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Editorial

IDF - FEDERATA

NDËRKOMBËTARE E
DIABETIT: 70 VITE, ZËRI
GLOBAL I DIABETIT
Shoqata e Diabetit në Shqipëri është anëtare e IDF që prej vitit 1991
tipit 2 që po rritet; shifrat për numrin e njerëzve
me diabet tip 1 janë gjithashtu në rritje.
Shifrat vazhdojnë të rriten, por burimet
e alokuara për diabetin shpesh janë të
pamjaftueshme dhe janë nën presion të shtuar si
rezultat i pandemisë COVID-19. OBSH vlerëson
se shërbimet e diabetit janë ndërprerë në 50% të
vendeve në të gjithë botën. IDF do të vazhdojë të
rrisë ndërgjegjësimin për diabetin si një kërcënim
të rrezikshëm për shëndetin publik dhe do të
avokojë që burimet e duhura të shpërndahen në
mënyrë të barabartë.
Njëqindvjetori i ardhshëm i zbulimit të
insulinës medikamenti shpëtues ofron një
mundësi unike për komunitetin global të diabetit
që të bashkohen për të mbrojtur ndryshimin. Jo
vetëm për të trajtuar pengesat për aksesin në
insulinë që ekzistojnë edhe sot por gjithashtu për
të siguruar që standardi më i mirë i mundshëm i

Federata Ndërkombëtare e Diabetit u themelua
zyrtarisht në 23 Shtator 1950. Nga fillimet modeste,
me vetëm 16 vende si anëtarë fillestarë, IDF është
rritur në një organizatë globale që përfaqëson
mbi 160 vende dhe territore dhe qindra miliona
njerëz të prekur nga diabeti.
Shumë është arritur falë entuziazmit dhe
angazhimit të palodhur të vullnetarëve dhe
profesionistëve në të gjithë botën, kushtuar një
kauze të përbashkët - përmirësimit të jetës së
njerëzve me diabet.
Megjithatë, mbetet shumë për të bërë. Numri
i njerëzve që jetojnë me diabet vazhdon të rritet.
Shumë duhet të jetojnë me ndërlikimet e diabetit
dhe shumë ende vdesin të rinj si pasojë e gjendjes
së tyre. Sot, vlerësohet se 1 në 11 të rritur jetojnë
me diabet, duke iu afruar 465 milion njerëzve në
të gjithë botën. Në nivele kombëtare, pamja është
shpesh më e keqe. Dhe nuk është vetëm diabeti i
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për të përmirësuar kujdesin për 463 milion që
jetojnë me diabet dhe miliona më shumë në rrezik,
dhe për të arritur vizionin tonë përfundimtar të
një bote pa diabet.
Pika historike në historinë e IDF
· 1950: IDF themelohet në Amsterdam
· 1952: Kongresi i parë i IDF mbahet në
Leiden, Hollandë
· 1957: IDF krijon marrëdhënie zyrtare me
OBSH
· 1982: Krijohen shtatë rajonet e IDF
· 1991: Dita Botërore e Diabetit prezantohet
nga IDF dhe OBSH
· 2000: Botohet Atlasi i parë IDF Diabetes;
Fillimi i programit Jeta për një Fëmijë
· 2006: Rezoluta 61/225 e KB “Dita
Botërore e Diabetit” miratohet dhe rrethi
blu prezantohet si simboli global për
ndërgjegjësimin për diabetin
· 2011: IDF luan një rol udhëheqës në Takimin
e parë të KB të Nivelit të Lartë për NCDs;
Fillimi i programit IDF Leaders Young in
Diabetes
· 2013: Fillimi i projektit KiDS dhe Diabetes
in Schools (KiDS)
· 2016: Nisja e rrjetit IDF School of Diabetes
dhe IDF Blue Circle Voices
Prof. Florian Toti
President i Shoqatës së Diabetit në Shqipëri

