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Editorial 

Prof. Andrew Boulton, President i Federatës 
Ndërkombëtare të Diabetit (IDF), në këtë editorial 
bën një analizë të detajuar se përse pandemia e 
COVID  është shqetësim i madh për njerëzit me 
diabet,  pasi mund të jenë më të prekshëm ndaj 
efekteve të rënda që ka ky virus.

Shifrat më të fundit të Federatës 
Ndërkombëtare të Diabetit (IDF) vlerësojnë se 
rreth një-në-10 persona në të gjithë botën janë 
me diabet. Mos zbulimi në kohë dhe mjekimi jo 
i rregullt i tij mund të çojë në humbje jete nëse 
nuk menaxhohet në mënyrë efektive. Diabeti 
është një shkak kryesor i disa prej problemeve 
shëndetësore siç janë verbimi, infarkti i miokardit, 
neuropatia, amputimi i gjymtyrëve të poshtme, si 
dhe nefropatia.

IDF është duke rritur ndërgjegjësimin për tri 
nga shqetësimet më të rëndësishme të njerëzve 
me diabet gjatë krizës aktuale të koronavirusit siç 
janë: gjendja e mirë fizike dhe mendore, afrimi i 
kujdesit shëndetësor edhe në kushtet e pandemisë 
dhe mbrojtja e atyre që janë veçanërisht të 
prekshëm.

Ndikimi në të ndjerit mirë 
Aktiviteti i rregullt fizik dhe një dietë e 

ekuilibruar janë të rëndësishme në menaxhimin 
e diabetit dhe parandalimin e ndërlikimeve të tij. 
Futja e masave të reja për distancimin shoqëror 
për të zvogëluar COVID-19, ka bërë që njerëzit 
ta kenë më të vështirë të merren me aktivitet 
fizik, si dhe të mbajnë një dietë të shëndetshme. 
Pandemia, gjithashtu, ka qenë një shkak për 
rritjen e stresit. IDF ka marrë informacion për 
personat me diabet, duke vendosur që ata të mos 
shkojnë nëpër institucionet e kujdesit shëndetësor 

për vizitat e rëndësishme,  sepse kanë frikë se 
mund të marrin COVID-19. Si rezultat, ekziston 
një shqetësim i tillë,  pasi vërehet që në shumë 
vende shohin një rritje të ndërlikimeve.

Nevoja për marrjen e barnave të 
nevojshme 

Njerëzit që janë me diabet kërkojnë pajisje 
të vazhdueshme me barnat thelbësore, pasjen 
e sasive rezervë, analiza të ndryshme si dhe 
kujdes të vazhdueshëm. Personat me Diabet tip 
1, për shembull, kanë nevojë për insulinë për të 
mbijetuar. 

Në shumë vende, rialokimi i burimeve të 
kujdesit shëndetësor dhe kufizimet e vendosura të 
pandemisë COVID-19 kanë dëmtuar importimin 
dhe shpërndarjen e ilaçeve, si dhe të kujdesit 
thelbësor për diabetin. Kjo e ka bërë më të vështirë 
që personat me diabet të menaxhojnë gjendjen e 
tyre dhe, si pasojë mund të rriten mundësitë për 
komplikacione të diabetit në një afat më të gjatë 
nëse nuk ju mundësohet furnizimi i rregullt dhe 
mjetet e monitorimit të glicemive.

Mbrojtja e të prekurve
Personat me diabet, veçanërisht ata me Diabet 

të kontrolluar keq, janë më të ndjeshëm ndaj 
efekteve të rënda të COVID-19. Nëse dikush me 
diabet zhvillon një infeksion viral, mund të jetë 
më i vështirë për t’u trajtuar për shkak të luhatjeve 
të nivelit të glukozës në gjak dhe, ndoshta, bën 
dhe komplikacione të diabetit. Kohët e fundit 
është vërtetuar se, në varësi të rajonit global, 
30-50% e njerëzve që u infektuan me COVID-19 
ishin me diabet. Në Mbretërinë e Bashkuar, 25% e 
vdekjeve të lidhura me COVID-19 kanë ndodhur 
tek personat me diabet.

PSE COVID-19 PËRBËN 
SHQETËSIM TË VEÇANTË PËR 

PERSONAT ME DIABET?
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Mbështetje për të gjithë
Është kritike që qeveritë të pranojnë se njerëzit 

me diabet mund të jenë më të prekshëm ndaj 
COVID-19 dhe ka më shumë të ngjarë të futen në 
një situatë kërcënuese për jetën nëse i kap virusi. 
Masat për të zvogëluar ekspozimin e mundshëm 
ndaj virusit kanë një rëndësi të madhe. Në të 
njëjtën kohë, njerëzit me diabet duhet të jenë në 
gjendje të menaxhojnë situatat e ndërlikuara. 
Qasja në kujdes dhe furnizimet me medikamente 
duhet të jenë të domosdoshme, në mënyrë që të 

zvogëlojmë rrezikun e komplikacioneve serioze.
Personave që jetojnë me diabet ju këshillohet të 
kërkojnë kujdes mjekësor, nëse ndjehen të sëmurë. 

Edhe Shoqata e Diabetit në Shqipëri ka dhënë 
dhe do të vazhdojë të japë ndihmesën e saj për të 
ndihmuar personat me Diabet të përballojnë sa 
më mirë këtë situatë. Për çdo informacion mund 
të drejtoheni në web-in e Shoqatës www.diabeti-
albania.org, ose të telefonini në numrin: +355 
44804342. 
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TË REjA SHkENCORE

REVOLUCIONI I DIABETIT
kËRkIM DHE ZHVILLIM

Administrata Amerikane e Ushqimit dhe e 
Barnave (FDA) ka miratuar pankreasin e parë 
artificial për personat me Diabet tip 1 në Shtetet 
e Bashkuara. Kjo pajisje monitoron nivelet e 
sheqerit në gjak të pacientëve, si dhe injekton, 
automatikisht, sasinë e duhur të insulinës. 
Pajisja do t’u japë fund shpimeve të gishtave dhe 
injektimeve të vazhdueshme, duke lehtësuar 
kështu jetën e mijëra njerëzve që vuajnë nga 
Diabeti tip 1.

Shkencëtarët e Universitetit të Kembrixhit, të 
cilët janë marrë me krijimin e pankreasit artificial, 
kanë gjetur një mënyrë për të kombinuar dy 
pajisje aktuale – të cilat monitorojnë glukozën dhe 
injektojnë insulinën- në një “pankreas artificial” 
automatik.

Gjatë testimeve që i janë bërë kësaj pajisjeje, 
janë vërejtur përmirësime në menaxhimin 
e sëmundjes, duke qenë se sistemi arrin të 

menaxhojë mirë sheqerin në gjak, pa pasur nevojë 
për monitorime të vazhdueshme nga përdoruesi.

Pankreasi siguron në mënyrë natyrale 
insulinën në trup për të rregulluar nivelin e 
sheqerit, por për personat me diabet, ky proces 
nuk funksionon në mënyrë të rregullt. Njerëzit që 
janë me diabet duhet të kontrollojnë, vazhdimisht, 
nivelin e sheqerit në gjak dhe e injektojnë vetë 
insulinën kur nevojitet. 

Kjo pajisje është miratuar për personat nga 14 
vjeç e sipër, të cilët janë diagnostikuar me Diabet 
tip 1, e kjo ju fiksohet në trupin e personit. Njerëzit 
që do ta përdorin këtë aparat do t’u lindi detyra 
të sigurojnë, manualisht, më shumë insulinë 
pas ngrënies së çdo vakti. Ka disa kompani të 
ndryshme dhe programe studimore të shumta 
që janë duke u marrë me krijimin e versionit të 
tyre të një pankreasi artificial. Për disa, një pajisje 
e cila nuk kërkon asnjë lloj përkujdesi nga personi 

FDA miraton “pankreasin artificial” për pacientët me diabet
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i sëmurë do të ishte pika e perfeksionit.
Një grup kërkimor tjetër është duke punuar 

mbi një version, i cili do të monitorojë nivelin e 
sheqerit në gjak dhe do të çlirojë insulinën kur 

niveli të jetë i ulët, ose do të lëshojë një hormon 
tjetër, të quajtur glukagon, i cili rrit nivelin e 
sheqerit.

Insulina e re që mund të bëjë revolucion në trajtimin e diabetit

Studiuesit amerikanë janë bërë bashkë për të 
krijuar një insulinë në formatin patch (leukoplast) 
inteligjent të insulinës, i cili reagon ndaj niveleve 
të glukozës dhe jep dozën e duhur të insulinës.

Për momentin kjo shpikje është testuar te 
kafshët, ku ka treguar se është në gjendje të 
kontrollojë nivelin e glukozës në gjak dhe të 
përhapë insulinën sa herë të jetë e nevojshme. Hapi 
tjetër për studiuesit është të marrin miratimin për 
të provuar teknologjinë te njerëzit. 

Profesori Zhen Gu, nga Universiteti i 
Kalifornisë, Los Angeles, tha: “Qëllimi ynë 
kryesor është të përmirësojmë shëndetin dhe të 
përmirësojmë cilësinë e jetës për njerëzit që kanë 
diabet.

“Kjo pajisje (patch - leukoplasti inteligjent) heq 
nevojën për të kontrolluar vazhdimisht sheqerin 
në gjak dhe për të injektuar insulinë kur është 
e nevojshme. Imiton funksionin rregullator të 
pankreasit, por në një mënyrë që është më e lehtë 
për t’u përdorur ”.

Sipërfaqja e leukoplastit është e mbuluar me 
më shumë se 100 age të vogla me trashësinë e 
një qerpiku, të mbushura me enzima dhe të afta 
për të futur menjëherë insulinën në gjak. Ata e 

japin hormonin kur është e nevojshme dhe kur 
sheqeri në gjak kthehet në normalitet, furnizimi 
me insulinë gjithashtu ngadalësohet.

