe infermierë, ose farmacistë. Gjatë këtyre 
seancave, ku morën pjesë mbi 600 pjesëmarrës, 
pati mundësi të diskutohej mbi problematikat me 
të cilat hasen më shpesh mjekët gjatë trajtimit të 
personave me diabet, si dhe mbi sugjerimet e tyre 
për programe të tjera trajnimi. 

Në ambientet e Shoqatës edhe gjatë kësaj 
periudhe kanë vazhduar të zhvillohen takime e 
konsultime falas për personat me diabet, duke 
ndihmuar një pjesë të tyre me medikamente e 
mjete kontrolli falas. Vetëm gjatë këtyre gjashtë 
muajve janë kryer mbi 1200 matje glicemie, 
450 konsultime telefonike dhe 300 konsultime 
me pacientë në ambientet e Shoqatës. Që nga 
fillimi i muajit shkurt 2019, të premten e fundit 
të muajit kanë filluar të organizohen konsultat 
për pacientët me këmbë në rrezik, me Dr. Sokol 
Hashon, mjekun e përkushshtuar ortoped, që 

NGA AKTIVITETET E SHOQATËS 
JANAR-QERSHOR 2019
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e impakt pozitiv nga ana e pjesëmarrësve, që e 
kanë bërë EASD ta marrë në konsideratë kërkesën 
tonë. Mbi 170 pjesëmarrës, ku 65 ishin të huaj, 
përfaqësues të 15 shteteve të rajonit si: Bosnja 
e Hercegovina, Serbia, Kosova, Maqedonia, 
Greqia, por edhe nga vende të largëta si Polonia, 
Ukraina, Armenia, Gjeorgjia etj. Në total mbi 170 
pjesëmarrës në tre ditë, 10 ëorkshope, 15 leksione, 
me 20 lektorë, nga të cilët 7 ishin përfaqësues të 
Shqipërisë. Për fat të keq, edhe ky aktivitet nuk 
arriti të bashkojë të gjithë mjekët endokrinologë 
bashkë, ku një pjesë e mjekëve të Shërbimit të 
Endokrinologjise dhe pothuaj gjithë specializantët 
munguan në këto ditë ku ata mund të kishin 
mësuar shumë. Megjithatë atmosfera miqësore, 
lektorët e gatshëm t’i përgjigjeshin pyetjeve dhe 
diskutimet mes kolegëve e pjesëmarrësve bënë që 
koha të kalojë pa u kuptuar. Mikpritja tradicionale 
shqiptare, koha e bukur dhe ambientet e Tirana 
International Hotel, i dhanë edhe më shumë vlera 
këtij aktiviteti. Shpresojmë që së shpejti EASD të 
vizitojë përsëri vendin tonë. 

Përgatitën Prof. Luljeta Çakërri-Karafili, 
Prof. Assoc. Sulejman Budo
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Në ndihmë të Mjekut të Familjes

INOVACION, TEKNOLOGJI 
DHE SHËNDET 

Studiuesit po bëjnë përpjekje për zhvillimin 
e një metode të njohur me shkurtesën PPG, që 
detekton diabetin para se ai të zhvillohet. Sipas 
Qendrës për Parandalimin dhe Kontrollimin e 
Sëmundjeve, më shumë se 30 milion njerëz në 
Shtetet e Bashkuara të Amerikës vuajnë nga 
diabeti, dhe një nga katër prej tyre nuk kanë qenë 
të vetëdijshëm për këtë. Nëse nuk trajtohet, diabeti 
mund të sjellë pasoja të mëdha duke përfshirë 
probleme me sytë, me veshkat dhe sëmundje të 
zemrës. Për tu diagnostikuar, njerëzit duhet të 
japin një sasi të gjakut dhe të bëjnë analiza të tjera 
nga profesionistë të fushës. Shumica e njerëzve 
nuk e bëjnë këtë kontroll, ndaj është e nevojshme 
të lehtësohen metodat për diagnostikim.

Kohët e fundit, Universiteti i Kalifornisë ka 
bërë disa përpjekje për të krijuar një rrugë më 
të lehtë për ta detektuar diabetin para se ai të 
zhvillohet. Ata pohojnë së është e mundur krijimi 
i një aplikacioni i cili do të tregonte nëse ju keni 
diabet apo jo, duke përdorur një metodë tashmë 
të njohur me shkurtesën PPG. 

Si funksionon? Ky aplikacion funksionon në atë 
mënyrë që kur zemra pompon gjak, krijohet një 
presion nëpër trup. Venat periferike zgjerohen 

që të stabilizojnë këtë shtypje të gjakut. Duke e 
përdorur dritën e telefonit dhe duke e vendosur 
kamerën e tij afër një gishti është e mundur që 
të vëzhgohet ndryshimi i kësaj shtypjeje. Çdo 
kontraktim i zemrës, manifestohet me një dritë në 
lëkurë, dhe kamera e telefonit mund ta detektojë 
këtë ndryshim të shtypjes me anë të së cilës është  
e mundur të merren informacione të gjakut.

Studimi i bërë nga Universiteti i Kalifornisë 
përdori  54.269 pjesëmarrës dhe rezultoi i saktë 
në 72% të rasteve.

Kemi ende nevojë për mjekët!
Sidoqoftë, pacientët duhet të jenë të kujdesshëm 

kur përdorin aplikacionet e kujdesit shëndetësor.
Ndërkohë që këto përparime teknologjike 

janë premtuese, ato kanë nevojë të provohen 
për vlefshmërinë kundrejt testeve standarde. 
Gjithashtu, varësisht nga prodhuesi ato mund 
të ndryshojnë në mënyrë thelbësore në terma të 
saktësisë.

Edhe pse njerëzit preferojnë të përdorin 
aplikacione për të monitoruar shëndetin e tyre, ato 
nuk duhet të shihen si zëvendësim i kontrolleve të 
mjekut, ndaj analizat duhet të kryhen rregullisht 
sipas udhëzimeve të përshkruara.

APLIKACIONI NË TELEFONAT INTELIGJENTË QË 
DIAGNOSTIKON DIABETIN
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Nuk ka një sekret për të humbur peshë: digjni 
më shumë kalori sesa merrni! Llogaritja e kalorive 
mund të duket e vështirë. Por, aplikacionet për 
llogaritjen e kalorive ndihmojnë këtë proces. 
Veç kësaj, aplikacionet ofrojnë dhe njohuri për 
zakonet e ngrënies. 

Jaclyn London, drejtor i Laboratorit të 
Nutricionit  në Institutin e Good Housekeeping, 
përshkruan aplikacionet më të preferuara të 
tij, që mund t’ju ndihmojnë të humbni peshë 
suksesshëm.  

Në materialin e mëposhtëm do të lexoni për 
disa aplikacione që mund t’ju vijnë në ndihmë në 
përpjekjen për të rregulluar zakonet e të ushqyerit. 
Emrat e tyre do ti lexoni në anglisht (në mënyrë 
që ta keni më të lehtë ti gjeni në App Store). 

Fitbit
Një ndarje e përditshme e konsumit të 

proteinave dhe yndyrave ju lejon të kuptoni 
më mirë sesi zgjedhjet e ushqimit ndikojnë në 
shëndetin tuaj të përgjithshëm. “Aplikacioni Fitbit 
gjithashtu jep dhëna të hollësishme mbi rrahjet e 
zemrës, cilësinë e gjumit dhe më shumë,” thotë 
London.

HealthyOut
Kur po përpiqeni të humbni peshë, të hani 

më shëndetshëm ose menaxhoni dietën, ngrënia 
jashtë mund të duket katastrofë. Hapat deri në 
një pjatë të shëndetshme mund t’ju ndihmojnë të 
menaxhoni opsionet. Për shembull, ky aplikacion 
mund t’ju sugjerojë vetëm pjatat e restoranteve 
që nuk tejkalojnë numrin e zgjedhur të kalorive, 
duke siguruar sasinë e proteinave, yndyrës, si 
dhe kritere shtesë të shëndetshme për zemrën. 

Track Nutritionix
Përdoruesit lavdërojnë Nutritionix Track për 

ndjekjen e tij të drejtpërdrejtë të kalorive. London 
e vlerëson atë për transparencën e informacionit 
ushqyes. “Mund të kombinojë përmbajtjen 
kalorike të përbërësve të zakonshëm ushqimorë të 
paketuar dhe artikujve në restorant me ushqime 
të freskëta të përditshme”, thotë ajo. Kjo veçori e 
përcjelljes e bën atë të shkëlqyeshëm për njerëzit 
që hanë ushqime të përziera (pra, ushqime të 
paketuara apo konservuara dhe ushqime të 
shëndetshme). 

Lose It
Lose It ose siç përkthehet në shqip “Humbisni”, 

vlerëson kaloritë bazuar në lartësinë, peshën, 
moshën dhe gjininë tuaj. Ky aplikacion ju lejon 
gjithashtu që të ngarkoni një foto të pjatës suaj. 
“Aplikacioni sinkronizohet me pajisjet tuaja, si 
të dhënat tuaja shëndetësore në iPhone tuaj ose 
gjurmuesit e tjerë,” shton London. “Ju gjithashtu 
mund të lidheni me komunitete apo grupime të 
ndryshme për të rritur motivimin.” 

MyFitnessPal

London e quan MyFitnessPal mbretëreshën 
e ndjekësve të dietave dhe fi tnesit. “Me mbi 
pesë milion ushqime në sistem, është e lehtë për 
vlerësuar atë që keni ngrënë,” thotë London. “Plus 
nuk do të humbni kohë duke u përpjekur të bëni 
matematikë në gjëra të tilla si madhësia e porcionit 
dhe përmbajtja e proteinave. Aplikacioni madje 
kujton atë që hani”. 