kujdesit është në dispozicion për të gjithë njerëzit
që jetojnë me diabet.
Fuqia jonë vjen nga angazhimi ynë i përbashkët
për kauzën tonë dhe larmia e mendimit dhe
kulturave që ne përqafojmë. Ne kemi besim në
pasionin dhe përkushtimin e rrjetit tonë për të
ndihmuar në nxitjen e ndryshimeve të nevojshme
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BËRJA E INJEKSIONIT NË PUBLIK
- PSE NJERËZIT ME DIABET NUK
DUHET TË FSHIHEN
Shoqata e Diabetit në Shqipëri, beson se askush
me diabet nuk duhet të fshihet. Shpesh është
shumë më praktike për njerëzit me diabet që
injeksionin e insulinës ta bëjnë në publik, në vend
që të përdorin vazhdimisht një banjo, veçanërisht
nëse e injektojnë insulinën shumë herë në ditë. Për
më tepër, askush nuk duhet të shqetësohet se po
injekton një mjekim për të shpëtuar jetën çdo ditë.
Mund të ketë një numër arsyesh pse dikush
ndihet i shqetësuar rreth gjilpërave. Në vitin 2017
një burrë me Diabet tip 1 e quajtën “të droguar”,
sepse një kalimtar supozonte se po injektonte
droga të paligjshme. Disa njerëz ndërkohë janë të
frikësuar nga gjilpërat; disa thjesht nuk mund ta
kuptojnë se çfarë është insulina, si dhe pse njerëzit
me diabet duhet ta injektojnë atë.
Nëse një i huaj ju pyet për injeksionin tuaj,
duke i shpjeguar gjendjen mund t’i hapni sytë se
si trajtohet diabeti. Por nëse dikush bërtet dhe ju
fyen, është më mirë ta injoroni atë.
Në fund të fundit, mënyra se si ju zgjidhni për
të trajtuar situatën duhet të jetë e juaja, si dhe për
të kontrolluar atë siç duhet, si dhe vendimi për ta
kryer injeksion në publik.
Përgatiti Dr. Shk. Luftime Bruka

Është arritur përparim i madh në përmirësimin
e cilësisë së jetës për njerëzit me diabet. Ju duhet
vetëm të shikoni përfitimet shëndetësore të
mundësuara nga kontrolli i sasisë së karbohidrateve
në ushqim, apo përdorimi gjithmonë e më shumë
i monitorimit të vazhdueshëm të glicemisë me
anë të aparateve si Free Style Libre. Fatkeqësisht
edhe pse ka shumë përmirësime, ekzistojnë disa
fusha ku ndërgjegjësimi për diabetin ende kërkon
përparim. Një nga këto fusha është edhe bërja e
injektimit të insulinës në publik.
Shkak për këtë u bë një postim në mediat
sociale javën e kaluar nga Emma Porter, një
shkrimtare me Diabet tip 1, si dhe themeluese e
“The Low Carb Kitchen”, ku një grua mendonte
se ishte “e rëndë” për një burrë me diabet të bënte
injektimin e insulinës në publik.
Kjo është për fat të keq një situatë që prek
shumë personat me Diabet tip 1, të cilët këtë
gjendje mund ta kenë përjetuar më parë, si dhe
njerëzit me Diabet tip 2 të trajtuar me insulinë.
Është, gjithashtu, një situatë që mund të çojë
njerëzit me diabet të ndjehen të shqetësuar, të
sikletosur ose madje të frikësuar për të injektuar
insulinën në publik nga frika e përplasjes.
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USHQIMET MË TË MIRA PËR TË
MBAJTUR NËN KONTROLL DIABETIN
Të gjesh kombinimet e duhura ushqimore me
qëllim që të mbash të ekuilibruar nivelet e sheqerit
në gjak mund të jetë shumë e vështirë.
Prandaj çdo frut apo perime që konsumohet
duhet të jetë i duhuri. Këtu keni të listuara disa
ushqime të cilat ndihmojnë në kontrollin e mirë të
peshës dhe glicemisë në Diabetin tip 1 dhe 2
Peshku
Peshku është një nga produktet më të
shëndetshme. Salmoni, sardelet, açuget janë
burimi më i mirë për yndyrnat omega 3 dhe
acidet DHA dhe EPA që ndihmojnë zemrën. Për
të gjithë personat që vuajnë nga diabeti duhet
t’i konsumojnë pasi ata janë të predispozuar që
të preken nga sëmundjet e zemrës. Këto acide
mbrojnë qelizat dhe reduktojnë inflamacionin
duke përmirësuar qarkullimin e gjakut.

Kosi
Kosi është një nga produktet e bulmetit më
të mirë për personat me diabet. Të dhënat kanë
treguar se konsumimi i kosit ekuilibron sheqernat
në gjak dhe parandalon sëmundjet e zemrës
përmes probiotikëve që përmban. TeK personat
me diabet tip 2, kosi ndihmon në rënien në peshë
dhe ndihmon në sistemin tretës.

Të gjelbërtat
Perime si spinaqi, lëpjetat, sallata janë plot me
vlera por me pak kalori. Duke qenë se treten shpejt
nga organizmi nuk e rrisin nivelin e sheqerit në
gjak. Gjithashtu këto produkte janë të pasura me
vitaminën C, e cila luan rol të rëndësishëm në
eliminimin e inflamacionit dhe tensionit të lartë.