Bashkëautori i studimit Dr John Buse, drejtori 
i Qendrës së Diabetit të Universitetit të Karolinës 
së Veriut (UNC) dhe Institutit të Përkthimeve 
dhe Shkencave Klinike të Karolinës Veriore (NC 
TraCS) në Universitetin e Karolinës së Veriut, tha: 
“Kjo ka qenë gjithmonë një ëndërr për të arritur 
dërgimin e insulinës në një mënyrë të zgjuar dhe 
të përshtatshme. Nëse provohet e sigurtë dhe 
efektive edhe te njerëzit do të revolucionarizojë 
përvojën e pacientëve për kujdesin ndaj diabetit.”

Mendohet se leukoplasti mund të përdoret, 
gjithashtu, për të trajtuar kushte të tjera pasi 
minigjilpërat mund të ngarkohen edhe me barna 
të tjera.

Bashkëautori Dr Robert Langer, nga Instituti 
David H. Koch, shtoi: “Unë jam i kënaqur që 
ekipi mund ta sillte këtë copë insuline të zgjuar 
një hap më afër realitetit, dhe ne mezi presim që 
ta shohim me shpresë se do të shkojë përpara një 
ditë në ndihmë të njerëzve me diabet”.

Përgatitën: Dr. Evis Sinjari, 
Adriana Lapardhaja
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këshilla

DIABETI DHE RAMAZANI
këshilla të përgjithshme Agjërimi,
Muaji i Ramazanit [është ai] në të cilin u shpall 

Kurani, një udhërrëfyes për njerëzit dhe sqarues 
i rrugës së drejtë dhe dallues (i së vërtetës nga 
gënjeshtra). Prandaj, kushdo që shikon [hënën e 
re] të muajit, le ta agjërojë; dhe kushdo që është i 
sëmurë ose në udhëtim - atëherë le të agjërojë aq 
ditë më vonë. 

Zoti synon për ju lehtësim dhe nuk synon 
për ju mundimin dhe [do] që ju të përfundoni 
periudhën dhe ta madhëroni Zotin për [atë] që 
ju udhëzoi; dhe që ta falënderoni. (Kapitulli (2) 
sureja -Bekare (2: 185).

Sipas Kuranit të Shenjtë, ka grupe njerëzish 
që mund të sëmuren duke agjëruar. Bazuar në 
këshillat mjekësore dhe fetare, pacientëve me 
diabet u rekomandohet vizita te mjeku 6-8 javë 
para Ramazanit për të kuptuar kategorinë e 
rrezikut përpara se të vendosin të agjërojnë. 

Në kushte të epidemisë momentale, shumica 
e personave me diabet nuk kanë arritur të bëjnë 
kontrollet e duhura dhe të kenë vlerësim nga 
mjeku diabetolog. Kjo është e rëndësishme edhe 
nga aspekti i sigurisë shpirtërore, sepse nëse 
mjeku ( i familjes apo diabetologu) këshillon 
të mos agjërohet, ata do ta marrin të njëjtë 
shpërblimin. 

Në përgjithësi, a është i sigurtë agjërimi i 
Ramazanit për personat me diabet? 

Në përgjithësi, te shumica e personave me 
diabet, agjërimi nuk përbën rrezik shtesë për 

ta. Sidoqoftë, disa njerëz me diabet nuk duhet 
të agjërojnë, sepse agjërimi mund t’ua rrezikojë 
shëndetin atyre. Pacientët me diabet duhet të 
konsultohen me mjekun e tyre dhe të vendosin 
rreth agjërimit sipas kategorisë që ata i përkasin: 

• Kategoria 1 –rreziku shumë i lartë. 
NDALOHET agjërimi (nëse kanë një nga 
këto shenja: hipoglicemi të rënda dhe të 
shpeshta gjatë tri muajve para ramazanit, 
ketoacidozë diabetike, dëmtim të veshkave, 
Diabet tip 1 të kontrolluar keq, sëmundje 
akute, shtatëzani, probleme të zemrës, 
pleqëri me gjendje të dobët shëndetësore).

• Kategoria 2 – rreziku i lartë. NUK DUHET 
të agjërohet (nëse kanë një nga këto shenja: 
Diabet tip 2 të kontrolluar keq, Diabet tip 
1 ose 2 të trajtuar me insulinë një apo më 
shumë herë në ditë, shtatëzani, probleme 
me veshka, komplikacione të tjera apo 
sëmundje të tjera, një profesion fizikisht 
të rëndë, trajtim me ilaçe, të cilat mund të 
ndikojnë në funksionin mendor).

• Kategoria 3 – rreziku mesatar/i ulët. 
Vendimi i PËRBASHKËT që të mos agjërohet 
bazuar në mendimin diskrecional të mjekut, 
si dhe aftësia e personit që do të agjërojë 
(nëse kanë mirë të kontrolluar Diabetin tip 
2 të trajtuar me një ose më shumë: tableta 
dhe barna injektues joinsulinike). 

Menaxhimi i diabetit gjatë agjërimit 
Matja e sheqerit në gjak dhe marrja e insulinës 

apo injeksioneve të tjera joinsulinike për diabetin 
nuk e prish agjërimin. Me qëllim që të shmanget 
hipoglicemia e mundshme (rënia e sheqerit në 
gjak) apo hiperglicemia (sheqeri i lartë në gjak), 
preferohen matje më të shpeshta me glukometër, 
si gjatë agjërimit ditën, ashtu edhe kur nuk 
agjëroni (nga iftari deri në syfyr). 

Agjërimi duhet të ndërpritet menjëherë nëse: 
•  glukoza në gjak është më e ulët se 70 mg/dl;
•  glukoza në gjak është më e lartë se 300 mg/

dl (është shumë e rëndësishme që të matet 
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sheqeri në gjak pas 1-2 orëve);
• Nëse shfaqen simptoma të hipo/

hiperglicemisë, dehidrim apo sëmundje 
akute.

Çfarë ndodh pasi të mbarojë muaji i 
Ramazanit? 

Gjatë festës së Fitër Bajramit, duhet të shmangen 
ushqimet e tepruara (sidomos ëmbëlsirat), për 
shkak të rrezikut nga hiperglicemia. Rregullisht 
duhet kontrolluar sheqeri në gjak dhe të 
konsultohet, me kohë, me diabetologun (në 
kushtet e epidemisë momentale, përmes telefonit). 

Cili është rreziku i Covid 19 te diabeti 
gjatë agjërimit? 

Rreziku i COVID-19 te pacientët me diabet që 
agjërojnë në Ramazan është i lidhur kryesisht me 
dy aspekte: 

1. Aftësia e zvogëluar e trupit kundër 
infeksionit për shkak të glukozës së lartë të gjakut.

2. Aftësia e zvogëluar e trupit kundër 
infeksionit për shkak të pranisë së sëmundjeve 
tjera siç janë:  sëmundja e zemrës, sëmundjet 
vaskulare ose sëmundja e veshkave, etj. 

Grupet në vijim, po ashtu quhen me rrezik të 
lartë/shumë të lartë për agjërim dhe, duhet të 
theksohet për të shmangur agjërimin për shkak të 
rrezikut të shtuar të COVID-19 janë: 

•  Ato me vlera të larta të sheqerit në gjak për 

njëfarë kohe.
•  Ato me ketoacidozë diabetike, jo të largët 

ose me vlera shumë të larta të sheqerit në 
gjak. 

•  Ato me gjendje të tjera shëndetësore siç 
janë: sëmundjet e zemrës apo të veshkave, 
si dhe infeksionet në këmbë.

•  Pleqtë me diabet dhe me shëndet të dobët.
•  Ato me sëmundje akute (diare, të vjella, 

ethe, etj.).

Diabeti, Ramazani dhe COVID19– 
këshilla praktike. 

•  QËNDRO NË SHTËPI. 
•  Ndiq këshillat e përgjithshme për COVID-19. 
•  Mbaj me vete sasi të mjaftueshme të barnave 

dhe bëj korrigjim të dozës, sipas këshillave 
të mjekut. 

•  Merr me rregull barna të tjera për presionin 
e gjakut, barna për zemrën dhe kolesterolin, 
etj. 

•  Shmang ushqimin ose pijet e tepërta, të 
pasura me glukozë dhe/ose yndyrë, gjatë 
Ramazanit. 

•  Bëj aktivitet fizik të rregullt dhe ushtrime të 
lehta. 

•  Pi sasi të mjaftueshme të ujit.
Përgatiti: Dr. Irfan Ahmeti  Shkup/

Maqedoni e Veriut
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Konferenca ATTD Madrid 19-22 shkurt 2020
Konferenca e 13-të Ndërkombëtare për Teknologjitë dhe Trajtimet e Avancuara për Diabetin 

(ATTD 2020) – E ardhmja e Trajtimit të Diabetit - u zhvillua në 19-22 shkurt në Madrid. Ajo tregoi 
risitë e fundit, kërkimin shkencor dhe përparimet teknologjike në trajtimin e diabetit, si dhe nxori në 
pah mundësitë dhe sfidat terapeutike. Gjatë dekadës së kaluar, ndryshime të jashtëzakonshme kanë 
ndodhur në zhvillimin dhe përdorimin e teknologjive të reja për trajtimin e pacientëve me diabet. 
Takimet e ATTD janë bërë forumi kryesor ndërkombëtar për të prezantuar dhe diskutuar këto risi. 
Në konferencën Ndërkombëtare për Teknologjitë dhe Trajtimet e Avancuara për Diabetin mblidhen 
klinicistë, ofrues të kujdesit për diabetin, studiues, industri, investitorë për të promovuar, mbështetur 
dhe forcuar zhvillimin e teknologjive dhe trajtimeve të reja për diabetin.