Rise
Kur një kek me çokollatë apo një çokollatë po 

“thërret” emrin tuaj, Rise mund t’ju tërheqë nga 
pragu i tundimit. Aplikacioni përputhet me një 
dietolog të regjistruar për stërvitje të personalizuar 
dhe mbështetje ditore, këshilla dhe inkurajim. 
Thjesht fotografoni fotot e vakteve tuaja dhe 
snack-it për dietologun tuaj për të marrë reagime 
specifi ke. Ju gjithashtu mund të diskutoni rutinën 
tuaj të stërvitjes dhe çdo sfi dë tjetër për humbjen 
e peshës. Një abonim mujor fi llon me 49 dollarë. 
“Është si të kesh një ekspert shkencor dhe trajner 
personal me ty në çdo kohë,” thotë London. 

Përgatiti Denisa Canameti

6 APLIKACIONET MË TË MIRA TË NUMËRIMIT TË KALORIVE
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Rreziku i Diabetit tip 2 mund të ulet duke 
ndjekur disa dieta ose dukë bërë disa ndryshime në 
stilin e jetesës. Ju mund ti parandaloni simptomat 
dhe shenjat e hiperglicemisë, duke ulur sasinë e 
këtyre frutave në dietën tuaj të përditshme.

Diabeti ka prekur mbi  katër qind milionë njerëz 
në botë, si dhe 90% të të gjitha rasteve janë Diabet 
tip 2. Kjo sëmundje mund të shkaktohet nga 
trupi, i cili nuk prodhon mjaftueshëm hormonin e 
insulinës ose kur trupi nuk reagon ndaj insulinës. 
Nëse nuk ka mjaftueshëm insulinë, trupi përpiqet 
ta konvertojë sheqerin në gjak në energji të 
përdorshme. Për fat të mirë ky lloj Diabeti mund 
të parandalohet në një numër të madh njerëzish.

Ekziston pohimi se ju mund të jeni në rrezik të 
simptomave të sheqerit të rritur në gjak nëse hani 
shpesh qershi. Nëse konsumoni sasi të tepërta 

Këndi i dietës

qershish, mund të rrisni nivelin e sheqerit në gjak, 
si dhe të rrisni riskun për diabet, paralajmëron 
dietologia Barbie Cervoni. Qershia është e pasur 
me karbohidrate, të cilat përbëhen nga sheqernat 
dhe kështu rrisin nivelet e sheqerit në gjak. Nëse 
doni të hani qershi, është më mirë t’i shmangni, 
ose t’i hani kur bëni ndonjë shëtitje, paralajmëron 
dietologia. 

Nëse keni diabet, ka mundësi që dikush t’u 
ketë thënë se nuk ju lejohet të hani fruta. Kjo nuk 
është e vërtetë, shkroi Cervoni në faqen mjekësore 
të internetit. Disa fruta mund të shkaktojnë që 
sheqernat e gjakut të rriten me shpejtësi më 
të madhe se të tjerat. Shumica e njerëzve nuk 
e ndalojnë dot veten për të ngrënë një grusht 
qershish dhe kjo është arsyeja pse këta zakonisht 
do të rezultojnë me shenja hiperglicemie. E njëjta 
gjë ndodh edhe me rrushin. Një qershi përmban 
një gram karbohidrat. Nëse do ta gjenit veten 
gjatë mes-vaktit me një tas të madh me qershi, ju 
këshillojmë që më e mira është t’i shmangni ato 
krejtësisht. 

Nëse keni diabet, duhet gjithashtu të shmangni 
dhe konsumimin e ananasit, shtoi Cervoni. 
Ananasi është një ushqim me indeks të lartë 
glicemik, i cili do të thotë se tretet shpejt dhe ngre 

DIETA  
IABET

NË

Përgatiti Dietologe Rolina Naço

FRUTAT QË JU DUHET TË SHMANGNI OSE TË CILAT 
JU RREZIKOJNË ME RRITJEN E SHEQERIT NË GJAK
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shpejt nivelin e sheqerit në gjak. Nëse ju pëlqen 
shumë ananasi, është më mirë që të paktën ta 
konsumoni në sasi të vogla, si dhe të mos përdorni 
ananas të konservuar.

Ju mund të pakësoni rrezikun tuaj për 
sëmundjen e diabetit, duke përdorur një dietë të 
shëndetshme dhe të ekuilibruar. Shumë njerëz 
mund ta kenë diabetin tashmë pa e ditur, sepse 
simptomat jo domosdoshmërish ju bëjnë të 
ndiheni keq.

Simptomat e zakonshme të diabetit përfshijnë: 
lodhje pa ndonjë shkak, urinim të shpeshtë dhe 
shikim të turbullt. Diagnostikimi i hershëm është 
i rëndësishëm, pasi sheqeri i lartë në gjak rrit 
rrezikun e disa ndërlikimeve vdekjeprurëse, duke 
përfshirë sëmundjet e zemrës dhe goditjet e saj.

Bisedoni me mjekun nëse jeni i shqetësuar për 
simptomat e diabetit, ose nëse mendoni se mund 
të jeni në rrezik për të.

DISA KËSHILLA TË THJESHTA PËR TË RËNË NË PESHË, 
PA PËRMENDUR FJALËN DIETË

Pavarësisht nga këshillat dhe planet e dietave, 
ju vetë mund të bëni disa gjëra të thjeshta për të 
rënë në peshë. Disa këshilla mbi ndryshimin e 
mënyrës së ushqyerjes, mund të japin përfitime 
të mëdha.

Ushqehuni rregullisht; Po. Po. E lexuat saktë. 
Duke u ushqyer çdo tre-katër orë ju ndihmon 
që të ndiheni i ngopur dhe të mos e teproni me 
ushqimin në vaktin pasardhës. Përpiquni të 
merrni 150-200 kalori në vaktet e ndërmjetme, 
duke bërë një kombinim mes proteinave dhe 
fibrave.

Pini lëngje; Nuk keni pse të ndryshoni zakonet 
tuaja sa i takon kafes. Por mirë është të përdorni 
edhe lëngje të tjera jo të ëmbla si çaji, ujë i gazuar, 
apo edhe thjesht ujë, që do t’ju ndihmojë të 
përballoni më mirë ndjenjën e urisë. Shpesh mund 
të ngatërrohet kjo e fundit me etjen! Objektivi 
duhet të jetë që çdo ditë të konsumoni 8-10 gota 
lëngje në ditë (afërsisht 2-2.5 litra në ditë). Madje 
në verë mund të jenë edhe më tepër….

Flini mjaftueshëm; Duke fjetur më pak se 7 
orë në ditë, mund t’ju bëjë jo vetëm që të shtoni 
ushqimin gjatë natës, por edhe të reduktojë 
metabolizmin tuaj. Përpiquni të flini pak a shumë 
në të njëjtën orë çdo ditë dhe do të shikoni se do 
të ndiheni ndryshe….

Kushtojini vëmendje vaktit të mëngjesit; 
Një shprehje popullore thotë: “Mëngjesin haje 
si mbret, drekën si princ dhe darkën si i varfër”. 
Një ushqim i balancuar në fillim të ditës është 
një nga kyçet e një plani për rënien në peshë. 
Studimet tregojnë se personat që hanë rregullisht 
mëngjes, konsumojnë mesatarisht 100 kalori më 
pak gjatë pjesës tjetër të ditës dhe peshojnë më 
pak se personat që e shmangin mëngjesin me 

idenë që të humbasin në peshë….. Kjo strategji 
është pozitive edhe në planin afatgjatë. Afërsisht 
80% e pjesëmarrësve në Regjistrin Kombëtar 
të Kontrollit të Peshës në SHBA, të cilët kishin 
ruajtur humbjen prej të paktën 12 kile për një vit 
ose më shumë, konsumonin çdo ditë mëngjes.

Edhe diçka tjetër, pavarësisht se mund të 
jeni me diabet, mëngjesi duhet të përfshijë edhe 
karbohidratet, pasi glukoza është ushqim edhe 
për trurin, duke ju ndihmuar të mendoni më qartë 
dhe të jeni më efektiv derisa të vijë vakti i drekës.

Shtoni konsumin e perimeve; Për të shpejtuar 
më shumë humbjen në peshë, këshillohet që të 
dyfishohet, madje trefishohet sasia e perimeve 
në ushqimin tuaj. Më pak se 2% e amerikanëve 
konsumojnë sasinë e rekomanduar prej 9 racione 
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në ditë fruta dhe perime. Kurse në Shqipëri vetëm 
30% e personave të intervistuar në një studim të 
vitit 2012, konsumonin 5 racione fruta dhe perime 
në ditë – sasi kjo minimale e rekomanduar për 
një ushqim të shëndetshëm. Këto ushqime janë 
të përbëra kryesisht nga uji, kështu që kanë pak 
kalori, kështu që ju mund të konsumoni sa të 
doni nga këto produkte pa rrezikuar të shtoni në 
peshë dhe të pasura me fibra, të cilat pakësojnë 
ndjenjën e urisë. Nga ana tjetër në shumë studime 
përdorimi i frutave dhe perimeve parandalojnë 
shumë sëmundje. Por përsa i takon frutave, për 
personat me diabet rekomandohet që të mos 
përdoren më shumë se tre racione në ditë.