Arrorët
Arrorët janë të shijshëm dhe të pasur me
vlera për organizmin. Të gjitha llojet e arrorëve
përmbajnë fibra, të cilat treten shumë lehtë nga
sistemi ynë. Konsumimi rutinor i tyre arrin të
ndihmojë në reduktimin e inflamacionit dhe në
uljen e sheqerit në gjak.

Kanella
Kanella është e pasur me antioksidantë, të cilët
mbrojnë shëndetin e syve. Studime të shumta
mjekësore kanë vërtetuar se kanella mund të
ulë nivelet e sheqerit në gjak dhe të përmirësojë
ndjeshmërinë ndaj insulinës. Një tjetër studim
vuri re se kanella arrin të ulë edhe kolesterolin
dhe nivelet e triglicerideve.

Brokoli
Brokoli tanimë është i famshëm për vlerat e
tij. Studime kanë pohuar se brokoli ndihmon në
uljen e insulinës në gjak dhe mbron qelizat nga
radikalet e lira që prodhohen gjatë proceseve të
metabolizmit.
Vaji i ullirit
Vaji i ullirit ndryshe mund të quhet si balsami
i zemrës. Ai përmban acide yndyrore, të cilat
ndihmojnë në prodhimin e substancës HDL, që është
parë të jetë në shifra jo të shëndetshme te personat
me diabet tip 2. Gjithashtu vaji i ullirit ndihmon në
ekuilibrimin e tensionit të gjakut dhe në qarkullimin
e tij për një zemër sa më të shëndetshme.
Përgatiti Dr. Viktoria Xega

Vezët
Vezët janë vërtet një paketë me vlera
shëndetësore. Përveç se të mbajnë më gjatë të
ngopur, nëse konsumohen, rregullisht, ato ulin
edhe rrezikun e prekjes nga sëmundjet e zemrës.
Vezët, gjithashtu, përmirësojnë ndjeshmërinë
ndaj insulinës, si dhe ndihmojnë prodhimin e
kolesterolit të mirë (HDL).
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Në ndihmë të personave me diabet

SI TË EVITOJMË GAZRAT
NË TRAKTIN TRETËS
Gazi është i zakonshëm, por nëse keni tepricë,
rezultati mund të jetë i pakëndshëm dhe i
turpshëm. Gazi mund të shkaktohet nga faktorë
të ndryshëm, si nga fasulet pikante që keni
ngrënë për drekë e deri te disa medikamente.
Medikamentet që përdoren për Diabetin tipit 2 si:
miglitol (Glyset) dhe akarbozë (Glucobay) mund
të çojnë në shqetësim të stomakut dhe gazit, gjatë
javëve të para të përdorimit. Nëse përjetoni këtë
efekt anësor, mos u shqetësoni, shpesh largohet
pasi trupi juaj të përshtatet me medikamentin.
Një arsye tjetër që mund të keni gazra është
glukoza e tepërt në gjak. Sipas Steven V. Edelman,
MD, Profesor i mjekësisë në Universitetin e
Kalifornisë, njerëzit me diabet të kontrolluar
keq ka të ngjarë të kenë më shumë gazra, sepse
bakteri normal flora në zorrë formon gaz në prani
të glukozës së lartë të gjakut.
Zgjidhja: Përpiquni për kontroll të mirë të
glukozës.
Shumica e njerëzve kanë përjetuar «fryrjen e
barkut». Fryrja e barkut është rezultat i ajrit të
tepërt në traktin tuaj tretës.
Shkaqet e fryrjes së barkut
Disa kushte të caktuara mjekësore mund të
jenë shkaku, ku përfshihet:
• Sindroma e zorrës së irrituar.
• Sëmundje inflamatore e zorrëve (sëmundja
Crohn, kolit ulceroz).
• Gastropareza.
• Urthi.
• Sëmundja celiake.
• Pamjaftueshmëria e pankreasit.
• Shpimi i traktit tretës.
• Intolerancë ndaj ushqimit.
• Parazitët.
• Disa ilaçe.
• Stresi ose ankthi.
Disa nga këto shkaqe janë, sigurisht, shumë
serioze dhe kërkojnë kujdes mjekësor. Nga ana
tjetër, fryrja e barkut në shumë raste, shkaktohet