Prezantimet dhe diskutimet jepen nga shumë profesionistë të shquar dhe përfshijnë tema të tilla 
si: pankreasi artificial, pajisjet për parandalimin e diabetit, insulinat e reja dhe medikamentet e reja, 
pompat e insulinë dhe shumë më tepër.

Ozempic® ul rrezikun për sëmundjet kardiovaskulare
Ozempic, ka marrë miratimin në Sh.B.A për 

uljen e rrezikut të sëmundjeve kardiovaskulare 
te të rriturit me Diabet tip 2, si dhe stabilizimin 
e gjendjes për ata që vuajnë nga sëmundjet 
e zemrës. Administrata e Ushqimit dhe e 
Barnave (FDA) miratoi zgjerimin e përdorimit 
të Ozempic për indikimin e zvogëlimit të 
rreziqeve kardiovaskulare, përfshirë vdekjen 

kardiovaskulare si dhe sulmin në zemër. Miratimi bazohet në gjykimin e rezultateve kardiovaskulare 
SUSTAIN 6, i cili tregoi një ulje statistikisht të rëndësishme prej 26% të rrezikut të vdekjes kardiovaskulare 
të sulmit jo-fatal në zemër ose goditje jo fatale, kur u shtua standardi i kujdesit te njerëzit me Diabet tip 
2, me rritje të rrezikut kardiovaskular.

Rezultatet e përmirësuara me Monitorimin e Glukozës Flash
Studiuesit nga Hollanda publikuan një studim të titulluar, «Pëmirësimi i mirëqënies dhe ulja e 

sëmundshmërisë pas përdorimit 1-vjeçar të Monitorimit të 
Glukozës Flash (FLARE-NL4)». Në këtë studim, pjesëmarrësit 
me diabet përdorën sistemin e monitorimit të glukozës flash - 
FreeStyle Libre për 12 muaj. Matjet e HbA1c, hipoglicemia dhe 
cilësia e jetës në lidhje me shëndetin u morën në fillim dhe pas 6 
dhe 12 muajve. HbA1c ra nga 64 mmol / mol në 60 mmol / mol. 
Ata me një bazë fillestare HbA1c> 70 mmol / mol kishin rënien 
më të madhe në HbA1c (-9 mmol / mol). Rezultatet e raportuara 
përmes sondazheve nga pacientët për cilësinë e jetës dhe shëndetit 
tregojnë përmirësim për shumicën e pjesëmarrësve. Gjithashtu, 
mungesat në punë dhe shtrimet në spital për diabetikët kanë rënë 
ndjeshëm. Sistemi FreeStyle Libre Flash Glukoza Monitorimi 
është një pajisje CGM për menaxhimin e diabetit te personat 
18 vjeç e lart. Është projektuar për të zëvendësuar testimin e 
deritanishëm klasik të glukozës në gjak. 

Përgatiti: Dr. Ermir Nelaj

TË REjA SHkENCORE



13

Konsumimi i ushqimeve të përpunuara, 
shoqërohet me një rrezik të lartë të Diabetit tip 2, 
pavarësisht faktorëve të tjerë të riskut.

«Megjithëse konsumimi i ushqimeve të 
përpunuara, më parë u konstatua se shoqërohej 
me rritje të rreziqeve të kancerit, sëmundjeve 
kardiovaskulare, vdekshmërisë, simptomave 
depresive, si dhe çrregullimeve metabolike, asnjë 
studim nuk e kishte vlerësuar lidhjen e tyre me 
rrezikun e Diabetit tip 2”, shkruan Bernard Srour 
dhe kolegët e tij në artikullin e tyre, të botuar në 
internet në JAMA Medicine. 

Studimi përfshiu 104.707 pjesëmarrës, ku 
shumica e tyre  ishin gra (79.2% kundrejt 20.8% 
meshkuj). 

Gjatë një ndjekjeje, mesatarisht, prej 6 vjetësh, 
konsumi i ushqimeve shumë të përpunuara u 
zbulua se shoqërohej me një rrezik të dukshëm 
më të lartë të Diabetit tip 2.

Studimi u mbështet nga Ministria Franceze e 
Shëndetësisë, Instituti Kombëtar i Shëndetit dhe i 
Kërkimit Mjekësor (INSERM), Instituti Kombëtar 
për Kërkime Bujqësore (INRA), Konservatori 
Kombëtar i Arteve dhe i Tregtisë (CNAM), si dhe 
Universiteti i Parisit. 

Po cilat janë ushqimet e përpunuara të 
rrezikshme për njerëzit që vuajnë nga diabeti?

Patatet e skuqura
Patatet e skuqura nuk kanë asnjë vlerë 

shëndetësore dhe vetëm rrisin nivelin e sheqerit 

në gjak. Ato minojnë përpjekjet tuaja për të 
ruajtur peshën optimale dhe mbajtur nën kontroll 
diabetin.

Konsumoni nëse ju pëlqejnë më shumë 
patate të pjekura. Mos blini patate të ngrira në 
supermarket, sepse janë të mbushura me përbërës 
artificialë.

Frutat konservë

Ngrënia e frutave dhe perimeve të freskëta u 
bën shumë mirë njerëzve që vuajnë nga Diabeti               
tip 2. Frutat e konservuara bëjnë të kundërtën. 
Ato janë të mbushura me shurup të ëmbël të 
përpunuar.

këndi i dietës

Ushqimet e përpunuara, të lidhura 
me rrezikun e Diabetit tip 2

 Përgatiti Dietologe  Rolina Naço
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Patatinat
Të preferuarat e të gjithëve! Patatinat dhe 

produktet e ngjashme mund të zerojnë përpjekjet 
tuaja për të mirëmbajtur peshën. Ato shtojnë 
kaloritë, kripën dhe substancat kimike, por 
nuk ofrojnë as fibër e as ndonjë ushqyes të 
rëndësishëm.

Pijet e gazuara
Pijet e gazuara, madje edhe ato që reklamohen 

si pa sheqer janë të rrezikshme për peshën dhe 
diabetin. Zëvëndësojeni këtë pije me ujë me gaz 
me pak lëng limoni ose limë. Hidhni frutat në 
ujë bashkë me borzilok e limon dhe kështu keni 
krijuar një pije të shëndetshme që shuan etjen.

Ushqimet me sheqerna të shtuara
Sheqernat e shtuara janë përbërësit bazë të çdo 

ushqimi të konservuar siç janë biskotat, salcat e 
ndryshme, ëmbëlsirat, salcat e sallatave, drithërat 
e të tjerë. Mjekët thonë se gratë nuk duhet të 
konsumojnë më shumë se 6 lugë çaj me sheqerna  
të tillë në ditë, kurse meshkujt nuk duhet të 
konsumojnë më shumë se 9 lugë çaji.

Orizi i bardhë
Orizi i bardhë është i lirë dhe gatuhet shpejt. 

Por siç ndodh rëndom me ushqimet e tjera të 
përgatitura nga mielli i rafinuar (buka e bardhë dhe 

makaronat) edhe orizi i bardhë është i zhveshur 
nga çdo ushqyes i rëndësishëm. Për më tepër, ai 
rrit nivelin e sheqerit në gjak. Rekomandohet oriz 
kaf elbi, bullguri, apo buka me drithëra të plota.

Mishrat e përpunuar
Mishrat e përpunuar mund të mos përmbajnë 

sheqer, por ato kanë shumë yndyrë, kripë dhe 
substanca të tjera shtesë që rrisin rrezikun e 
Diabetit tip 2. Hiqni dorë nga sallamet, proshutat, 
salçicet, donerat etj. dhe zgjidhni mish të mirë në 
gjendje natyrale të papërpunuar.

Hamburgerët
Ushqimet e shpejta janë një faktor rreziku. 

Sipas ekspertëve, njerëzit që hanë hamburgerë 
ose sufllaqe më shumë se dy herë në ditë kanë më 
shumë gjasa të preken nga diabeti. Zgjidhni më 
mirë sanduiçët me mish pule dhe perime. 

Drithërat e ëmbël
Ato janë të mbushura me sheqer dhe nuk kanë 

fibër. Zgjidhni drithëra që përmbajnë 5 gramë ose 
më shumë fibër dhe më pak se 7 gramë sheqer për 
racion.
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Para Pas

Zorrë me gaz të akumuluar Zorrë pa gaz të akumuluar

Mekanizmi i veprimit të simetikon 4

 Veprim i pastër fizik dhe lokal 4,5

 Nuk absorbohet Nuk absorbohet  Kalon i pandryshuar nëpër zorrë 4,5

 Profil i mirë tolerueshmërie 5

Redukton tensionin sipërfaqsor të bulzave të gazit, 
duke shkaktuar bashkimin në bulza më të mëdha 
të cilat eleminohen nëpërmjet absorbimit dhe 
peristaltikës së zorrës.4

Rruga e Kavajës, P.3/9/2, Tiranë / Tel:  (+355) 4 25 99 08  Fax: (+355) 4 27 48 12 / e-mail: albania@berlin-chemie.com

Për fryrje barku 
nga gazrat e shtuara 4

Kujdes!!!
Pacientët me diabet mund të kenë 
fryrje barku nga gazrat e shtuara! 1

Simptomat klinike që 
tregojnë për çrregullimet 
funksionale të traktit 
gastrointestinal janë 
raportuar deri në 75%  
të njerëzve me diabet. 1 

Flatulenca mund të jetë  
një efekt anësor 
i përodrimit të barnave 
të ndryshme përshkruar 
me recetë nga mjeku, 
ku përfshihen barna  
për diabetin, të tilla si:
-Frenuesit alfa-glukozidaze  
si për shembull, 
• Miglitol 2 
• Voglibose 3

1 Abigail Maisey, A Practical Approach to Gastrointestinal Complications of Diabetes,  Diabetes Ther (2016) 7:379–386  
2 GLYSET SmPC, august 2012, DIASTABOL SmPC, September 2018  3 VIBOSE  SmPC, October 2016  4 Summary of 

Product Characteristics of Espumisan 40mg, 07/2017  5 AHSF Drug Information. Simeticone. 2012. 