Shtojini ngjyra pjatës suaj; Edhe këtu vijnë 
në ndihmë perimet. Madje ju mund edhe të 
eksperimentoni kombinime të reja…Të freskëta 
apo të ngrira, më shumë është GJITHMONË më 
mirë kur vjen fjala për perimet. Disa kombinime 
me ngjyra që mund të propozojmë për stinë 
të ndryshme: speca jeshilë, të verdhë, të kuq, 
lakër e kuqe, spinaq, patëllxhani, lakër Brukseli, 
asparagus. Peshorja do t’ju bëjë të shikoni 
diferencë. Në një studim prej 6 muajsh nga 
Universiteti i Pensilvanisë, tregoi se personat 
që shtuan konsumin e perimeve konsumonin 
mesatarisht 511 kalori çdo ditë, krahasuar me ata 
që vazhduan të konsumonin njëlloj.

Përdorni më shumë produkte deti, sidomos 
peshk; Duke përfshirë peshkun në dietën tuaj 
ju shtoni shanset që të humbisni në peshë,, 
krahasuar me të njëjtën dietë por pa produkte 
deti. Këtë të dhënë interesante e tregon një 
studim i botuar në revistën International Journal 
of Obesity. Një shpjegim i mundshëm mund të 
jetë se peshku ka më pak kalori se çdo porcion 
produkt mishi i të njëjtës peshë, qoftë ky viç, derr, 
apo pulë. Studiuesit kanë hedhur edhe hipotezën 
se acidet yndyrore omega 3 që gjendet tek peshku, 
ndihmojnë në shtimin e procesit të djegies së 

yndyrnave, me kusht që të merreni rregullisht me 
aktivitet fizik, ose të paktën të ecni sa më shumë.

Shtoni produktet e bulmetit në ushqimin 
tuaj; Produktet e bulmetit janë të pasura me 
kalcium, një mineral që ndihmon humbjen e 
peshës. Shkencëtarët mendojnë se një dietë 
e pasur me kalcium (por jo si suplemente) 
mund të frenojë Calcitriolin – formën aktive të 
Vitaminës D3, një hormon që është përgjegjës 
për zmadhimin e qelizave dhjamore, duke shtuar 
kështu depozitimin e dhjamit. Ju duhet të merrni 
të paktën 1000 miligramë kalcium në ditë, sasia e 
rekomanduar ditore, që të ndihmoni trupin tuaj 
të djegë në mënyrë më efektive indin dhjamor, 
duke ndihmuar kështu në humbjen e peshës.

Shtoni shije në ushqimin tuaj, por jo kalori 
Duke zëvendësuar gjalpin, vajin dhe salcat 

e ndryshme me zero kalori erëza apo barishte, 
është një mënyrë shumë e thjeshtë për të pakësuar 
kaloritë në pjatën tuaj, por pa humbur shijen. 
Studimet tregojnë se përdorimi i erëzave mund 
të ketë efekt afatgjatë për humbjen e peshës. 
Përshembull Kapsaicina, një element pikant që 
gjendet tek speci djegës, mund të jetë një frenues 
i fuqishëm i oreksit, shtim i metabolizmit bazal 
dhe djegës yndyrnash. Një studim kanadez tregoi 
se personat që përdornin ushqime me përmbajtje 
të lartë speci djegës, konsumonin 189 kalori më 
pak në vaktin pasardhës.

Përdorni produkte drithi integrale
Drithërat integrale treten dhe përpunohen 

më ngadalë nga organizmi, kështu që e mbajnë 
nivelin e sheqerit më të kontrolluar dhe po kështu 
edhe ndjenjën e urisë. Ky mekanizëm mund të 
shpjegojë rezultatet e një studimi 12 vjeçar në 
Harvard, ku gratë që konsumonin më shumë 
drithëra integrale, shtuan më pak në peshë se ato 
që përdornin drithëra të përpunuara (si: keku, 
buka e bardhë dhe produkte të tjera të miellit të 
përpunuar). Zëvendësoni produktet e ëmbëlsuara 
industrial me produkte integrale.
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kancerit, por gjithashtu mund të ndihmojë në 
parandalimin e disa sëmundjeve kronike.

4. Hudhra
Hudhra ka një histori të 

gjatë të përdorimit si një bimë 
shëruese, me fillesat e sajë në 

Kinën e Lashtë dhe Egjipt. Komponenti kryesor 
aktiv në hudhër është allcin (vaj i lëngshëm, me 
veti antibakteriale). Disa studime kanë treguar 
se hudhra mund të rregullojë sheqerin në gjak, 
ul presionin e gjakut, përmirëson insulinën. 
Ata që konsumojë më shumë hudhër kanë më 
pak mundësi për t’u prekur nga sëmundjet e 
ndryshme dhe hudhra shquhet për “pastërtinë” 
dhe mbrojtjen nga bakteret.

5. Lakra e Brukselit
Ashtu si brokoli, lakrat e 

Brukselit janë anëtare të familjes 
kryqëzore të perimeve dhe 
përmbajnë të njëjtat komponime 

bimore të kujdesit ndaj shëndetit. Lakrat e 
Brukselit gjithashtu përmbajnë kaempferol, 
një antioksidant që mund të jetë veçanërisht 
efektiv në parandalimin e dëmtimit të qelizave. 
Përveç kësaj, lakrat e Brukselit kanë vlera të 
mëdha ushqyese, pasi sigurojnë një sasi të 
madhe të mineraleve dhe vitaminave si: K, A, C, 
gjithashtu ka edhe përmbajte të folitit, manganit 
dhe kaliumit.

6. Lakra jeshile
Ashtu si zarzavate të tjera me 

gjethe, lakra jeshile është e njohur 
për cilësitë e saj te kujdesit ndaj 
shëndetit, duke përfshirë vlerat e 

1. Spinaqi
Kjo perime, me gjethe jeshile 

është një nga më të shëndetshmet 
dhe më me vlera ushqyese se 
perimet e tjera. Rreth 30 gramë 

spinaq i përpunuar, siguron 56% të nevojave 
ditore të vitaminës A dhe K, të gjitha këto vetëm 
në 7 kalori. 

Spinaqi gjithashtu mburret me një pjesë të 
madhe të antioksidantëve, të cilët ndihmojnë në 
zvogëlimin e rrezikut të sëmundjes kronike. Një 
studim i vitit 2015 zbuloi se, konsumi i spinaqit 
mund të jetë i dobishëm për shëndetin e zemrës, 
pasi mund të ulë presionin e gjakut.

2. Karota
Karotat janë të mbushura 

me vitaminë A, duke siguruar 
48% të vlerës së përditshme të 
rekomanduar në vetëm me 128 
gramë. Karotat përmbajnë beta-

carotene, një antioksidant që i jep karotës ngjyrën 
e saj të gjallë portokalli dhe mund të ndihmojë në 
parandalimin e kancerit. Një studim së fundi ka 
zbuluar se, për çdo sasi të konsumimit të karotës 
në javë, rreziku për t’u prekur nga kanceri i 
prostatës është më i ulët. Një tjetër studim tregoi 
se karota mund të zvogëlojë rrezikun e kancerit të 
mushkërive.

3. Brokoli
Brokoli i përket familjes 

cruciferous të perimeve. 
Brokoli është i pasur me sulfur 

i njohur si glucosinolate, si dhe sulforaphane, 
një nënprodukt i glucosinolate. Sulfuri është i 
rëndësishëm pasi ka një efekt mbrojtës kundër 

Perimet njihen në mbarë botën, si ushqimet më të shëndetshme dhe të dobishme për shëndetin. 
Shumica e perimeve janë të ulëta në kalori, por të larta në vitamina, minerale dhe fibra. 
Megjithatë një pjesë e perimeve janë më të shëndetshme se disa të tjera. Ju sjellim për ju disa perime të 
cilat janë të shëndetshme për ju, që ndihmojnë për të luftuar inflamacionin dhe për të ulur rrezikun e 
prekjeve nga sëmundjet.

Sidoqoftë, disa prej tyre vijnë nga pjesa tjetër me përfitime shtesë shëndetësore të provuara, të tilla 
si aftësia për të luftuar inflamacionin ose për të zvogëluar rrezikun e sëmundjes.

PERIMET MË TË SHËNDETSHME 
QË DUHET T’I PËRDORNI
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përditshme të vitaminës A. Konsumimi patateve 
të ëmbla ndihmon në uljen e rrezikut për t’u 
prekur nga kanceri i mushkërive ose ai i gjirit.

9. Lakra e kuqe
Kjo perime i takon familjes 

cruciferous të perimeve dhe, 
ashtu si të afërmit e saj, është e 
mbushur me antioksidantë që 
mbrojnë shëndetin. Është e pasur 

me vitaminë C. Konsumimi i lakrës së kuq ul 
nivelin e kolesterolit në gjak dhe mbron zemrën 
dhe mëlçinë nga dëmtimet.

10. Asparagu
Asparagu është i ulët në 

kalori, por krenohet pasi ka 
shumë veti ushqyese ushqyes. 
Në fakt, vetëm gjysma e 
një filxhan (90 gramë) me 
asparagu të gatuar përmban: 

Kalori: 20 Proteina: 2.2 gram Yndyrë: 0,2 gram 
Fibra: 1.8 gram, Vitamina C: 12% e nevojave ditore, 
Vitamina A: 18% e nevojave ditore, Kaliumi: 6% 
e nevojave ditore  dhe Vitamina E: 7% e nevojave 
ditore Asparagu gjithashtu ka në përmbajtje: 
hekur, zink dhe riboflavinën. Është një burim 
i shkëlqyer i vitaminës K, një lëndë ushqyese 
thelbësore që ndihmon me mpiksjen e gjakut dhe 
shëndetin e kockave. Asparagu, si çdo perime 
tjetër e gjelbër, është i lartë me antioksidantë. 

saj ushqyese dhe përmbajtjen e antioksidantëve. 
Lakra jeshile përmban vitaminën B, K, C, A, 
Kaliumin, kalcium dhe bakër. Gjithashtu lakra 
jeshile ndihmon edhe në forcimin e zemrës. 