nga konsumimi i disa ushqimeve dhe i pijeve.
Disa nga “fajtorët” më të zakonshëm janë:
Ushqimet “pa sheqer”. Ushqimet e etiketuara
si “pa sheqer” kanë një tërheqje të caktuar për
njerëzit që kanë diabet, si dhe për njerëzit që
duan të bien në peshë. Ushqimet pa sheqer, sipas
përkufizimit, janë ushqime ose pije që përmbajnë
më pak se 0.5 gram sheqer për racion. Ëmbëlsuesit
artificialë (të tillë si: aspartami, sukraloza dhe
stevia) dhe/ose alkoolet e sheqerit (të tilla si:
sorbitol, xylitol dhe manitol) zakonisht shtohen
për të zëvendësuar sheqerin dhe për të siguruar
ëmbëlsi. Alkoolet e sheqerit janë ëmbëlsues
natyralë që përmbajnë rreth gjysmën e kalorive
si sheqeri; kjo tingëllon shumë mirë, por ato
gjithashtu nuk treten plotësisht.
Perimet kryqëzore, të tilla si: lakra, brokoli,
lakrat e brukselit dhe lulelakra janë anëtarë të
familjes kryqëzore. Këto perime me shije të fortë
janë të mbushura me ushqim, por fatkeqësisht,
për disa njerëz krijojnë një fryrje të stomakut,
për shkak të karbohidrateve të tretura dobët
dhe përmbajtjes së fibrave. Sidoqoftë, provoni
porcione më të vogla dhe hani më shpesh për
të lejuar zorrën të rregullohet. Nëse ende ju
shqetëson fryrja dhe gazi, provoni një shtesë pa
recetë si Beano, e cila përmban enzima për t’ju
ndihmuar të tretni më mirë karbohidratet.
Fasulet, bizelet dhe thjerrëzat. Ne të gjithë
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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

Për fryrje barku
nga gazrat e shtuara 4

Pse ia vlen përdorimi?
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.

Mekanizmi i veprimit të simetikon

Para

Pas

4

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
Veprim i pastër fizik dhe lokal 4,5
Nuk absorbohet

Kalon i pandryshuar nëpër zorrë 4,5

Profil i mirë tolerueshmërie 5

Zorrë me gaz të akumuluar

Zorrë pa gaz të akumuluar

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

Product Characteristics of Espumisan 40mg, 07/2017
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3

VIBOSE SmPC, October 2016

AHSF Drug Information. Simeticone. 2012.

4

Summary of

t›ju ndihmuar në tretjen e laktozës. Përveç kësaj,
ju mund të zbuloni se toleroni disa nënprodukte
të qumështit, përfshirë këtu kosin dhe djathrat e
forta.
Disa fruta si: mollët, dardhat, pjeshkat, kajsitë
dhe frutat e thata natyrshëm përmbajnë sorbitol,
një lloj sheqeri, si dhe fruktozë. Të dy këto
karbohidrate mund të të çojnë në fryrje dhe gazra.
Zgjidhja: Ngrënia e një sasie më të vogël, ngrënia
e frutave ngadalë dhe ndoshta dhe marrja e një
suplementi probiotik, janë mënyra për t’ju lejuar
të shijoni akoma frutat tuaja pa efekte anësore
shqetësuese.
Çamçakëz. Çamçakëzi mund të përmbajë
alkoole sheqeri; përveç kësaj, kur përtypni
çamçakëz, përfundoni duke gëlltitur shumë
ajër. Të dyja mund të çojnë në fryrje të barkut.
Ju duhet të shkurtoni ose të ndaloni përtypjen e
çamçakëzit, ose ta përtypni atë për një periudhë
më të shkurtër kohe.
Kur duhet të kontrolloheni tek mjeku
Nëse fryrja nuk përmirësohet me ndryshimet
në dietë, është koha të bëni një vizitë tek mjeku
juaj, veçanërisht nëse simptomat shoqërohen
me gjak në jashtëqitje, diarre, urth, dhimbje të
forta stomaku, të vjella ose humbje peshe. Ka të
ngjarë të keni nevojë për analiza, për të ndihmuar
në diagnostikimin e shkakut dhe përcaktimin e
trajtimit.
Kjo sepse stomaku dhe zorra e hollë nuk
mund të përthithin disa prej karbohidrateve sheqerna, niseshte dhe fibra - në ushqimet që
hamë. Prodhuesit famëkeq të gazit, si brokoli dhe
fasulet, janë të pasura me një lloj karbohidrati të
quajtur rafinozë. «Kur sheqernat e patretshëm si
rafinoza arrijnë në zorrën e trashë, bakteret që
banojnë në atë pjesë të traktit tonë tretës ushqehen
me to dhe prodhojnë gaz si një nënprodukt»,
shpjegon Rebekah Gross, MD, një gastroenterolog
në Qendrën Joan H. Tisch të NYU Langone për
Shëndetin e Grave në New York.
Ngrënia shpejt
Ju gëlltisni ajrin sa herë që hani ose pini, kështu
që sa më shpejt ta bëni, aq më shumë gëlltisni ajër.
Zhurma zakonisht nxjerr ajrin nga barku juaj, por
gjithçka që mbetet gjen rrugën në traktin tuaj të
tretjes dhe, në rregull, del në anën tjetër.
Gazrat, mënyrat për t’i shmangur
Mjeku ka mundësi të vendosë se ç’po i
shkakton gazrat tek ju bazuar në:

tallemi me shprehjen e famshme, “Fasule, fasule
frutat magjike, sa më shumë të hani, aq më
shumë...”. Gjithashtu të quajturat bishtajore,
këto ushqime mund të shkaktojnë gjithashtu
fryrje, duke bërë që disa njerëz t’i shmangin ato
krejtësisht. Fasulet, si perime kryqëzore, mund
të çojnë në fryrje të mëdha, falë fibrave dhe
llojit të karbohidrateve që përmbajnë, të quajtur
FODMAPs. FODMAPs janë lloje të karbohidrateve
që shumë njerëz nuk i tretin aspak mirë. Pyesni
dietologun ose mjekun tuaj për të provuar një
dietë FODMAPs për një kohë të shkurtër; pastaj,
provoni t’i shtoni, gradualisht, këto ushqime. Por
nëse i doni fasulet dhe bishtajoret e tjera, shikoni
nëse ngrënia e sasive më të vogla dhe më shpesh
mund të ndihmojë në minimizimin e gazit dhe
shqetësimit.
Pijet e gazuara përmbajnë gaz karbonik (flluska
të vogla) që mund të zgjerohen në aparatin tuaj
tretës dhe të çojnë në fryrje të stomakut. Shikoni
herën tjetër kur të pini diçka “të gazuar” - nëse kjo
shkakton fryrjen e barkut, provoni duke e pirë atë
më ngadalë, ose kaloni në ujë të thjeshtë ose pije
të tjera pa gaz.
Qumështi dhe produktet e tij. Ju mund të keni
një intolerancë ndaj laktozës, që do të thotë se keni
vështirësi në tretjen e ushqimeve që përmbajnë
laktozë, një lloj sheqeri që gjendet në qumësht
dhe nënproduktet e tij. Intoleranca ndaj laktozës
është shumë e zakonshme dhe ndodh për shkak
të zvogëlimit të niveleve të laktazës, një enzimë
që zbërthen laktozën në zorrë. Mjeku juaj mund
t‘ju testojë për intolerancë ndaj laktozës për tu
siguruar. Ndërkohë, nëse keni mundësi: Provoni
qumësht pa laktozë/me pak laktozë, ose kaloni
në një «qumësht» jo-qumështor, siç është ai i
bajames, i orizit ose qumësht soje. Ju, gjithashtu,
mund të merrni një suplement të laktazës për
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• Anamnezën mjekësore;
• Një rishikim të mënyrës së të ngrënit;
• Kontrollit fizik.
Gjatë kontrollit fizik, mjeku mund të
kontrollojë zonën e barkut për të parë nëse është i
fryrë dhe të dëgjojë zhurmën, kur e prek butësisht
barkun. Zhurma zakonisht është tregues i pranisë
së gazrave të tepërta.
Në varësi të simptomave të tjera, mjeku mund
t’ju rekomandojë analiza të tjera shtesë për të
vendosur mbi gjendjen që mund të jetë më serioze.
Trajtimi dhe medikamentet
Nëse dhimbjet nga gazrat shkaktohen nga një
problem tjetër shëndetësor, trajtimi i shkakut
mund të ofrojë lehtësim. Në të kundërt, për gazrat
është e rëndësishme trajtimi me regjim ushqimor,
modifikime në stilin e jetesës ose me mjekime
që merren pa recetë, siç është edhe Espumisan.
Megjithëse zgjidhjet nuk janë të njëjta për të
gjithë, pak a shumë, shumica e njerëzve arrijnë të
gjejnë zgjidhje.

merrni shtesat me një gotë me ujë dhe të pini
shumë lëngje përgjatë gjithë ditës.
Ulni sasinë e bulmetrave: Mundohuni të
përdorni ushqime bulmetore me pak laktozë.
Kështu, mund të përdorni kos në vend të
qumështit. Konsumimi i sasive të vogla të
produkteve të qumështit ose konsumimi i tyre
me ushqime të tjera, e bën më të lehtë tretjen e
tyre nga trupi. Në disa raste, gjithsesi, bulmetrat
duhet të eliminohen plotësisht.