Espumisan® nuk përmban sheqer4.

Espumisan® përmban simetikon, i cili shpejt dhe efektivisht çan bulzat e gazit 
që janë akumuluar në traktin gastrointestinal4.
Espumisan® përmban simetikon që nuk absorbohet nga trakti gastrointestinal 
dhe deri më tani nuk është raportuar asnjë efekt anësor4.
Espumisan® mund të përdoret i shoqëruar edhe me barna të tjera4.

Pse ia vlen përdorimi?Pse ia vlen përdorimi?
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Sipas studimeve të paraqitura në konferencën 
virtuale të fundit të Shoqatës Fiziologjike, 
konsumimi i proteinave gjatë natës vonë bën që 
kur zgjoheni mund të rezultojnë nivele më të larta 
të sheqerit në gjak në mëngjes. Mund të jetë e 
këshillueshme që të zhvendosni pak aktivitetin tuaj 
fizik në mbrëmje vonë, në mënyrë që të mos hani aq 
afër gjumit. Pas një stërvitje në mbrëmje, mund të 
mendoni të hani një darkë të mbushur me proteina 
për një forcues të muskujve përpara se të shkoni në 
shtrat. Dhe nëse shkoni për vrap mëngjesin tjetër, 
mund të merrni parasysh disa proteina si pjesë e një 
vakti të paracaktuar.

Sidoqoftë, studimet e paraqitura në konferencën 
virtuale të fundit të Shoqatës Fiziologjike treguan 
një rezultat befasues - që ky veprim në të vërtetë 
mund të rrisë nivelin e sheqerit në gjak.

Studiuesit kërkuan nga 15 burra dhe gra të 
shëndetshëm të testojnë nivelin e sheqerit në gjak 
në pika të ndryshme pasi të hanin. Në një seancë, 
ata u zgjuan në orën 4 të mëngjesit dhe u kërkuan 
që disa të pinë ujë dhe disa të hanin një snack, i cili 
përmbante 63 gram proteina. Njerëzit ranë përsëri 
në gjumë dhe pesë orë më vonë, të gjithë hëngrën 
një mëngjes standard të njëjtë për të gjithë, mostrat 
e gjakut u morën dy orë më vonë për të kontrolluar 
përgjigjen e glukozës. Një javë më vonë, ata u kthyen 
dhe ndryshuan grupet, pra ata që kishin marrë ujë 
tani kishin proteina dhe grupi i proteinave kishte 
ujë. Kjo gjë u përsërit disa herë me të njëjtin rregull, 
pra kthimi në gjumë, konsumimi i një mëngjesi të 
rregullt, si dhe kontrolli i glicemisë disa orë më pas.

Studiuesit zbuluan se njerëzit që konsumuan 
63 gram proteina në mes të natës kishin nivele të 
konsiderueshme më të larta të sheqerit në gjak pasi 
hëngrën mëngjes disa orë më vonë sesa kur kishin 
pirë vetëm ujë gjatë natës.

Edhe pse madhësia e mostrës së hulumtimit 
ishte e vogël dhe korniza kohore ishte e shkurtër, 
prezantuesi kryesor, Eleanor Smith, M.Sc, i 
Universitetit Liverpool John Moores University 
dhe Universiteti i Bath, tha për Runner’s World se 
më shumë studime duhet të bëhen për këtë pasi 

rezultatet ishin të papritura. 
Një snack i konsumuar disa orë para një vakti 

mund të ndihmojë në kontrollin e nivelit të sheqerit 
në gjak, kështu që studiuesit parashikuan që kjo do 
të ndodhte edhe këtu – por tregoi të kundërtën se 
ishte e vërtetë. “Pyetja jonë është se nëse zgjoheni 
natën dhe konsumoni disa proteina a mund ta 
mbajnë sheqerin në gjak më të ulët në mëngjes,” 
tha ajo. “Sidoqoftë, për habi, përgjigjja e sheqerit në 
gjak në mëngjes ishte më e lartë kur pjesëmarrësit 
konsumonin proteina në  orën 4 të mëngjesit në 
vend se të pinin thjesht ujë.

Megjithëse arsyeja për këtë ende duhet të 
hulumtohet, ajo sugjeroi që një shpjegim mund të 
jetë që trupi nuk pret ose duhet shumë ushqim gjatë 
natës, kështu që në vend që të përdorë proteina 
ashtu si do të bëhej gjatë ditës, trupi e kthen atë 
proteinë në sheqer. Më shumë studime, gjithashtu, 
do të shqyrtojnë nëse ka një ndryshim mes ngrënies 
së proteinave më herët në mbrëmje përkundrejt asaj 
të konsumimit natën vonë / mëngjesit të hershëm, 
por Smith tha që ka të ngjarë që rezultatet të jenë 
të njëjta. “Kjo mund të rezultojë që trupi të ketë më 
shumë karbohidrate tashmë të disponueshme gjatë 
zgjimit, në mënyrë që energjia në mëngjes të mund 
të përdoret më pak ose të ruhet, kështu që të jetë më 
shumë në gjak,” tha ajo.

A do të thotë kjo që ju duhet të mos konsumoni 
një snack apo vakt para stërvitjes, nëse do të 
vraponi herët në mëngjes? Jo në të vërtetë, pasi 
ushtrimi ul sheqerin në gjak - kjo është arsyeja pse 
Shoqata Amerikane e Diabetit rekomandon marrjen 
me aktivitet fizik pas ngrënies. Por mund të jetë 
e këshillueshme që t’i shtyni stërvitjet tuaja në 
mbrëmje më herët, në mënyrë që të mos konsumoni 
proteina afër gjumit.

Përgatiti: Dr. Mimoza Ismaili

Të konsumosh proteina natën vonë 
mund të ndikojë në rritjen e sheqerit 
në mëngjes

(Mendohuni dy herë nëse keni 
zakon të ushqeheni vonë)
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Një kategori e rrezikuar për t’u prekur nga 
koronavirus, janë personat që vuajnë nga diabeti. 
Ndaj për t’u informuar më shumë, për këshillat 
se si duhet të veprojnë personat me diabet, në 
këtë periudhë, i drejtuam disa pyetje mjekut 
endokrinolog, Prof. Florian Toti, njëkohësisht 
edhe President i Shoqatës së Diabetit në 
Shqipëri.

PYETJE:  A janë më të rrezikuar diabetikët 
nga koronavirusi?

Pjesa e popullatës diabetike, futet te grupet me 
risk të lartë. Por sidoqoftë, vetëm se je me diabet, 
nuk nënkupton që ke risk të lartë. Një njeri që 
është 20 apo 30 vjeç, ka pothuajse të njëjtin risk, 
siç ka edhe pjesa tjetër e popullsisë. 

Problemi qëndron tek moshat mbi 70 vjeç, 
që kanë diabetin, hipertensionin, sëmundjet 
e zemrës apo sëmundjet e tjera. Këtu situata 
ndërlikohet më tepër. Çdo gjë është në varësi të 
situatës së përgjithshme, sa më shumë probleme 
shëndetësore të kesh aq më i riskuar je për t’u 
prekur. Sigurisht edhe të moshuarit janë ata që 
kanë rrezik më të lartë për t’u prekur.

DIABETIkËT, GRUP NË RREZIk 
NGA kORONAVIRUS

jA DISA kËSHILLA PËR GjATË kËSAj PERIUDHE!

Në ndihmë të personave me diabet

PYETJE: A shfaqin shenja të tjera ndryshe, 
diabetikët nëse infektohen me koronavirus?

Jo shenjat janë të njëjta. E veçanta e këtij gripi, 
është që nuk ka temperatura shumë të larta. 
Prandaj një pjesë e të infektuarve diagnostikohen 
me vonesë. Shenja më kryesore që ka është 
lodhja e tepërt. Ndjen një lodhje të madhe të 
pashpjegueshme. Ndërsa temperatura nuk është 
shumë domethënëse. Nga ana tjetër, kolla është 
e pranishme që në fillim. Ndryshimi nga një grip 
i zakonshëm, është se nuk ka sekrecione nga 
hundët.

Duhen patur parasysh këto shenja. Pra, nëse 
keni temperaturë të lartë në fillim, me sekrecione 
nga hundët, probabiliteti që jeni të infektuar me 
koronavirus, është më i vogël. Nuk ka ndonjë 
shenjë specifike te diabetikët, përveç këtyre. 
Problemi qëndron se ata që janë të sëmurë me 
diabet, janë kryesisht moshat e mëdha. Ata 
kanë edhe patologji të tjera shoqëruese dhe 
kjo e rëndon situatën. Sidomos nëse kanë edhe 
probleme pulmonare. Por diabetikët, sigurisht, 
futen te popullatat e riskuara, qoftë edhe për t’u 
prekur nga një grip i zakonshëm. Një nga këshillat 
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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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rëndësishme, është që personat 
me diabet, të kenë rezerva të 
barnave që përdorin. Pasi kjo 
situatë nuk i dihet sa mund 
të zgjasë. Duhet të kenë edhe 
rezerva të fijeve, që të shtojnë 
kontrollin e glicemisë, sepse 
edhe një virozë e thjeshtë, mund 
të sjellë çrregullime të diabetit.