7. Bizele të gjelbra
Bizelet konsiderohen si 

perime niseshteje (amidoni). Kjo 
do të thotë se ato kanë një sasi 
më të lartë të karbohidrateve dhe 
kalorive se perimet jo-niseshte 

dhe mund të ndikojnë në nivelin e sheqerit në 
gjak kur konsumohen në sasi të mëdha. 160 gram 
bizele të gatuara përmbajnë 9 gram fibra, 9 gram 
proteina dhe vitamina A,C dhe K, gjithashtu ka 
përmbajte të riboflavinit, teminit dhe folatit. Për 
shkak se janë të larta me fibra, ato ndihmojnë në 
tretjen e ushqimit.

8. Patatet e ëmbla
Klasifikohen si perime me 

rrënjë, patatet e ëmbël dallohen 
për ngjyrën portokalli, shijen e 
ëmbël dhe përfitimet e mëdha 

shëndetësore. Një patate e ëmbël e mesme 
përmban 4 gram fibra, 2 gram proteina dhe një 
sasi të mirë të vitaminës C, vitaminës B6, kaliumit 
dhe manganit.

Është gjithashtu e lartë në një formë të 
vitaminës A të quajtur beta-carotene. Në fakt, një 
patate e ëmbël plotëson 438% të nevojave tuaja të 

Përgatitën: Dr. Adriana Lapardhaja, Dr. Luftime Bruka

“USA Today” ka pasqyruar një artikull për dietën shqiptare dhe mesdhetare duke e përgëzuar 
atë në përgjithësi. Sipas agjensisë prestigjioze amerikane, dieta e shqiptarëve konsiderohet tashmë 
si dieta më e mirë për vitin 2019. Pa yndyrna, e fokusuar në fruta dhe perime, me mish të bardhë, 
pa shumë vaj dhe me peshk një herë në javë, dieta mesdhetare ka fituar sipas kritikëve vendin e 
parë në Amerikë.

“USA Today” shkruan se nëse amerikanët duan që të jetojnë më gjatë dhe të kenë një trup më 
të shëndetshëm do i duhet ta quajnë dietën mesdhetare si zgjidhjen kryesore. Sipas “Organizatës 
Shëndetësore në Amerikë” shumë “Fast Food-e” në SHBA duhet të zëvendësohen me gatime 
tradicionale mesdhetare, por edhe me byrektore, të cilat quhen si më të shëndetshmet. Madje shumë 
dyqane me ushqime tradicionale shqiptare kanë mbushur New Yorkun dhe shumë prej tyre kanë 
fituar dhe çmime në faqen e “United Nations of Food” që përkthehet si “Organizata e Përbashkët 
e Ushqimeve”. Kjo me të vërtetë që duhet të na bëjë të ndihemi krenarë, pasi edhe dieta shqiptare 
është pjesë e traditës dhe e mentalitetit tonë.

CILËSOHET MË E MIRA NË BOTË PËR 2019, MEDIAT 
AMERIKANE PËRGËZOJNË “DIETËN SHQIPTARE”
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Në Spitalin Niguarda të Milanos u bë 
transplantimi i parë i qelizave pankreatike në 
Europë, i cili i lejoi një pacienti 41-vjeçar të 
shërohej nga Diabeti tip 1 dhe në fund t’i thoshte 
lamtumirë insulinës. 

Teknika e përdorur është kryer nga Camillo 
Ricordi, i cili drejton Institutin e Kërkimit të 
Diabetit (DRI) në Qendrën e Universitetit të 
Miamit. Dy rastet e para në botë i ka ndjekur po ky 
doktor në të kaluarën. Ndërhyrja përfshinte ekipin 

e Kirurgjisë së Përgjithshme dhe Transplantit, atë 
të Anestezisë dhe Diabetologjisë e Nefrologjisë.

Operacioni konsiston në transplantimin e 
qelizave të pankreasit në membranën që rrethon 
organet e barkut. Në praktikë, qelizat që mungojnë 
dhe e bëjnë personin të vuajë nga Diabeti tip 1, 
futen në mënyrë kirurgjikale. 

Kështu duke lejuar që qelizat e pankreasit të 
funksionojnë mirë, nuk ekziston rreziku që të 
pësojë një rënie të insulinës dhe të shërohet nga 

diabeti i tipit 1, siç ishte rasti në Milano 
i pacientit 41-vjeçar, i cili, sipas lëshimit 
zyrtar të spitalit, tani “ai është mirë dhe 
tani ai nuk ka më nevojë të injektojë 
insulinë dhe të mbajë nën kontroll 
nivelin e sheqerit në gjak.

Lajmi tjetër i mirë është gjithashtu se 
pacienti nuk rrezikon të refuzojë këtë 
lloj transplanti.

Mjekët shpjegojnë se trupi 
gradualisht thith xhelin duke i lënë 
qelizat të  paprekura, ndërsa formohen 
enë të reja të gjakut që sigurojnë 
oksigjenimin dhe lëndë ushqyese të 
nevojshme për mbijetesën e qelizave.

Përgatiti: Dr. Ditila Doracaj 

MIRË U PAFSHIM INSULINË! 
Realizohet transplanti i parë evropian 

i qelizave të pankreasit
Në Milano u bë 

transplantimi i parë 
evropian i qelizave 

pankreatike, i cili i lejon 
një pacienti të shërohet 

nga Diabeti tip 1 dhe t’i 
thotë lamtumirë insulinës.
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Diabetone Original

Diabetone, për një mbrojtje ushqimore të sigurtë. Një herë në 
ditë

Përzgjedhja e ushqimeve dhe mënyra e të ushqyerit mund të ndikojnë 
direkt në mirëqënien e trupit tuaj. Të njëjtin efekt kanë edhe dieta 
e balancuar, kontrolli i peshës trupore dhe një stil i shëndetshëm 
jetese. Përveç këtyre, marrja e një shtese ushqimore si Diabetone, 
ndihmon në ruajtjen e rezervave ditore të mikroele menteve kaq të 
domosdoshëm.

Formulë e përzgjedhur me kujdes nga profesionistët

Formula e Diabetonë përmban 21 ushqyes që plotësojnë nevojat 
ditore të trupit. Në këta ushqyes përfshihet kromi i cili ndihmon 
normalizimin e nivelit të glukozën në gjak, vitaminë B6 e cila 
ndihmon normalizimin e metabolizmit të glikogjenit dhe protein ave, 
tiaminë (vitaminë B1) e cila ndihmon funksionin normal të sistemit 
nervor. Kjo formulë përmban edhe Zink i cili ndihmon metabolizimin 
e makroushqyesve. Ky metabolizëm është procesi nëpërmjet 
të cilit organizmi shpërbën karbohidratet (sheqernat), yndyrnat 
dhe proteinat qw merren me ushqimin për të siguruar energjinë e 
nevojshme për qelizat e trupit.
E provuar dhe testuar në kërkime shkencore të pavarura
Diabetone është formula e parë në llojin e saj, e cila është provuar 
në studime shkencore të publikuara.

Shtesë ushqimore

Diabeton është një përbërje vitaminash dhe shtesash minerale për 
të gjithë ata që duan të sigurojnë një dietë të pasur me vitaminat dhe 
mineralet thelbësore. Ajo ndihmon normalizimin e sheqerit në gjak 
dhe ka si qëllim që të ndihmojë arritjen e mirëqënies së organizmit 
për një shëndet më të mirë.
Nuk përmban sheqerna, medikamente apo hormone. Diabetone 
duhet përdorur sipas udhëzimeve të farmacistit, mjekut apo profe-
sionistëve të shëndetit.

Ekuilibro dietën tënde

Përzgjedhja e ushqimeve dhe mënyra e të ushqyerit mund të ndiko-
jnë direkt në mirëqënien e trupit tuaj. Të njëjtin efekt kanë edhe dieta 
e balancuar, kontrolli i peshës trupore dhe një stil i shëndetshëm 
jetese. Përveç këtyre, marrja e një shtese ushqimore si Diabetone 
Plus Omega - 3, ndihmon në ruajtjen e rezervave ditore të mikroele-
menteve kaq të domosdoshëm.
Diabetone është formula e parë në llojin e saj, e cila është provuar 
në studime shkencore të publikuara

Formulë e përzgjedhur me kujdes nga profesionistët

Diabetone Plus Omega-3 përmban tableta vitaminash Diabetone 
Original, plus kapsula me pastërti të lartë Omega-3, në një pako të 
dyfi shtë.
Formula e Diabetone përmban 22 ushqyes që plotësojnë nevojat 
ditore të trupit. Në këta ushqyes përfshihet kromi i cili ndihmon 
normalizimin e nivelit të glukozën në gjak, vitaminë B6 e cila 
ndihmon normalizimin e metabolizmit të glikogjenit dhe proteinave, 
tiaminë (vitaminë B1) e cila ndihmon funksionin normal të sistemit 
nervor. Kjo formulë përmban edhe Zink i cili ndihmon metabolizimin 
e makroushqyesve. Ky metabolizëm është procesi nëpërmjet 
të cilit organizmi shpërbën karbohidratet (sheqernat), yndyrnat 
dhe proteinat që merren me ushqimin për të siguruar energjinë e 
nevojshme për qelizat e trupit.