Stili i jetesës dhe zgjidhjet shtëpiake
Bëni ndryshime në stilin e jetesës për t’u
lehtësuar nga gazrat e tepërta
Hani në sasi të vogla. Shumë ushqime
që shkaktojnë gazra janë pjesë e nje diete të
shëndetshme. Kështu që mundohuni të hani sasi
të vogla të këtyre ushqimeve nëse vini re se trupi i
përballon sasitë e vogla pa krijuar gazra të tepërta
Hani ngadalë, përtypeni mirë ushqimin dhe
mos e gëlltisni: nëse keni vështirësi që të hani
avash, lëreni pirunin (lugën) në tavolinë në mes
të kafshatave.
Shmangni çamçakëzët dhe pirjen me pipëz:
këto gjëra bëjnë që të gëlltisni më shumë ajër
Kontrolloni protezat e dhëmbëve: protezat e
vendosura keq mund t’ju shkaktojnë gëlltitje të
ajrit të tepërt kur hani apo pini.
Mos tymosni: cigaret mund të rrisin sasinë e
ajrit që gëlltisni.
Ushtrimet: aktiviteti fizik ndihmon në lëvizjen
e gazrave në traktin tretës.
Nëse era që vjen si pasojë e gazrave është
shqetësuese, është mirë të kufizoni ushqimet e
pasura me sulfur, si brokoli apo lakrat, birra dhe
ushqimet e pasura në proteina.

Dieta
Ndryshimet e mëposhtme në regjim mund t’ju
ndihmojnë në uljen e sasive të gazrave, që trupi
çliron ose të ndihmojnë që gazrat të lëvizin më
shpejt në sistemin tuaj:
Përpiquni të identifikoni dhe shmangni
ushqimet që ju ndikojnë më shumë:
Ushqimet që shkaktojnë probleme me gazrat
për shumë njerëz përfshijnë: fasulet, qepët,
brokolin, lakrën e Brukselit, lakrat, lulelakrat,
shpargun, dardhët, mollët, pjeshkët, kumbullat,
karamelet pa sheqer (sugar-free), çamçakëzat,
buka me drithëra të plota, qumështi, akulloret,
birrat, pijet e gazuara.
Mundohuni të shmangni ushqimet e skuqura
apo me yndyrë: shpesh fryrja vjen nga të ngrënit
ushqime me yndyrë. Yndyra vonon zbrazjen e
stomakut dhe rrit ndjenjën e ngopjes.
Përkohësisht kufizoni ushqimet me shumë
fibra: Shtojini ato sërish pas disa javësh. Për disa
njerëz duhen rreth 3 javë që trupi t’u mësohet
me shumë fibra. Por, disa njerëz nuk përshtaten
kurrë.
Kini kujdes me shtesat ushqimore të fibrave:
Mundohuni të ulni sasinë që merrni dhe pastaj
shtojini gradualisht. Nëse simptomat mbeten,
atëherë është mirë të provoni një tjetër lloj të
shtesave ushqimore të fibrave. Kujdesuni që t’i

Përgatiti Dr. Marsela Sina
Gastroenterologe QSUT
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Të reja shkencore
Trajtimi me metforminë përmirëson simptomat
e stresit tek të moshuarit
i Metforminës dhe Grupi i Kontrollit. Studimi
përfshiu një total prej 7950 veteranësh me PTSD të
konfirmuar, kjo e krahasuar në bazë të demografisë
dhe të kushteve mjekësore mes metforminës dhe
grupeve të përputhura me PSM me një ndjekje
mesatare 1.2 vjet te të dy grupet. Gjetjet kryesore
të studimit përfshijnë: Rezultati bazë PCL-5 ishte
56.2 ± 11.6 dhe 56.5 ± 11.7 përkatësisht në grupin e
metforminës dhe atë të kontrollit. Grupi i trajtuar
me metforminë ishte më i mundshëm të kishte një
zvogëlim, klinikisht, kuptimplotë të simptomave
PTSD (raporti i rregulluar i rrezikut (aHR): 1.31),
krahasuar me grupin e kontrollit. Për më tepër,
pacientët që merrnin metforminë prej 2 vjetësh
kishin 22% më shumë gjasa për të zvogëluar
simptomat e PTSD (aHR: 1.22), krahasuar me ata që
kishin më pak se 2 vjet që përdornin metforminë.
Bazuar në gjetjet, autorët arritën në përfundimin
se - Përdorimi i metforminës mund të jetë i dobishëm
për simptomat e PTSD midis veteranëve.
Diabetes Shtator 2020