Këshillë e përgjithshme 
është padyshim higjiena, 
larja e shpeshtë e duave, të 
mbajnë distancën me njerëzit, 
të shmangin kontaktet fizike. 
Nëse dikush në shtëpi është i 
sëmurë me grip, t’i qëndrohet 

sa më larg. Të heqim dorë nga vizitat, do të 
kemi kohë për t’i rikuperuar të gjitha. Shmangni 

mjediset që janë me shumë njerëz. Janë shumë 
të domosdoshme të gjitha masat që janë marrë, 
pasi siç duket në këtë situatë nuk mjafton vetëm 
sensibilizimi.  Respektimi i këtyre masave, në 

dukje të thjeshta, sjell një 
parandalim të madh përhapjes 
së virusit.

PYETjE: Çfarë duhet të 
konsumojnë në këtë kohë 
personat me diabet?

Përsa i takon konsumit, frutat 
janë kryesore. Për personat me 
diabet, duke qenë se mund të 
kenë edhe shifrat e sheqerit 
të larta, 2 deri në tre porcione 
frutash mund t’i përdorin. Në 
këtë periudhë, rekomandohet 

që dua të jap, le të vlejë edhe për vitet në vijim, 
është vaksinimi (vaksina e gripit), që kur fillon 
periudha e vaksinimit. Që nga shtatori apo tetori, 
duhet të vaksinohen. Nëse janë të vaksinuar edhe 
problemet pulmonare kalojnë më lehtë.

PYETJE: A ka shumë diabetikë në vendin 
tone dhe a vaksinohen ata?

Në fillim të muajit Mars të këtij viti në bëmë 
një aktivitet me Institutin e Shëndetit Publik, 
për të rritur sensibilizimin ndaj problematikës 
me pacientët me diabet, ku në vaksinimet e 
përgjithshme, që nga 2015 e në vijim, pacientët 
me diabet zinin më pak se 10% të totalit të të 
vaksinuarve. Është relativisht një shifër shumë e 
ulët, pasi në botë shkon nga 30 deri në 70%.

PYETJE: A duhen të marrin ata që janë të 
sëmurë me diabet medikamente të tjera shtesë?

Ajo që rekomandohet  dhe është shumë e 
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që të konsumojnë frutat që janë të pasura me 
vitaminë C, siç janë agrumet - limoni, portokallet, 
mandarinat. Do të përmendja këtu edhe kivin, 
që ka një sasi të madhe vitaminë C, pa harruar 
që burime të mira të Vitaminës C janë edhe disa 
perime si speci. domatja, brokoli etj. 

PYETJE: A duhet të dalin ata në natyrë?
Virusi në natyrë, sidomos nëse janë 

temperaturat e larta nuk do t’ia dalë të mbijetojë. 
Por temperaturat nuk janë ende në këto nivele. 
Nëse ne jemi në vende që nuk ka shumë njerëz, 
edhe mund të dalim. Por nëse turremi të gjithë te 
Liqeni, apo në vende me shumë njerëz, rreziku i 
përhapjes është shumë i madh.

Është shumë e rëndësishme, dhe ia vlen të 
përsëritet, që të mbahet distancë nga njëri-tjetri. 
Nëse është patjetër e domosdoshme për të dalë, 
duhet të gjendet momenti i përshtatshëm, kur 
nuk ka shumë lëvizje. Dhe nuk është se iku dielli, 
aty është. Është një moment që të gjithë duhet ta 

kuptojnë se sa e rëndësishme është të 
qëndrosh në shtëpi. Dhe duhet të jemi 
të qartë që epidemia, në vendin tonë 
ende nuk ka arritur në nivelin e saj 
maksimal. Të përpiqemi që ky nivel, 
të jetë sa më i ulët, dhe për këtë secili 
duhet të japi kontributin e vet.

PYETJE: A duhet t’i shmangin 
vizitat në spital diabetikët?

Nëse nuk është urgjente, mirë 
është të shmangen. Përsa i përket 
medikamenteve, mund të këshillohen 

me farmacistët. Por nëse situata është urgjente, 
mirë është të këshillohen nga mjekët në spital. Por 
nuk mund ta lë pa përmendur, një gjë më ka bërë 
përshtypje në ditët e fundit.

Urgjenca e QSUT përballon një fluks deri në 
500 personash në ditë. U bë gati 3 ditë, që kur ka 
shpërthyer virusi, që numri i vizitave ka rënë në 
50, 60 maksimumi 100. Të sëmurët e vërtetë janë 
këto 100. Ajo pjesa tjetër, janë ata që më shumë 
ankohen. Përpiquni të bëheni pak më shumë 
mirëkuptues në këto ditë. Mos u kujtoni të kuroni 
diabetin në këto ditë, pasi diabeti kurohet çdo 
ditë të vitit.

Problemi është që po përballemi me një gjë të 
panjohur. Dhe ajo që do ngelet për t’u parë është 
se çfarë ndryshimesh do të sjellë në organizmin 
e njeriut virusi COVID. Sepse ky lloj virusi ul 
aftësitë imunitare. A do jetë kjo afatgjatë? Këtë 
nuk dimë ende ta themi sepse është shumë herët 
për ta thënë. E rëndësishme është që gjithësecili të 
jetë i përgjegjshëm dhe të respekojë rregullat.
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Përgatiti Dietologe Blerina Bombaj

Sa gjatë keni ndenjur përpara rafteve të 
supermarketeve apo stendave të tregut, duke 
vrarë mendjen se cilat janë rezervat ushqimore, 
të cilat duhen siguruar për një qendrim të zgjatur 
në shtëpi. Edhe pse nuk është folur deri më 
tani për mbyllje të supermarketeve a dyqaneve 
ushqimore, me vetëdije ne duhet të qendrojmë 
sa më larg vendeve ku grumbullohen njerëz e 
ku rreziku për t’u infektuar apo për të infektuar 
është më i madh se kudo.

Duke pasur parasysh këtë, bëmë një ballafaqim 
të sugjerimeve të shumta që sjellin ekspertët 
europianë lidhur me shportën e ushqimeve, që 
nuk duhet të mungojnë gjatë karantinimit dhe 
seleksionuam ato që më shumë i përshtaten dietës 
mesdhetare dhe shqiptare. 

Si fillim do t’ju sugjeronim të hartoni një menu 
javore: ku të mendoni për: mëngjesin, drekën, vaktet e 
ndërmjetme dhe darkën. Produktet bazë

Blerjet duhet të nisin me produktet kryesore si 
vaj ekstra i virgjër ulliri, vaj gatimi, kripë, sheqer, 
maja birre (apo sodë buke), kafe, makarona, oriz, 
miell dhe më pas, salcë domatesh të konservuara, 
biskota, qumësht, bishtajore (fasule, thjerrëza), 
patate, peshk ton në konserva dhe sidomos ujë, 
për ata që nuk konsumojnë ujin e rubinetit.

Buka
Për sa i takon bukës, këshilla më e vlefshme 

është ta blini atë të freskët, ta prisni në feta, ta 
ndani në racione dhe ta fusni në frigorifer, në 
ngrirje. Kur të doni ta konsumoni, mjafton ta 
nxirrni nga ngrirja, ta fusni në furrë dhe në pak 
minuta, do të keni një bukë si të sapo bërë.

Ushqimet e freskëta
Për sa u takon produkteve të freskëta si gjalpi, 

gjiza, djathi, e të tjera si këto, mirë do të ishte të 

këndi i dietës

kARANTINA: USHQIMET 
E DOMOSDOSHME PËR TË 

SHMANGUR SHPËRDORIMIN
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Kontrolli i shëndetit tuaj
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orientoheshit sipas datës së tyre të skadencës. Të 
gjitha këto, së bashku me produket e mishit, si 
dhe frutat e perimet e stinës, janë aleatët më të 
mirë të shëndetit.

Produktet e ngrirjes
Produktet e raftit të ngrirjes, me skadencë të 

gjatë, janë gjithashtu në listë. Bizele të ngrira, 
spinaq, supëra të ndryshme zarzavatesh të 
freskëta, të ngrira, do të ishin një pjatë e shijshme 
dhe  e shëndetshme që do t’ju kursente xhirot e 
shpeshta në supermarkete apo dyqane, vende ku 
rreziku për t’u prekur nga koronavirusi është më 
i lartë.             

COVID-19 është një variant i ri i koronavirusit, 
të njohur që në epideminë e vitit 2003 me virusin 
SARS, i të njëjtës familje, që ishte në një farë 
mënyre pararendësi i COVID-19. Kjo do të thotë 
se trupi ynë nuk ka ende antitrupa për ta luftuar 
atë. Kjo është arsyeja pse zhvillimi i një vaksine 
për këtë lloj virusi është kaq e rëndësishme tani. 
Një sistem imunitar i shëndetshëm do të ndihmojë 
më së shumti trupin tonë të luftojë dhe të shërohet 
më shpejt nga ai.

Antioksidantët në vitaminën C mbrojnë trupin 
nga dëmtimet e radikaleve të lirë, forcojnë sistemin 
imunitar, zvogëlojnë ashpërsinë e alergjive dhe 
ndihmojnë në luftimin e infeksioneve. Sasia ditore 
e rekomanduar dietetike (RDA) për vitaminë C 
është 90mg për burra, 75mg për gratë dhe 35mg 
më shumë në ditë për ata që pinë duhan.

Sipas instituteve shëndetësore në vende të 
ndryshme, kur ju keni një marrje të moderuar 
prej 30-180 mg vitaminë C në ditë, trupi thith 70% 
deri 90% të tij - dhe kjo është e dobishme. Por nëse 
konsumoni 1g ose më shumë sasia e përthithur 
bie në 50% ose më pak. Natyrisht, sa më pak 
vitaminë C që përthithni, aq më pak përfitime do 
të merrni. Për më tepër, marrja e sasive të mëdha 
të vitaminës C, gjithashtu, mund të shkaktojë 
diarre dhe të vjella - dhe kjo nuk është diçka që 
dëshironi në momentet e kërcënimit të COVID-19 
tani.