Përmbajtja e Diabetone Plus

Diabeton është një përbërje vitaminash dhe shtesash minerale për 
të gjithë ata që duan të sigurojnë një dietë të pasur me vitaminat dhe 
mineralet thelbësore. Ajo ndihmon normalizimin e sheqerit në gjak 
dhe ka si qëllim që të ndihmojë arritjen e mirëqënies së organizmit 
për një shëndet më të mirë.
Nuk përmban sheqerna, medikamente apo hormone. Diabetone 
duhet përdorur sipas udhëzimeve të farmacistit, mjekut apo profe-
sionistëve të shëndetit.

Super Fuqi e Omega – 3 kapsulë

Shumë njerëz e marrin Omega – 3 si shtesë të dietës së tyre. 
Tani Diabetone Plus Omega – 3 ju garanton cilësinë maksimale te 
Omega – 3 kapsulë në një paketim të dyfi shtë. Kapsula e Omega 
– 3 përmban mbi 60% Omega – 3 e testuar dhe çertifi kuar sipas 
standarteve Europiane dhe të OBSH për cilësi të garantuar dhe 
pastërti të lartë.

Depo FLORIFARMA Shpk
Bulevardi ZOGU l-rë

Tiranë 1001, Albania,
Tel + 355 42 267703, +355 42 271643

Email: info@florifarma.com, Web: www.florifarma.com 



19

Thjeshtimi i regjimeve terapeutike dhe 
personalizimi i objektivave glicemike te të 
moshuarit me diabet përmirëson aderimin dhe 
shmang komplikimet e lidhura me trajtimin, sipas 
një udhëzimi të ri klinik të publikuar nga Shoqata 
Endokrinologëve të Amerikës në “Journal of 
Clinical Endocrinology & Metabolism” (JCEM).

Dokumenti, i paraqitur në hapjen e takimit 
vjetor të kompanisë (ENDO 2019), fokusohet në 
strategjitë e trajtimit që marrin në konsideratë 
shëndetin e përgjithshëm dhe cilësinë e jetës së 
njerëzve mbi 65 vjeç që jetojnë me diabet dhe të 
cilat shpesh kanë një ose më shumë sëmundje 
bashkëshoqëruese, të tilla si: çrregullimet 
konjitive, sëmundjet kardiovaskulare, 
çrregullimet e shikimit dhe artriti reumatoid, të 
cilat ndikojnë në vetë-
menaxhimin e diabetit.

“Udhëzimet synojnë 
t’i inkurajojnë mjekët që 
të marrin në konsideratë 
dëshmitë e disponueshme 
dhe shëndetin e 
përgjithshëm të pacientit, 
gjasat për të përfi tuar 
nga ndërhyrjet dhe vlerat 
personale kur u duhet 
të vlerësojnë qëllimet 
e trajtimit, si: glukoza, 
presioni i gjakut dhe 
kolesteroli”, shpjegon 
Derek LeRoith (Shkolla 
Icahn e Mjekësisë në 
Mount Sinai, Nju Jork), i 

cili kryesoi komitetin e shkrimit. “Për këtë arsye, 
kemi propozuar një strategji që u jep përparësi 
synimeve të glukozës në gjak, krahasuar me testin 
e hemoglobinës A1c në këtë popullsi”.

Rekomandimet nga udhëzimet përfshijnë, 
siç u përmend më parë, thjeshtimin e regjimeve 
terapeutike dhe një përshtatje të synimeve 
glicemike te të moshuarit me diabet dhe dëmtim 
konjitiv, për të përmirësuar pajtueshmërinë dhe 
për të parandaluar komplikimet e lidhura me 
trajtimin. 

Për më tepër, merret në konsideratë nevoja 
për të hartuar regjime ad hoc të diabetit 
ambulator, për të minimizuar hipogliceminë, 
me metforminën, si vijë të parë të trajtimit. 
Megjithatë, sipas ekspertëve, te pacientët me 
paradiabet është mirë të përqendrohemi në 
ndryshimet e stilit të jetesës, pa fi lluar menjëherë 
terapinë farmakologjike. 

Dokumenti gjithashtu përqendrohet në vlerat 
e synuara të presionit të gjakut për të zvogëluar 
rrezikun e sëmundjeve kardiovaskulare, iktusit 
dhe sëmundjes renale kronike progresive te të 
moshuarit me diabet dhe moshë 65-85 vjeç dhe në 
synimet glicemike për të moshuarit me diabet, të 
shtruar në spitale për të shmangur hipogliceminë.

Përgatiti: Dr. Mimoza Dollënga

UDHËZIME TË REJA PËR TË 
MOSHUARIT ME DIABET
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Mëngjesi është vakti më i rëndësishëm i ditës, 
megjithëse të ushqyerit është një çështje shumë 
individuale. Sipas Emma Stevenson, Profesoreshë 
në Shkencat e Sportit dhe Ushtrimeve thotë: 
“Ushqyerja është shumë individuale dhe çfarë 
funksionon për një person nuk funksionon për 
një tjetër. Është e rëndësishme të mos kapërcehet 
ndonjë vakt.

Mëngjesi duhet të plotësojë 20-25 % të nevojave 
tuaja ditore. Studime të shumta kanë treguar që 
njerëzit që hanë mëngjesin kanë tendencë të kenë 
një dietë më të balancuar se ata që e kapërcejnë 
këtë vakt dhe me të ngjarë nuk janë mbi peshë”, 
thotë Stevenson.

Por si mund ta keni vaktin e parë të ditës?
“Mëngjesi duhet të jetë i bazuar në grupet 

kryesore të ushqimeve”, vijon Stevenson. Duhet 
të përfshihen bukë me të gjitha llojet e drithërave 
apo drithëra më vete. Si burim i fibrave ky ushqim 
mund të parandalojë diabetin, disa lloje kanceri, 
përmirëson funksionin tretës dhe redukton 
riskun e obezitetit. Ky vakt është edhe shansi 
më i mirë që të konsumohet një nga 5 racionet e 
rekomanduara të frutave dhe të perimeve në ditë.

E njëjta gjë vlen dhe për ushqimet e pasura 
me kalcium që gjenden te bulmetrat. Gjithashtu 
mishi, peshku, vezët ose bishtajoret mund të 
veprojnë si burim i rëndësishëm i proteinave 
që ju mbajnë të ngopur shumë gjatë. Drithërat 
me pak sheqer dhe frutat janë një opsion tjetër i 
shëndetshëm për mëngjes.

Nëse nuk mund të gatuani në mëngjes, 
përgatisni bukë me krem djathi me pak yndyrë 
ose me salmon të tymosur. Këto mbajnë omega 3 
si dhe proteina. Drithërat e shërbyer me qumësht 
me pak yndyrë dhe me banane, apo tostet janë, 
gjithashtu, një zgjedhje shumë e mirë pasi ju 
furnizon me fibrat e nevojshëm.

Në ndihmë të personave me diabet

MËNGJESI IDEAL PËR ÇDO PERSON: ÇFARË 
DUHET DHE NUK DUHET TË HANI
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Studimi më i fundit i realizuar nga disa 
ekspertë të Universitetit Leicester, kanë 
dalë në përfundimin se ata që ecin shpejt 
kanë më shumë shanse për të jetuar gjatë. 
Mund të jetojnë 15 vite më shumë se ata që 
ecin ngadalë!

Ekipi i ekspertëve analizoi të dhënat e 
474, 919 personave me moshë mesatare 52-
vjeç në Angli. Studimi u realizua mes viteve 
2006 dhe 2016 dhe doli në përfundimin se: 
pavarësisht peshës, ata që ecin më shpejt 
kanë prirje të kenë një jetë më të gjatë.

Gratë që ecnin shpejt mund të jetonin 
nga 86.7 deri në 87.8  vite, kurse ato që 
ecnin më ngadalë mund të jetonin 72.4. 
vite. Sa i përket meshkujve ulja ishte më 
drastike: Ata që ecin shpejt parashikohej të 
jetonin deri në 85.2-86.8 vite, kurse ata që 
ecnin ngadalë deri në 64.8 vite!!!!

ECNI SHPEJT? EKSPERTËT KANË NJË LAJM 
TË MIRË PËR JU

Sikurse disa çajra të tjerë bimorë, që kanë veti 
të mira për shëndetin e njeriut, edhe çaji i zi ka 
shumë përfitime për shëndetin. Sipas një studimi 
të bërë nga një ekip hulumtuesish, të publikuar në 
revistën “European Journal of Nutrition”, ky çaj 
arrin dukshëm të përmirësojë sistemin tonë tretës, 
duke i eliminuar bakteret dhe duke përmirësuar 

KJO PIJE ËSHTË SEKRETI 
PËR HUMBJE TË PESHËS

Përgatiti: Dr. Blenda Veliaj

funksionimin e 
metabolizmit.

Ky çaj së bashku më 
atë jeshil, aktivizojnë 
bakteret e mira, 
dhe eliminojnë ato 
të këqijat që janë të 
lidhura me obezitetin. 
Te ky lloj i çajit 
polifenolet- substanca 
aktive në të, kanë një 
rol të rëndësishëm në 
funksionimin normal 
të zorrëve, dhe kanë 
rol në formimin e 

zinxhirëve të shkurtër yndyror që janë përgjegjës 
për energjinë e nevojshme të metabolizmit.