New Orleans, LA: Përdorimi i metforminës
mund të ndihmojë në përmirësimin e simptomave
të çrregullimit post-traumatik të stresit (PTSD) te
të moshuarit, këtë e sugjeron një studim i fundit në
revistën « Diabetes ». Ekziston një prevalencë e lartë
e PTSD mes të moshuarve amerikanë për të cilët
nuk ka ilaçe efektive psikotrope të disponueshme.
Rreth 25% e veteranëve janë pacientë me diabet për
të cilët metformina është trajtimi i parë. Metformina
është e njohur në përmirësimin e rezultateve të
neurodegjenerimit, deri tani nuk ka asnjë provë
në lidhjen që mund të ketë mes përdorimit të
metforminës dhe lehtësimit të simptomave të
lidhura me PTSD. Ky studim nga Shuian Liu nga
New Orleans, LA dhe kolegët e tij kishin për qëllim
shqyrtimin e lidhjes mes metforminës dhe një uljeje
klinikisht kuptimplotë të simptomave PTSD (20
pikë ulje liste PTSD për rezultatin DSM-5 mes të
moshuarve me PTSD, duke përdorur të dhëna nga
Administrata Shëndetësore e Veteranëve.
Pjesëmarrësit u ndanë në dy grupe - Grupi

Vaksinimi nga gripi mund të ulë rrezikun e
komplikacioneve që lidhen me diabetin
Pacientët diabetikë kanë një rrezik më të madh
për të zhvilluar sëmundjen e arterosklerozës
(ateroskleroza i referohet shtresimit të yndyrnave,
kolesterolit dhe substancave të tjera në muret e
arterieve). Përveç kësaj, vitet e fundit, studimet kanë
lidhur vaksinimin ndaj gripit, me një rrezik në rritje
për sëmundje aterotrombotike që kërcënojnë jetën
(përfshirë infarktin e miokardit dhe goditjen në tru).
Por, pak të dhëna ka në dispozicion për lidhjen
midis vaksinimit dhe vdekshmërisë nga sëmundjet e
zemrës. Rekomandimet për vaksinimin ndaj gripit tek
pacientët diabetik, bazohen në evidenca të ulta. Nuk
ka studime të rastësishme. Kështu, objektivi i këtij
studimi ishte të provojë/tregojë lidhjen midis vaksinës
dhe vdekshmërisë ( përfshirë edhe vdekshmërinë
kardiovaskulare) në pacientë me diabet.
Ky studim u fokusua në përdorimin e të dhënave
të rregjistruara, për identifikimin e pacientëve
diabetikë në Danimarkë, për 7 sezone, nga 2007
deri në 2014-n. Diabeti u përcaktua nga përdorimi
i antidiabetikëve. Pacientët me sëmundje ishemike
të zemrës, insuficiencë kardiake, COPD- Sëmundje

Pulmonare Obstruktive Kronike, kancer ose goditje
në tru, u përjashtuan. Vaksinimi nga gripi ishte
kryer përpara çdo sezoni. U raportuan vdekjet nga
ndonjë shkak, vdekjet nga shkaqet kardiovaskulare,
vdekjet nga sëmundja e arterieve koronare ose
goditja në tru. Çdo sezon, pacientët monitoroheshin
nga 1 Dhjetori deri më 1 Prill të vitit pasardhës.
Të dhënat u mblodhën nga një total prej 241,551
pacientësh, për 4 sezone, me një ndjekje totale prej
425,318 persona në vit.
Mosha mesatare ishte 58.7 vjeç ; 34% ishin
gjithashtu hipertensivë. 79% e tyre u trajtuan vetëm
me ADO, 16% vetëm me insulinë dhe 5% me të
dyja. Mbulimi i vaksinimit sipas stinëve ishte nga
24 deri në 36%, me një mesatare prej 33% duke
marrë parasysh të gjitha stinët. Gjatë ndjekjes, 8,207
pacientë vdiqën nga të gjitha shkaqet (3,4%), 4,127
nga shkaqet kardiovaskulare (1,7%) dhe 1,439 nga
MI / goditja në tru (0,6%).
Para këtij ndryshimi, vaksinimi shoqërohej
ndjeshëm me një rrezik më të madh të vdekshmërisë
nga të gjitha shkaqet dhe shkaqet kardiovaskulare.
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Shtesat ushqimore më të mira për sistemin imunitar:
4 barna natyrale për të rritur imunitetin tuaj
Shtesat ushqimore më të mira për sistemin imunitar: Kërkimi
i barnave natyrale për të forcuar imunitetin është një praktikë
e zakonshme gjatë sezonit të gripit, por shpërthimi i virusit
COVID-19 i ka dhënë energji kësaj përpjekjeje.

molekulave të paqëndrueshme, të quajtura radikale të lira, të
cilat mund të dëmtojnë sistemin imunitar.
Sipas studimeve të ndryshme, lulja e shtogut është një frut i
fuqishëm që tregohet se “ç’aktivizon” viruset, duke ndihmuar
në ndalimin e përhapjes së tyre nëpër trup.