Gjatë periudhës së epidemisë së COVID-19 në 
Kinë, në një pjesë të rasteve u përdorën me sukses 
si terapi trajtimi me doza të larta të Vitaminës C 
me rrugë IV. Rekomandimet e dozimit ndryshojnë 
me ashpërsinë e sëmundjes, nga 50 deri në 200 
miligram për kilogram të peshës trupore në ditë 
deri në maksimumi 200 mg / kg / ditë. Këto doza 
janë afërsisht 4,000 deri 16,000 mg për një të rritur, 
administruar me rrugë intravenoze.

MË TË PASURA ME VITAMINË C SE 
PORTOkALLI APO LIMONI ?

Ushqimet e pasura me vitaminë C përfshijnë 
brokolin, kanellën, lulelakrën, kivi, lëng portokalli, 
papaja, piper të kuq, jeshil ose të verdhë, patate të 
ëmbla, luleshtrydhe dhe domate.

Një kokërr mesatare e portokallit (prej 150 
gram) përmban afërsisht 70 mg  vitaminë C.

Një gjysmë filxhan speca djegës të copëtuar 
ose të prerë në copa jep 107.8 mg vitaminë C. Një 
racion spec i kuq i copëtuar përmban gati tre herë 
më shumë vitaminë C sesa një portokall 190 mg. 
Një racion spec i gjelbër i copëtuar përmban më 
pak vitaminë C se motra e tij më e ëmbël, por 
me 120 mg, është akoma 200% e nevojës suaj të 
rekomanduar ditore. 

Brokoli siguron 132 mg vitaminë C plus një 
sasi të madhe të fibrave për vetëm 30 kalori në një 
porcion. Papaya  një porcion jep 88.3 mg vitaminë 
C. Luleshtrydhe - një filxhan i këtij superfruti 
përmban 84.7 mg vitaminë C

Pavarësisht nëse e piqni, e gatuani atë me 
avull, duke ngrënë një kokë të vogël lulelakër ju 
jep një dozë 127,7 mg të vitaminës C, plus 5 gramë 
fibra dhe 5 gram proteina.

Ananasi – një porcion prej 150 gramë jep 78.9 
mg të vitaminës C. Një porcion kivi (rreth 2 fruta) 
jep 137.2 mg vitaminë C. Mango për një porcion 
jep 122.3 mg të vitaminës C.  
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Ka shumë mite për diabetin, të cilat mund ta 
bëjnë të vështirë ndarjen e faktit nga trillimi. Për 
të shmangur paqartësitë, ne kemi zbërthyer disa 
nga konceptet e zakonshme të gabuara:

Mit- Diabeti nuk është serioz
Fakt - Nuk ka diçka të tillë si diabet “i butë”. 

Të gjitha llojet e diabetit janë seriozë dhe mund 
të çojnë në komplikacione, nëse nuk menaxhohen 
mirë. Diabeti mund të ndikojë në cilësinë e jetës dhe 
mund të zvogëlojë jetëgjatësinë.

 
Mit- Të gjitha llojet e diabetit janë të njëjta 

Fakt - Ekzistojnë një numër i llojeve të diabetit. 
Më të zakonshmet janë tipi 1, tipi 2 dhe diabeti 
gestacional. Format e tjera të diabetit janë më pak të 
zakonshme. Secili lloj diabeti ka shkaqe të ndryshme 
dhe mund të menaxhohet në mënyra të ndryshme, 
por kur dikush ka ndonjë lloj diabeti, përveç diabetit 
gestacional, ai duhet të menaxhohet çdo ditë. Diabeti 
gestacional largohet pas shtatzanisë, megjithatë rrit 
ndjeshëm rrezikun e dikujt për zhvillimin e Diabetit 
tip 2 më vonë në jetë. Të gjitha llojet e diabetit janë 
komplekse dhe serioze.

Mit - Diabeti mund të parandalohet
Fakt - Jo të gjitha llojet e diabetit mund të 

parandalohen. Diabeti tip 1 është një gjendje 
autoimune, nuk mund të parandalohet dhe nuk ka 
kurë. Shkaku i Diabetit tip 1 është ende i panjohur.

Provat e forta ndërkombëtare tregojnë se 
programet e parandalimit të diabetit mund të 
ndihmojnë në parandalimin e Diabetit tip 2 deri në 
58 përqind të rasteve. Nuk ka asnjë shkak të vetëm të 
Diabetit tip 2, por ka faktorë rreziku të mirëkrijuar. 
Rreziku juaj për zhvillimin e diabetit ndikohet, 
gjithashtu, nga gjëra që nuk mund t’i ndryshoni, siç 
janë historia familjare dhe përkatësia etnike.

Mit - Duhet të jeni mbipeshë ose obezë për të 
patur diabet

Fakt - Të qenit mbipeshë ose obezë është një 
faktor rreziku për Diabetin tip 2, por nuk është 
një shkak i drejtpërdrejtë. Disa njerëz që kanë 
mbipeshë mund të mos bëjnë Diabet tip 2, kurse ka 
disa persona që kanë një peshë të shëndetshme dhe 
mund të bëjnë Diabet tip 2.

Diabeti tip 1 nuk është i parandalueshëm dhe 

nuk shoqërohet me peshë, pasivitet fizik a ndonjë 
faktor tjetër jetese.

Mit - Ju jeni me Diabet tip 1 vetëm kur jeni i ri                                                                                           
Fakt - Fillimi i Diabetit tip 1 ndodh më shpesh 

te njerëzit nën 30 vjeç, megjithatë hulumtimet e reja 
sugjerojnë që pothuajse gjysma e të gjithë personave 
që janë me diabet diagnostikohen mbi moshën 30 
vjeç.

Mit - Ju bëheni me Diabet tip 2 vetëm kur të jeni 
plakur 

Fakt - Diabeti tip 2, zakonisht, zhvillohet te të 
rriturit mbi moshën 45 vjeç, por gjithnjë e më shumë 
po shfaqet në grupmoshat më të reja, përfshirë këtu 
dhe fëmijë, adoleshentët, si dhe të rritur të rinj.

Mit - Njerëzit me diabet nuk mund të hanë 
ëmbëlsira

Fakt - Për shkak se diabeti ndikon në nivelin e 
glukozës në gjak, shumë njerëz mendojnë se duhet 
të shmangin sheqernat dhe ushqimet që përmbajnë 
sheqer. Sidoqoftë, nëse hahen si pjesë e një plani të 
shëndetshëm të vaktit, ose kombinuar me stërvitje, 
ëmbëlsirat mund të hahen nga njerëzit me diabet. 
Çelësi është që të hani gjithçka në mënyrë të 
moderuar.

Udhëzimet Dietike Australiane i rekomandojnë 
edher njerëzit me të gjitha llojet e diabetit, si pjesa 
tjetër e popullsisë. Për nevojat tuaja individuale 
dietike, ne ju rekomandojmë të merrmi këshilla 
nga një dietolog, nutricionist a specialist të fushës 
dietike, si dhe të bisedoni me stafin e mjekëve 
specialist endokrinologë, për qasjen e duhur për t’ju 
ndihmuar të jetoni sa më mirë me diabetin tuaj.

 
Mit - Njerëzit me Diabet tip 1 nuk mund të marrin 
pjesë në sport a aktivitet fizik 

Fakt - Shumë kampionë botërorë të Sportit janë 
me Diabet tip 1. Një nga këta është dhe lojtari i AFL 
Jack Fitzpatrick, i cili luan me Klubin e Futbollit në 
Melbourne, ose notari amerikan kampion olimpik  
Gerry Hall Jr. 

Mit - Askush në familjen time nuk ka diabet, 
kështu që nuk kam pse të shqetësohem 

Fakt - Historia familjare është vetëm një nga 
faktorët e riskut të Diabetit tip 2, faktorë të tjerë që 

Mite dhe Fakte
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shtojnë rrezikun për Diabet tip 2 janë mbipesha, 
ose obeziteti, jeta sedentare (pa aktivitet), sëmundje 
shoqëruese si HTA, ose dislipidemia, mosha etj. 

Mit - Njerëzit me diabet janë shoferë të pasigurt 
Fakt - Pjesa dërrmuese e shoferëve që përdorin 

insulinë mund të drejtojnë me siguri. Megjithatë 
kur një person me diabet duhet të rinovojë lejen e 
drejtimit mund të ketë nevojë për një dokument 
shoqërues nga mjeku i tij endokrinolog. Nëse ju 
duhet informacion shtesë në lidhje me këtë temë, 
drejtohuni pranë Shoqatës së Diabetit në Shqipëri. 

Mit - Vetëm personat me Diabet tip 1 kanë nevojë 
për insulinë 

Fakt - Diabeti tip 2 është një gjendje progresive. 
50 përqind e personave me Diabet tip 2 mund 
të kenë nevojë për insulinë pas 6-10 vjetësh, kur 
diagnostikohen me diabet sepse pankreasi prodhon 
më pak insulinë me kalimin e kohës. Marrja e 
ilaçeve kur kërkohet mund të rezultojë me më pak 
komplikacione me afat të gjatë dhe është pjesë e 
menaxhimit të Diabetit tip 2. Personat me Diabet 
tip 1 varen nga zëvendësimet e insulinës, çdo ditë, 
të jetës së tyre. Ata duhet të testojnë nivelet e tyre të 
glukozës në gjak disa herë gjatë gjithë ditës.

Përgatiti: Dr. Shefqet Deliallisi

Studiuesit mjekësorë të Kolegjit të Mjekësisë 
së Universitetit Shtetëror të Ohajos në Qendrën 
Mjekësore Wexner thonë se nivelet e rritura 
të hormonit të aldosteronit, që lidhen me 
hipertensionin, mund të luajnë një rol të 
rëndësishëm në zhvillimin e diabetit, veçanërisht  
mes grupeve të caktuara racore.