Gjithsesi duhet të keni parasysh që konsumimi 
i moderuar i tij ka këto përfitime, kurse nëse 
merrni sasi të lartë të tij, kjo mund të përbëjë një 
rrezik për shëndetin.
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TË REJA SHKENCORE

SI TË MBRON EDUKIMI NGA SËMUNDJET KARDIAKE?
Pesha, presioni arterial dhe duhanpirja dhe edukimi mbi to ndikojnë në pasojat e sëmundjeve 

kardiovaskulare sipas një studimi. Është vërtetuar që shtresat më të larta socioekonomike janë më të 
mbrojtura nga sëmundjet kardiovaskulare. Megjithatë arsyet ende nuk janë plotësisht të kuptuara. Këta 
studiues përdorën të dhëna nga UK Biobank për të përcaktuar lidhjen mes edukimit dhe sëmundjeve 
kardiovaskulare, lidhje këto që mundësohen nga BMI (indeksi i masës trupore), presioni arterial 
sistolik dhe ekspozimi ndaj duhanpirjes. Studimi kohor përfshiu 217,013 adultë nga viti 2006 në 2010. 
BMI, presioni arterial sistolik dhe duhanpirja u ndikuan 42% nga edukimi duke ulur kështu riskun për 
sëmundje kardiovaskulare. Duhanpirja ishte elementi më i fuqishëm që lidhte edukimin me sëmundjet 
kardiovaskulare.

Përfundime
Ky studim vlerësoi efektin mbrojtës të edukimit në sëmundjet kardiovaskulare. Të dhënat kishin 

mangësi në lidhje me diversitetin etnik/racial dhe duhen më shumë studime për të parë se si  edukimi 
ndikon pozitivisht në mbrojtjen nga sëmundjet kardiovaskulare në popullsi.

BMJ  Maj 2019

STUDIMI PESË VJEÇAR I KIRURGJISË BARIATRIKE: 
ADOLESHENTËT KUNDREJT ADULTËVE

Pas bypass gastrik, Diabeti Mellitus tip 2 dhe hipertensioni kanë një përmirësim të dukshëm më 
shumë te adoleshentët se sa te të rriturit. Kirurgjia bariatrike sjell rënie në peshë dhe përmirësim të 
patologjive të lidhura me obezitetin si në adoleshentë edhe në adultë. Megjithatë ka ndryshime në 
rezultatet e arritura, të cilat lidhen me moshën. Studimet pesë vjeçare në 161 adoleshentë (mosha 13–19 
vjeç) dhe 396 adultë (mosha 25–50 vjeç) obezë që nga adoleshenca, të cilët iu nënshtruan bypass gastrik 
Roux-en-Y. Të dyja kishin ngjashmëri dhe ndryshime në humbjen në peshë. Adoleshentët kishin më 
shumë shanse për të patur remision të diabetit dhe hipertensionit. Mes adoleshentëve, prevalenca e 
diabetit ra nga 14% në fillim në 2% pas pesë vitesh; ndërmjet adultëve, prevalenca ra nga 31% në 
12%. Asnjë adoleshenti nuk iu desh të merrte mjekim për trajtimin e diabetit në një periudhë 5 vjeçare 

në krahasim me 26% të adultëve. Mes pacientëve 
hipertensivë që në fillim, 68% e adoleshtentëve dhe 
41% e adultëve bënë remision për një periudhë 5 
vjeçare. Nivelet e vdekshmërisë ishin të ngjashme, 
por më shumë adoleshentë sesa adultë kishin ri-
intervente abdominale (19 në krahasim me 10 për 
500 persona-vit) dhe nivele të ulëta të ferritinës (48% 
kundrejt 29%).

Përfundimi
Mbajtja e obezitetit në moshën adulte rrit riskn 

për ndërlikime shëndetësore. Kirurgjia bariatrike 
gjatë adoleshencës është e sigurtë dhe efektive, si 
dhe përmirëson shëndetin gjatë jetës adulte. Disa 

patologji të lidhura me obezitetin janë të rikthyeshme, megjithatë risku gjatë jetës ngelet i panjohur. 
Numri i shpeshtëi ri-interventeve dhe prevalenca e lartë e deficiteve nutricionale duhet patur parasysh. 
Kur diskutohen të dhënat pro dhe kundër pediatrit duhet të jenë të qartë për mungesën e informacionit 
kur këta adoleshentë rriten.

N Engl J Med Maj 2019 
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PASOJAT E SHTIMIT OSE PAKËSIMIT TË MISHIT 
TË KUQ NË DIETË

Ndryshimet në konsumin e mishit të kuq ndikojnë drejtpërsëdrejti 
në mortalitet sipas një studimi 25 vjeçar. Konsumimi i madh i mishit të 
kuq lidhet me rritjen e riskut për sëmundje kardiovaskulare, kancer dhe 
vdekje. Në këtë studim, kërkuesit përdorën të dhënat e mbledhura nga 
Nurses Health Study (me 54,000 femra; me moshë 30–55 vjeç në fillim të 
studimit) dhe Health Professionals Study (me 28,000 meshkuj; me moshë 
40-75 vjeç në fillim të studimit) për të vërejtur efektet e ndryshimit të 
konsumit të mishit të kuq përgjatë kohës.

Në fillim të studimit pjesëmarrësit nuk kishin sëmundje kardiovaskulare 
apo kancer. Të dhënat u mblodhën përgjatë viteve 1986- 2010; dieta dhe faktorët e lidhura me stilin e 
jetesës u matën çdo 4 vite. Më shumë se 14,000 vdekje ndodhën përgjatë studimit. Ajo që u vu re ishte 
se rritja e konsumit të mishit të kuq në 3.5 vakte përgjatë javës gjatë një periudhe 8 vjeçare u lidh me 
risk më të lartë vdekjeje (10% më shumë) krahasuar me pacientët, të cilët nuk ndryshuan sasinë e mishit 
të konsumuar. Ulja e konsumit të mishit të kuq dhe zëvendësimi i tij me proteina nga burime të tjera, 
drithëra të plota ose perime u lidh me ulje të risku relativ (5-26% më pak).

Përfundim
Ky studim konfirmoi që konsumi i mishit të kuq lidhet me risk për mortalitet të shtuar, pakësimi i 

sasisë së mishit të kuq dhe zëvendësimi i tij me ushqime më të shëndetshme lidhet me risk më të ulët.
BMJ Qershor 2019

TRI MËNYRA TË THJESHTA PËR TË SHPËTUAR 100 
MILIONË JETË

Mjekimi i hipertensionit arterial, ulja e 
kripës në dietë dhe eliminimi i yndyrnave 
trans ul në mënyrë të konsiderueshme 
mortalitetin. Sëmundjet kronike janë 
shkaku kryesor i vdekjeve në botë 
dhe janë gjerësisht të parandalueshme 
nëpërmjet ndryshimit të faktorëve 
të modifikueshëm të stilit të jetesës. 
Studiuesit kanë vlerësuar impaktin në 

shëndetin publik e ndërhyrjeve të mësipërme në vdekshmëri : përmirësimi i HTA e ul 70%, ulja e kripës 
në dietë 30% , po aq dhe eliminimi i yndyrnave trans. Studimet e OBSH kanë parashikuar vdekshmërinë 
mes viteve 2015 dhe 2040. Sipas të dhënave tri ndërhyrjet mund të vonojnë 94.3 milionë vdekje përgjatë 
25 viteve (39.4 milionë nga mjekimi i hipertensionit, 40.0 milionë nga reduktimi i marrjes së kripës 
dhe 14.8 milionë nga eliminimi i yndyrnave trans). Efekti ishte më i mirë te meshkujt se te femrat dhe 
te moshat e mëdha). Përmirësimi më i madh pritet në Azinë Lindore dhe Oqeani, e ndjekur nga Azia 
Jugore, Europa Qendrore/ Lindore, Azia Qendrore dhe Afrika Sub Sahariane.

Përfundime
Kjo analizë epidemiologjike sugjeron se tri ndërhyrje te popullsia mund të ulin në mënyrë të 

ndjeshme vdekshmërinë nga sëmundjet kronike. Për të arritur këtë qëllim vendet me të ardhura të 
ulëta ose të mesme duhet të ndërhyjnë në infrastrukturë për të rritur të ardhurat në farmakoterapinë 
e hipertensionit, që është faktori i riskut kryesor i modifikueshëm në sëmundjet kardiovaskulare. 
Ndërhyrjet e mësipërme janë kosto efektive. Është e rëndësishme që ndërhyrjet në parandalimin e 
vdekjeve nga sëmundjet kardiovaskulare të bëhen bazuar në politika shtetërore dhe jo vetëm individuale.

Circulation Qershor 2019
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FIKNI DRITAT (DHE TELEVIZORIN) GJATË GJUMIT
Një studim i madh observues sugjeron se 

ekspozimi ndaj dritës artificiale gjatë gjumit rrit 
rrezikun për obezitet.

Të dhënat në njerëz dhe kafshë tregojnë që 
ekspozimi ndaj dritës artificiale gjatë natës ndikon 
në obezitet. Si pjesë e një studimi prospektiv 
kohor në SHBA 43,222 gra (me moshë mesatare 55 
vjeç) u pyetën për praninë e dritës artificiale gjatë 
gjumit, përfshi ata pa dritë (Kategoria 1 [K1]), 
një dritë nate ose orë (K2), dritë nga burim jashtë 
dhomës (K3), ose prania e televizorit ose ≥1 dritë 
në dhomë (K4). Indeksi i masës trupore (BMI) u 
mat në momentin e parë dhe çdo 2 deri në 3 vjet. 
BMI mesatare e fillimit ishte më e lartë te pacientët e ekspozuar ndaj dritës artificiale gjatë natës nga 27.0 
kg/m 2 (K1 dhe K2) në 29.2 (K4). Ekspozimi ndaj dritës artificiale gjatë gjumit lidhej me një prevalencë 
të lartë të obezitetit. Një ndjekje 5.7 vjeçare çdo ekspozim ndaj dritës artificiale gjatë gjumit lidhet me 
rritje të incidencës së obezitetit. 