“Aldosteroni prodhohet nga gjendrat 
mbiveshkore. Ne dimë se për disa kohë ai rrit 
presionin e gjakut. Kohët e fundit kemi mësuar 
se, gjithashtu, ai rrit edhe rezistencën e insulinës 
në muskuj dhe dëmton sekretimin e insulinës 
nga pankreasi. Të dyja veprimet rrisin rrezikun e 
zhvillimit të  Diabetit tip 2, por pyetja ështe – sa 
e rrit?, “ u shpreh Dr. Joshua J. Joseph, i cili është 
drejtuesi kryesor dhe endokrinolog i Qendrës 
Mjekësore Ohio State Wexner.

“Ky hulumtim është një hap i rëndësishëm 
drejt gjetjes së mënyrave të reja për të parandaluar 
sëmundjet kryesore kronike “, tha Dr. K. Craig 
Kent, dekan i Kolegjit të Mjekësisë. “Kjo tregon se 
si studiuesit tanë të diabetit dhe metabolizmit janë 
të fokusuar në krijimin e një bote pa diabet”.

Joseph dhe ekipi i tij studiuan 1600 njerëz 
nga popullsi të ndryshme për 10 vjet si pjesë e 
Studimit Multi-Etnik të Aterosklerozës. Ata gjetën 
në përgjithësi, rrezikun e zhvillimit të Diabetit tip 
2 më shumë se dyfish për njerëzit që kishin nivel 
më të rritur të aldosteronit, krahasuar me personat 
me nivele më të ulëta të këtij hormoni. Tek disa 
etni, efekti ishte edhe më i madh. Afroamerikanët 
që ishin me nivele të larta të aldosteronit, kishin 
pothuajse trefish më shumë rrezik. Amerikano-
kinezët që ishin me aldosteron të lartë, kishin 10 
herë më shumë gjasa për diabet.

NjË TjETËR LIDHjE E MUNDSHME NGA VEPRIMI I 
HORMONEVE MES DIABETIT DHE HIPERTENSIONIT

“E pashë këtë si një premtim të realizuar, për 
babanë tim. Ai kishte nivele të larta aldosteroni që 
kishin lidhje në hipertensionin e tij, prandaj dhe 
ai mendonte se mund të lidhej edhe me diabetin 
e tij. Me kalimin e karrierës sime, kisha mundësi 
të studioja dhe gjetëm një lidhje me diabetin:” u 
shpreh Joseph në një intervistë për Medscape.

Një pyetje që mbetet është se pse ekzistojnë 
dallime të mëdha në rrezik mes grupeve të 
ndryshme etnike. Joseph mendon se: mund të jetë 
gjenetika ose ndryshimet në ndjeshmërinë e kripës 
ose diçka tjetër, por kjo ka nevojë për studime të 
mëtejshme.

Më shumë se 30 milionë amerikanë kanë diabet 
dhe pothuajse një e katërta e tyre nuk e dinë, kjo 
sipas Qendrës për Kontrollin dhe Parandalimin 
e Sëmundjeve. Një tjetër statistikë është se në tri 
amerikanë një ka prediabet. Megjithë përpjekjet 
aktuale parandaluese, numrat vazhdojnë të rriten 
mes grupeve të ndryshme racore/ etnike.

Prof. Joseph do të udhëheqë së afërmi një 
studim klinik të financuar nga federata në 
Qendrën Mjekësore të Ohio State Wexner, për të 
vlerësuar rolin e aldosteronit në metabolizmin e 
glukozës. Pjesëmarrësit afrikano-amerikanë që 
kanë prediabet do të marrin medikamente për të 
ulur nivelet e tyre të aldosteronit. Kërkuesit do të 
studiojnë ndikimin në nivelin e glukozës në gjak 
dhe insulinën në këta individë. “Ne e dimë se ka një 
lidhje mes aldosteronit dhe Diabetit tip 2. Tani duhet të 
përcaktojmë pragjet që do të udhëheqin kujdesin klinik 
dhe medikamentet më të mira për trajtim, “ thekson 
Prof. Joseph.

Përgatitën: Dr. Brunilda Balla, 
Irsa Zaimi-Burda
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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 
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Viti 2020 ka qenë një vit i veçantë për të gjithë 
botën. Edhe për Shoqatën e Diabetit nuk kishte si 
të ishte ndryshe. Fillimi i një viti të ri, të mbush 
gjithmonë me optimizëm. Hartimi i kalendarit 
me pamje të aktiviteteve të Shoqatës, që ju bë 
dhuratë të gjithë anëtarëve, ishte një ogur i mirë 
për vitin që sapo kishte filluar. 

Që në javët e para, kur filluam të hartonim 
planin e aktiviteteve kishte filluar të përmendej 
fjala COVID dhe personeli mjekësor po përgatitej 
për një përballje me këtë virus pak të njohur. 
Falë një bashkëpunimi të menduar kohë më parë 
me Institutin e Shëndetit Publik, datë 6 mars 
2020 u organizua një aktivitet me pjesëmarrjen 
e mjekëve endokrinologë të poliklinikave të 
Tiranës dhe disa rretheve kryesore në lidhje me 
rëndësinë e vaksinimit të popullatës me diabet, 
ndaj virozave stinore. Në këtë aktivitet sigurisht 
që u diskutua gjatë edhe për situatën e COVID-19, 
e cila ndërkaq ishte shfaqur edhe në vendet fqinjë 
si Italia, Greqia etj. dhe po vazhdonte të përhapej 
kudo në botë. Vetëm një javë më pas e gjithë 
Shqipëria do të hynte në një izolim të plotë, të 
ngjashëm me atë në shumë vende të tjera të botës. 
Edhe në këto kushte të vështira Shoqata e Diabetit 
dhe mjekët e saj nuk e ndërprenë punën. Falë 
mbështetjes së pakushtëzuar të kolegëve u vunë 
në dispozicion numrat e telefonit për personat me 
diabet, për të siguruar konsultime telefonike dhe 
mbi të gjitha mbështetje psikologjike, sidomos 
në javët e para të izolimit total. U organizuan 
biseda në televizione dhe intervista në faqet e 
shtypit, si dhe u publikuan materiale në faqen 
facebook dhe në websit-in e Shoqatës. As dera e 
Shoqatës nuk u mbyll. Ornela dhe Marilda ishin 
prezent sipas fashave orare të përcaktuara, për 
të ofruar ndihmën për personat me Diabet që 
kishin mungesa me medikamente, apo që donin 
të masnin gliceminë. Me zgjatjen e orareve, edhe 
mjekët rifilluan daljen sipas grafikut në Shoqatë, 
duke ndihmuar në rikthimin gradual pothuaj 
në normalitet. Pavarësisht kushteve të vështira, 

Shoqata

NGA AkTIVITETET E SHOQATËS 
jANAR-QERSHOR 2020

në periudhën Mars- Maj 2020 u bënë 200 matje 
glicemie dhe mbi 120 konsulta telefonike. Në 
periudhën Prill-Qershor 2020, u fillua plotësimi i 
një pyetësori mbi ndikimin e izolimit në personat 
me diabet, anëtarë të Shoqaës. Këto rezultate do 
të paraqiten në Kongresin e EASD në Vienë, në 
shtator të këtij viti. 

Nga muaji Qershor Shoqata filloi edhe 
aktivitetet e trajnimeve të mjekëve, në kushtet e 
distancimit fizik. Gjatë një periudhe prej 6 javësh 
u kryen 10 trajnime në Tiranë, Durrës, Fier, 
Elbasan, Shkodër, Vlorë, ku morën pjesë afërsisht 
280 mjekë. Shumë shpejt Shoqata do të shtojë 
numrin e aktiviteteve dhe të programeve, duke e 
kaluar një pjesë të tyre online, për t’u përshtatur 
me situatën aktuale dhe rekomandimet e OBSH-
së. Në hartimin e programeve të edukimit në 
vazhdim janë marrë në konsideratë problematikat 
me të cilat hasen më shpesh mjekët gjatë trajtimit 
të personave me diabet, si dhe sugjerimet e tyre 
për programe të reja trajnimi. 

Mjediset e Shoqatës kanë rifilluar të vizitohen 
çdo ditë nga më shumë persona me diabet, 
gjithmonë duke respektuar kushtet e distancimit 
fizik dhe ruajtjes së njëri-tjetrit. Duke ndihmuar 
të gjithë, kemi besim se edhe kësaj rradhe do ja 
dalim me sukses në këtë betejë me sëmundjen. 

Përgatitën Prof. Luljeta Çakërri-Karafili, 
Prof. Assoc. Sulejman Budo
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kongresi i përvitshëm i Shoqatës Frankofone të 
Diabetit Bruksel/BELGjIkË 8-11 Shtator 2020

Kongresi i përvitshëm i Shoqatës Frankofone të 
Diabetit (SFD), në vitin 2020 rikthehet pas 12 vjetësh  
në Bruksel. Fillimisht i programuar për muajin Mars 
2020, aktiviteti u shty për në muajin Shtator dhe do të 
zhvillohet virtualisht. Aktiviteti më i madh i vitit për të 
gjithë vendet frankofone. Të rejat më të fundit në fushën e diabetologjisë, obezitetit, sëmundjeve metabolike etj. E 
veçanta e këtij Kongresi është prania në të e infermiereve me tema dhe sesione në ditë të caktuara. Me interes jo 
vetëm për endokrinologët, por edhe për dietologët, infermierët, psikologët e podologët, sidomos frankofonë, pasi 
çdo prezantim apo seancë është vetëm në frëngjisht.  

kongresi i 56-të i EASD këtë vit zhvillohet në Vienë/AUSTRI 21-25 shtator 2020
Konferenca më e madhe shkencore e vitit në fushën e Diabetit, në kontinentin e Europës. Në këtë aktivitet pritet 

të marrin pjesë mbi 10.000 mjekë dhe specialistë endokrinologë, por edhe mjekë familjeje nga shumë vende të 
botës. Aktiviteti i parë  i madh europian për Diabetin që do të zhvillohet në mënyrë virtuale, por duke respektuar 
programin shkencor të miratuar më parë. 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. 

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 vitin 
2020 tema është « Infermierët dhe Diabeti ». Kush më mirë se infermierët di t’i flasë me fjalë e gjeste të thjeshta 
personave me diabet, të ngushëllojë moshat e reja kur fillojnë për herë të parë mjekimin, apo që jep një ndihmesë 
të jashtëzakonshme në përballimin e urgjencave diabetike si ketoacidoza, apo hypoglicemia. Krenarë që kemi 
kolege e kolegë shumë të mirë, një pjesë e të cilëve kanë dhënë ndihmesën e tyre edhe në Shoqatë. Edhe këtë vit 
Shoqata e Diabetit në Shqipëri nuk do ta prishë traditën e krijuar tashmë prej vitesh , duke përgatitur aktivitete të 
shumta gjatë gjithë muajit Nëntor.

kongresi i IDF Ndërlikimet e Diabetit Lisbonë/PORTUGALI 3-5 dhjetor 2020  
Kongresi i ndërlikimeve të Diabetit këtë rradhë do të 

zhvillohet në Europë, pikërisht në Portugali, vendlindjen 
e shoqatës më të vjetër të Diabetit në botë. Ky kongres 
është i dyti, pas atij të zhvilluar në Hyderabad/INDI, në 
vitin 2018. Rritja e numri të personave me diabet, ka çuar 
në rritje edhe të ndërlikimeve të lidhura me Diabetin. 
Në këtë kongres do të bëhet një përmbledhje e të rejave 

më të fundit në fushën e kërkimit shkencor, medikamenteve dhe pajisjeve mjekësore në menaxhimin, trajtimin 
dhe parandalimin e ndërlikimeve të Diabetit. Qëllimi final është të përmirësohet shëndeti dhe cilësia e jetës së 
personave me diabet. 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. 

kongresi V-të  Botëror për studimet klinike në diabet 2020
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 efikase. Një vend të veçantë do të zerë edhe situata me 
COVID-19 tek pacientët me Diabet. Me interes jo vetëm për mjekët endokrinologë, e 
mjekët e familjes, por edhe për farmakologët e institucionet vendim-marrëse në fushën e 
shëndetësisë. Si edhe shumë aktivitete të tjera që janë shtyrë, ose janë kaluar në virtuale, 
ende nuk është caktuar se ku dhe si do të zhvillohet ky kongres kësaj rradhe.

Përgatiti: Dr. Rajmonda Tare

AkTIVITETE TË ARDHSHME NDËRkOMBËTARE
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 Elena jeton në Athinë, Greqi. Ajo është me Diabet tip 
1 prej 17 vjetësh. Në kohën e diagnostikimit të saj, ajo vendosi të 
bëhej endokrinologe. Ajo studioi në Shkollën Mjekësore të Athinës 
ku, gjithashtu, punoi si vullnetare për të rritur ndërgjegjësimin 
për diabetin. Ajo ishte aq e apasionuar pas ndihmës për njerëzit 
që jetonin me diabet saqë kur mbaroi studimet, ajo punoi në 
një kompani farmaceutike si  mjeke përgjegjëse për edukimin 
e farmacistëve rreth diabetit. Më pas kur punonte në Stylida si  
mjeke e përgjithshme, ajo formoi një grup personash që jetonin 
me Diabet tip 1 me qëllim edukimin e tyre. Dy vjet më vonë, 
ajo punoi si mjeke  në Pavionin e  Sëmundjeve të  Brendshme 
në Spitalin Hellenic Kryqi i Kuq. Gjatë asaj kohe, ajo u përfshi 
shumë me Federatën Panhellenike të Njerëzve me Diabet. Elena 
mori pjesë në YLC 2019, një përvojë që e frymëzoi atë për të bërë 

gjëra më të mira për njerëzit që jetojnë me diabet në mbarë botën. Ajo beson, fuqimisht, se si pjesë 
e Komitetit Drejtues të YOURAH, ajo mund të krijojë projekte dhe evente, të cilat vërtet mund të 
bëjnë ndryshime në jetën e njerëzve që janë me diabet.

Persona të njohur me diabet 

kOMITETI I RI DREjTUES
PËR RRjETIN YOURAH

Në rubrikën Persona të njohur me Diabet, 
këtë rradhë vendosëm të flasim jo për një, por 
për tre të rinj me Diabet, që kanë disa vite që 
janë aktivë në fushën e mbrojtjes së të drejtave 
dhe të promovimit të rëndësisë së edukimit 
dhe ndërgjegjësimit të popullatës, personave 
me diabet dhe politikëbërësve për të siguruar 
një jetë sa më normale dhe një mjekim sa më të 
mirë të diabetit në mbarë botën. Ata do të jenë 
drejtuesit e rrjetit YOURAH për disa vite. 

YOURAH u lançua nga IDF Europë  në vitin 
2017. Rrjeti përbëhet nga alumni i Kampeve të 
Udhëheqjes Rinore të IDF Europë (YLCs) dhe 
synon të fuqizojë të rinjtë që të bëhen avokatë 
aktivë brenda bashkësive të të rinjve me diabetit 
në vendet e tyre, si dhe më gjerë, përmes 
shkëmbimeve, nismave dhe aktiviteteve pan-
rajonale.

Vizioni i YOURAH është që të jetë një rrjet 
europian i të rinjve, të cilët mbrojnë diabetin, 
duke punuar së bashku drejt një qëllimi të 
përbashkët - një jete më të mirë me diabet për 
të gjithë. Misioni i saj është të ketë avokatët e 
të rinjve për diabetin brenda Europës,  të cilët  
lidhin dhe zhvillojnë burimet si në (njerëz, 
përvoja, projekte dhe lidhje) brenda komunitetit 
(Kampi i Lidershipit Rinor dhe më gjerë).

Në fillim të këtij viti YOURAH riformatoi 
kornizën e vet të funksionimit. Pozitat për 
një Komitet Drejtues të krijuar, rishtazi, për të 
drejtuar rrjetin i cili u krijua, si dhe u organizuan 
zgjedhjet. Uroš Bogdanoviç u zgjodh si 
koordinator i komitetit Drejtues, katrine 
M.M Hansen si Anëtare e komitetit Drejtues 
për Marrëdhëniet me jashtë dhe Elena Vakali 
Anëtare e komitetit Drejtues për Projektet.
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 katrine është një 23-vjeçare me origjinë nga Lofoten 
në pjesën veriore të Norvegjisë. Ajo aktualisht jeton në Oslo, 
ku po studion për një diplomë masteri në marrëdhënie dhe 
inovacion. Katrine është, gjithashtu, deputete në seksionin 
e të rinjve të Shoqatës Norvegjeze të Diabetit, e cila punon 
me njerëz të moshës 14 deri 30 vjeç. Si deputete, Katrine 
punon me Bordin për një sërë projektesh, duke përfshirë 
këtu fundjava e diabetit, së bashku me Shoqatën Suedeze 
të Rinisë të Diabetit, kampet verore për të rinjtë dhe fëmijët, 
trajnime drejtimi për përfaqësues të tjerë në Norvegji, si 
dhe, gjithashtu, një fundjavë dedikuar të rinjve me Diabet  
tip 2.  katrine mori pjesë në kampin e udhëheqjes rinore të 
IDF Europë në 2019, ku mësoi për realitetet e të jetuarit me 
diabet në të gjithë Europën. Ajo mezi pret që të jetë pjesë e 
Komitetit Drejtues pasi është e prirur të punojë për të tjerët 

jashtë Norvegjisë në rritjen e ndërgjegjësimit për diabetin.

  Uroš është student 23 vjeç për Master në 
Fakultetin Juridik të Universitetit të Beogradit, Serbi. 
Ai është me Diabet tip 1 prej 10 vjetësh. Si avokat dhe 
anëtar i Bordit të Shoqatës së Diabetit të Serbisë, ai ka 
koordinuar kampin kombëtar të udhëheqjes së diabetit, si 
dhe ka organizuar dhe marrë pjesë në evente të shumta që 
lidhen me parandalimin e diabetit, edukimin dhe qasjen 
për kujdes shëndetësor. Ai është i apasionuar, pasi duke 
qenë  pjesë e bashkësisë ndërkombëtare të diabetit. Ai ka 
qenë pjesëmarrës në YLC që në vitin 2016 dhe e sheh si një 
përvojë në ndryshim të jetës, si dhe ka qenë i përfshirë në 
projektet e IDF Europë që nga ajo kohë, duke qenë edhe 
pjesëmarrës dhe folës në disa evente të tilla si:  Simposiumi 
i  IDF Europë, në EASD dhe në një debat në Ditën Botërore 
të Diabetit në Parlamentin Europian. 

Ai ka qenë anëtar i YOURAH që nga viti 2017 dhe ka 
marrë pjesë në disa prej projekteve dhe forumeve online 

të saj, të tilla si EURmove. Si Koordinator i Komitetit Drejtues të sapozgjedhur YOURAH dhe 
Përfaqësuesi Europian i IDF Leaders Young in Program Diabetes, ai synon të forcojë marrëdhëniet 
mes avokatëve të rinj të diabetit në rajon.

Komiteti Drejtues do të zhvillojë takime çdo muaj, si  dhe do të drejtojë operacionet dhe projektet 
e YOURAH. Këto përfshijnë rivarrosjen e projektit EurMove, i cili do të rindizet në korrik, hartimin 
e disa publikimeve për të mbështetur njerëzit që jetojnë me diabet, duke përfshirë këtu një udhëzues 
lidhur me udhëtimin e personave me Diabet dhe një për hipogliceminë. 

Përgatiti: Znj. Ornela Laze
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