Përfundime
Ekspozimi ndaj dritës artificiale gjatë gjumit mund të frenojë prodhimin e melatoninës, duke prishur 

ciklin cirkadian. Megjithatë autorët e studimit theksojnë se ekspozimi ndaj dritës gjatë gjumit lidhet dhe 
me gjendjen socioekonomike dhe ushqyerjen e pashëndetshme. Pavarësisht shkakut rekomandohet 
minimizimi i dritës artificiale gjatë natës.

JAMA Intern Med Qershor 2019

SUPLEMENTET E VITAMINËS D NUK PARANDALOJNË 
DIABETIN MELLITUS TIP  2

Në pacientët prediabetikë me nivele normale të vitaminës D suplementet 
nuk ndikojnë në shkallën e zhvillimit të diabetit. Nivelet e ulëta të vitaminës 
D lidhen me rritjen e riskut për shfaqjen e Diabetit Mellitus tip 2, por 
provat për një lidhje mes tyre mungojnë. Në dy studime: Norvegjez me 
500 pjesëmarrës dhe Japonez me 1200 pjesëmarrës – suplementi i vitaminës 
D nuk lidhej me parandalimin e kalimit të prediabetit në diabet. Në një 
studim të fundit me 2400 pacientë në SHBA me prediabet , u ndanë në ata që 

merrnin 4000 UI vitaminë D3 ose placebo. Pacientëve ju mat niveli i vitaminës D në fillim, i cili ishte 28 
ng/mL, dhe 22% e pacientëve kishin nivel të 25(OH)D më pak se 20 ng/mL. Vlera mesatare e niveleve 
të 25(OH)D u rrit afërsisht ≈50 ng/mL në pacientët që kishin marrë suplemente dhe e pandryshuar 
në grupin placebo. Në ndjekjen mesatare 2.5 vjet incidenca e diabetit nuk ndryshonte në grupin e 
vitaminës D dhe atë placebo (9.4 ndaj 10.7 raste për 100 banorë-vit; P=0.12). Në pacientët me nivele të 
25(OH)D <12 ng/mL, suplementet e vitaminës D ulin incidencën e diabetit.

Përfundime
Nuk ka ende të dhëna të mjaftueshme se suplementet e vitaminës D parandalojnë Diabetin Mellitus 

tip 2; prandaj ato nuk duhet të rekomandohen në pacientët prediabetikë me nivele normale të vitaminës 
D. Ky studim nuk përjashton faktin se vitamina D mund të ketë një efekt antidiabetik në pacientët me 
defiçit të rëndë, por pacientë të tillë duhet të marrin suplemente me vitaminë D në rradhë të parë për të 
parandaluar ndërlikimet kockore.

N Engl J Med Qershor 2019

Përgatitën: Dr. Ergita Nelaj, Dr. Varvara Lile



26

ME ANË TË ANËTARESIMIT NË SHOQATË JU MUND TË PËRFITONI :

SHOQATA E DIABETIT NË SHQIPËRI KA SI ROL KRYESOR TË SAJ INFORMIMIN, KËSHILLIMIN DHE 
EDUKIMIN E PERSONAVE ME DIABET DHE FAMILJARËVE TË TYRE.  NË AMBIENTET E SHOQATËS JU 
DO TË KENI MUNDËSI TË BËNI PYETJE DHE TË MERRNI PËRGJIGJE NGA MJEKË ENDOKRINOLOGË, 
INFERMIERE DHE DIETOLOGE ME PËRVOJË.

1. APARATE DHE DITAR GLICEMIE FALAS,  

2. MATJE   FALAS  E GLICEMISË   NEË AMBIENTET E SHOQATËS.

3. VIZITË  FALAS   FUNDUS OCULI (RETINOPATIA DIABETIKE) 

4. ANALIZË URINE (FALAS)

5. 2 HbA1C (Analiza tremujore e Diabetit).

6. 1 LIPIDOGRAMË

7. VIZITË - KONSULTA MUJORE PËR NEUROPATINË DIABETIKE 
(KËMBA DIABETIKE)

8. MEDIKAMENTE  FALAS   PËR PERSONAT ME TË ARDHURA TË 
PAKTA.

9. ÇMIME MË TË LIRA (ZBRITJE NGA 25-50 %) NË KRYERJEN  E 
ANALIZAVE  NË DISA LABORATORË PRIVATË ANALIZASH NË 
TIRANË.

10. SHKËMBIM  APARATI  FALAS, NDËRRIM BATERISH, ASISTENCË 

11. MATERIALE  FALAS ( REVISTA , FLETËPALOSJE)  NË LIDHJE ME 
PROBLEME  TË NDRYSHME TË DIABETIT SI : DIETA, RËNIA NE 
PESHË, VETËKONTROLLI, KUJDESI PËR KËMBËT, INSULINAT E 
MJEKIME TË REJA ETJ.

12. PJESËMARRJE FALAS NË KURSE EDUKIMI   ME MJEKEË 
ENDOKRINOLOGË, DIETOLOGE DHE INFERMIERE PËR 
PROBLEME TË NDRYSHME TË DIABETIT.

Adresa : Bulevardi Gjergj Fishta , Kulla 3 , Kati I     Tel/ Fax:  044 804342

E-mail: shoqata.diabeti@gmail.com     Website: www.diabeti-albania.org

                ora    09:00 – 13:00 paradite   dhe   17:00 – 20:00 pasdite 

Bulevardi “ Gjergj Fishta” 
Kulla II-te e Firmes Gora, Kati i pare
P.O. BOX 8275 Tirane / SHQIPERI
Tel/ Fax: +355 44 804 342
E-mail: shoqata.diabeti@gmail.com 
www. diabeti-albania.org
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Ndërkohë që vitamina D po pakësohet, 
sëmundjet e rrezikshme po shtohen.

Kjo vitaminë i referohet një sërë përbërësish 
dhe klasifikohet si vitaminë (që tretet në yndyrë) 
dhe si hormone. Forma fisiologjikisht aktive e 
saj quhet “kalsitriol”, e cila është edhe forma 
hormonale e kësaj vitamine. Rrezet ultra violet 
te diellit, nxisin një proces që kthen substancën 
7-dehidrokolesterol që gjendet në lëkurën tonë, 
në pro-vitaminen “cholecalciferol” ose ndryshe 
D3. Pro-vitamina D3 kthehet nga mëlçia dhe 
veshkat ne hormonin e shumëpërfolur së fundmi 
– “kalcitriol” (1,25-dihydrocholecalsiferol). 

Suplementet ushqimor përmbajnë formën 
D2 ose D3. Ajo me e preferuara është forma 
D3, pasi ka efekt më të kënaqshëm në rritjen e 
vitaminës D në gjak.

Sa vitaminë D duhet të marrim në ditë?
Bebet deri 1 vjeç: 400IU (ose 10mikrogram)/

ditë
Nga 1 deri në 70 vjeç: 600IU ose 15mikorgram/

ditë
Nivelet e vitaminës D në organizëm
Mungesë: <12ng/ml (mund të çojë në 

rakitizem fëmijët e vegjël dhe në zbutje të 
kockave në të rritur).

Pamjaftueshmëri: >12 – 19ng/ml (e 
pamjaftueshme për mirëmbajtjen e kockave 
dhe shëndetin në përgjithësi).

E mjaftueshme: >20 – 49ng/ml (e mjaftueshme 
për mirëmbajtjen e kockave dhe shëndetin në 
përgjithësi).

Ndoshta e dëmshme: >70ng/ml

Përse duhet ta merrni seriozisht mungesën e 
vitaminës D?

Pjesa më e madhe e indeve dhe qelizave të 
trupit të njeriut, kanë receptorë për vitaminën 
D, dhe midis 200 – 2000gene kontrollohen 
prej saj. Ajo luan një rol kyç në ndërtimin e 

kockave dhe metabolizmin e tyre. Ajo është 
e përfshirë në metabolizmin e muskujve dhe 
mungesa e saj është lidhur me sëmundje të 
zemrës, hipertension, skleroze multipla, artrit, 
infeksione, autizëm dhe disa lloje kanceri. 
Sipas analizave të kërkimeve shkencore, marrja 
e vitaminës D me suplement mund të ulë 
vdekshmërinë.

Vitamina D mund të pengojë shtimin e 
pakontrolluar të qelizave, kështu që një mungesë 
e saj mund të çojë në shtim të padëshirueshëm, 
një karakteristik kyçe e rritjeve kanceroze. Disa 
shkencëtarë kane vërejtur se mbi 17 tipe kanceri 
janë sensitive ndaj vitaminës D. Studimet 
kane treguar se doza 1400 – 1500mg Kalcium + 
1100IU vitaminë D në ditë me suplement, kanë 
rezultuar në ulje të ndjeshme të gjithfarë lloji 
kanceri, në gra pas menopauzës. Gjithashtu, 
ulje të rrezikshmërisë se kancerit të zorrës së 
trashe kanë gjetur studiues të tjerë me doza 
1000-2000IU/dite vitaminë D.

Mungesa e vitaminës D është konstatuar 
te rrisë shanset e infarktit te miokardit dhe 
vdekshmërisë nga sëmundje kardiovaskulare.

Nivele të ulëta të vitaminës D janë lidhur 
me rezistencë ndaj insulinës dhe diabet, si dhe 
prodhim të lartë të “reninës” nga veshkat me 
pasojë rritje të mundshme të tensionit arterial.

Nivelet e pamjaftueshme të vitaminës D në 
gjak mund të lidhen gjithashtu me shëndetin 
mendor duke rritur rrezikun e sëmundjes se 
Alzhajmerit.

Vitamina D forcon funksionin e qelizave 
imunitare duke parandaluar kështu sëmundjet 
autoimunitare që po bëhen gjithnjë e me te 
rrezikshme. Doza plotësuese me suplement, 
rreth 2000IU në ditë, mund të parandalojë 
ndjeshëm shfaqjen e diabetit tip 1, në fëmijë të 
predispozuar për këtë sëmundje autoimunitare.

Përgatiti: Dietologe Blerina Bombaj

Këndi i Dietologut

MUNGESA E VITAMINËS D ËSHTË 
SHUMË E PËRHAPUR DHE SHUMË E 

RREZIKSHME
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AKTIVITETE TË ARDHSHME NDËRKOMBËTARE

Kongresi i 55-të i EASD këtë vit zhvillohet në Barcelonë/SPANJË 16-
20 shtator 2019

Konferenca më e madhe shkencore e vitit në fushën e Diabetit, në kontinentin 
e Evropës. Në këtë aktivitet pritet të marrin pjesë mbi 10.000 mjekë dhe specialistë 
endokrinologë, por edhe mjekë familjeje nga shumë vende të botës. Shoqata e Diabetit 
në Shqipëri prej disa vitesh merr pjesë në fshatin e Shoqatave të Diabetit dhe do të 
ketë stendën e saj në këtë aktivitet. 

ADIT Konferenca e XI-të Ndërkombëtare e të rejave në 
fushën e Diabetit dhe Terapisë me Insulinë Stamboll/
TURQI 7-9 Nëntor 2019 

Kjo Konferencë, e organizuar në mënyrë periodike, çdo vit, mbledh 
specialistë endokrinologë, mjekë familje e përfaqësues të Shëndetit 
Publik nga shumë vende të botës. Diabeti tip 2, është bërë sot një problem 
shëndetësor shumë shqetësues, kurse trajtimi me insulinë po bëhet 
gjithmonë e më tepër i rëndësishëm si terapi që në momentet e para. Në temat e kësaj Konference zënë 
vend gjithashtu edhe ndërlikimet e ndryshme të Diabetit, si neuropatia, këmba diabetike, sëmundjet 
kardiovaskulare e obeziteti.

14 Nëntori - Dita Botërore e Diabetit 
Çdo vit, kudo në botë, në këtë ditë, organizohen aktivitete të ndryshme për të rritur ndërgjegjësimin 

e popullsisë dhe të organeve politikë-bërëse mbi rëndësinë e njohjes, zbulimit të hershëm dhe trajtimit 
të duhur të Diabetit. Çdo vit ka një temë të ndryshme për Ditën Botërore. Për periudhën 2018-2019 tema 
është « Diabeti dhe familja ». Shoqata e Diabetit në Shqipëri është duke përgatitur aktivitete të shumta 
gjatë gjithë muajit Nëntor 2019.

Kongresi IV Botëror për studimet klinike 
në diabet 26-27 Nëntor 2019 Amsterdam/
HOLLANDË

Me kompleksitetin që shoqëron shumë nga studimet klinike në fushën e Diabetit, është mëse e qartë 
se nevojitet një linjë e qartë udhëzuese se si duhet të kryhen këto studime, për të përmirësuar zbulimin 
dhe hedhjen në qarkullim të medikamenteve të reja, sa më të sigurta dhe më efi kase. Me interes jo 
vetëm për mjekët endokrinologë, e mjekët e familjes, por edhe për farmakologët e institucionet vendim-
marrëse në fushën e shëndetësisë.

Kongresi i IDF Busan/KORE E JUGUT 1-6 dhjetor 2019  
Kongresi i ardhshëm i Federatës Botërore 

të Diabetit do të zhvillohet kësaj radhe në 
kontinentin aziatik dhe pikërisht në Busan/
KORE E JUGUT, nga data 1-6 dhjetor 2019. 
Mbi 10.000 pjesëmarrës mendohet se do të 
marrin pjesë në këtë Kongres. Aktivitet ku 
janë të përfaqësuar jo vetëm mjekë diabetologë 

e endokrinologë nga të gjitha kontinentet e botës, por edhe personel mjekësor e persona me diabet. 
Shoqatat e Diabetit të të gjitha kontinenteve do të kenë mundësinë të njihen me njëra tjetrën në “fshatin” 
e shoqatave të diabetit. Shoqata e Diabetit në Shqipëri do të ketë stendën e saj në këtë aktivitet.

Përgatiti: Dr. Eduard Spahiu
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Persona të njohur me diabet 

Falë përparimeve në trajtimin e diabetit dhe 
përpjekjeve personale, shumë njerëz që janë 
diagnostikuar me Diabet tip 1, bëjnë jetë të gjatë 
dhe të shëndetshme me sëmundjen - diçka që 
mendohej e pamundur jo shumë kohë më parë. 
Insulina dhe edukimi i personave me diabet e bëri 
të mundur këtë, ndaj sot ka shumë organizata 
që u japin medalje atyre që kanë menaxhuar 
me sukses diabetin për 10, 25, 50, 75 vjet ose 
më shumë. Elizabet Tarboks (Elizabeth Tarbox), 
është një nga ata njerëz. 

Si një fëmijë vetëm 4 vjeç e gjysëm në 1938, 
ajo u soll me urgjencë në një spital të Bostonit me 
shenja të ketoacidozës diabetike. Prindërit e saj 
morën para borxh nga xhaxhai i saj për të bërë 
udhëtimin. Aty diabeti i tipit 1 u diagnostikua 
nga Elliott Joslin, MD, i cili më vonë do të bëhej 
i njohur si pioner në studimin dhe trajtimin e 
diabetit. Kështu filloi përvoja e përditshme e 
Elizabet me injeksione insulinë dhe kontrollin e 
glukozës në gjak, e cila arriti kulmin me marrjen 
e çmimit 75-vjet Lilly Diabetes Journey Award në 
Qershor 2014, sepse kishte menaxhuar diabetin 
e saj me insulinë për një kohë kaq të gjatë. Në 
ceremoni, edhe disa të tjerë morën medalje. 
“Kishte shumë pacientë atje që morën çmime 
25-vjeçare, ishin disa çmime 50-vjeçare, por unë 
isha e vetmja me një çmim 75-vjeçar,” thotë 
Tarbox. “Ndihesha sikur të ishte një arritje, për të 
cilën nuk e kisha menduar kurrë më parë.

“Në fillim, përveç babait që duhej të injektonte 
çdo ditë me insulinë, m’u desh të bëja shumë 
ndryshime diete, të cilat për mua ishte e vështirë 
për t’u kuptuar në atë moshë. Një ditë nëna ime 
bëri ëmbëlsirë me boronica dhe ajo u shërbeu të 
gjithëve në tryezë, por mua nuk më lejoi,” thotë 
ajo. “Fillova të qaj dhe nëna ime tha që kjo ishte 
hera e fundit që ajo do të shërbente ëmbëlsirë në 
tryezë.”

Elizabet Tarboks

Ndërsa në ditët e sotme Tarboks nuk është aq 
e rreptë me dietën e saj, kjo nuk e ndalon atë të 
dëshirojë ushqime të caktuara. “Ende them se si 
do të ishte të ulesh dhe të hash çdo gjë që dua 
të ha, “thotë ajo. “Dhe deri më sot, nëse mund 
të ha ndonjë ëmbëlsirë, do të ishte vetëm ajo me 
boronica.” Sigurisht, llogaritja e karbohidrateve 
dhe manovrimi me dozat e insulinës lejon 
Elizabetën dhe këdo që është në insulinë me 
terapi intensive më shumë liri sot në zgjedhjet 
ushqimore - madje edhe ëmbëlsirë.

Tarboks ka lundruar në shumë ndryshime të 
tilla trajtimi gjatë dekadave. Një sfidë: Të mësosh 
të përdorësh lloje të ndryshme të insulinës 
pasi ato kanë ndryshuar shumë ndër vite. Por, 
pavarësisht ndryshimeve, Elizabet thotë se ajo 
është mësuar të administrojë ushqimin dhe 
nivelet e saj të glukozës në gjak, dhe është e 
kujdesshme të ketë diçka për të ngrënë në çantën 
ose makinën e saj vetëm në rast se ajo ka ndonjë 
hypoglicemi. Përveç episodeve të hypoglicemive 
dhe disa ndërlikimeve të syve ndër vite, Tarboks 
thotë se ajo ka jetuar një jetë normale, të lumtur. 
Ajo mendon se rolin kryesor në shëndetin e saj 
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të mirë e ka dëshira për të mbajtur nën kontroll 
Diabetin.  

“Nëse nuk do të respektoni dietën të bëni 
rregullisht matje të glicemisë, vështirë se mund të 
jetoni më shumë se 50 vjet me Diabet” thotë ajo. 
“Ju duhet të jeni të kujdesshëm në lidhje me atë që 
trupi juaj po bën.”

Elizabeta u martua me dashurinë e jetës së saj, 
George Tarbox, më 2 qershor 1956. Së bashku 
ata rritën dy djem, James dhe Michael. Elizabeta 
gjithashtu kishte një pasion për zeje, pikturë, 
kopshtari, shkrim dhe qeramikë. Ajo bënte 
punime në qeramikë në kushte shtëpie dhe shpesh 
u dhuronte familjarëve të saj dhurata të bëra me 
dorë për Krishtlindje.  Gjatë viteve të fundit, 
Elizabet shpesh mund të gjendej duke punuar 
në autobiografinë e saj, të titulluar “Blueberry 
Pie” ëmbëlsira e saj e preferuar - si një lidhëz për 
menaxhimin e Diabetit të saj gjatë gjithë jetës. Ajo 
vdiq në vitin 2018, në moshën 84 vjeçare, pasi 
jetoi 80 vjet me diabetin. 

Përgatiti Ornela Laze
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Themelor në trajtimin medikamentoz të DM tipi 21
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