Shumica e njerëzve supozojnë se muajt e ftohtë të dimrit janë
vatër për infeksione, por çdo sezon krijon viruse dhe baktere
të ndryshme e të gjitha këto mund të shkaktojnë infeksione.
Për fat të mirë, trupi ka një mekanizëm mbrojtës të integruar
për të na mbrojtur nga infeksionet - sistemin imunitar. Është
e kuptueshme që mbajtja e sistemit imunitar në formë të
shëndetshme mund të zvogëlojë rrezikun e sëmundjes gjatë
gjithë vitit, por mekanizmi jetësor i trupit është bërë qendra e
vëmendjes në dritën e shpërthimit të COVID-19.

Echinacea
Echinacea është një suplement bimor që rrjedh nga bima
e Echinacea-s. Sipas studimeve të ndryshme, Echinacea
është një tonik i njohur imunitar me disa kërkime shumë
premtuese.
“Echinacea është veçanërisht e dobishme për të luftuar
infeksionet e traktit respirator,” shpjegojnë studiuesit.

COVID-19 është një lloj i ri virusi që prek rrugët e frymëmarrjes,
i cili po shkakton vdekje në të gjithë botën.

Është treguar se luan një rol parandalues, por gjithashtu
siguron lehtësim të simptomave dhe ndihmon procesin e
rigjenerimit.

Aktualisht nuk ka asnjë mënyrë të njohur për të mbrojtur
veten nga virusi, por organet zyrtare shëndetësore thonë
se një sistem imun i dobësuar rrit rrezikun e përjetimit të
simptomave dhe komplikimeve të rënda.

Vitamin C
“E njohur për mbështetjen e funksionit imunitar, vitamina
C luan një rol të rëndësishëm në përmirësimin e aktivitetit
të qelizave të bardha të gjakut të tilla si ‘qelizat vrasëse
natyrale’ “.

Prandaj është e rëndësishme të mbani sistemin tuaj imunitar
në gjendje të gatshme për të luftuar.

Ky aktivitet lejon sistemin imunitar të trupit të komunikojë dhe
të koordinojë sulmin e tij kundër viruseve.

Ka disa zgjidhje natyrale për të rritur sistemin tuaj imunitar.
Lulja e Shtogut
“Pikasur nga pigmentet me ngjyra të ndezura që veprojnë si
antioksidantë natyralë, lulja e shtogut është një burim natyral
i vitaminës C”.

Zink
Zinku mund të jetë i dobishëm për ftohjen dhe gripin në dy
mënyra: Së pari, sistemi imunitar ka nevojë për zink dhe së
dyti, kur merret si tabletë, zinku vepron në fyt dhe mund të
zvogëlojë kohëzgjatjen dhe ashpërsinë e simptomave të
ftohjes.

Antioksidantët janë substanca që gjenden në trup, për të
cilat mendohet se kundërveprojnë efektet e dëmshme të

Sambucol

“Pse Sambucol”
CILËSI

“SIGURI”

Prodhim me standart
farmaceutik me (GMP)

+25 vite kërkime
studimore

NATYRALE
100 % Lule Shtogu

SHUMËLLOJËSHMËRI



Luleshtogu plus Vitamine C dhe Zink për të
mbështetur funksionimin normal të sistemit
imunitar;



Të njëjtin rol si Echinacea (imunitet në rrugët
respiratore);



E përshtatshme për të gjithë Familjen

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

Gjithë familjen tuaj
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Sidoqoftë, pas përshtatjes, vaksinimi u shoqërua në
mënyrë të konsiderueshme me një ulje të rrezikut
të vdekshmërisë nga çdo shkak (raporti i rrezikut
= 0.83, p <0.001), ulje e rrezikut të vdekshmërisë
kardiovaskulare (HR = 0.84, p <0.001), ulje e vdekjeve
nga IDM / goditje në tru (HR = 0,85, p = 0,028). Në
fakt, pacientët e vaksinuar ishin më të moshuar,
kishin më shumë sëmundje bashkëshoqëruese, më
shumë ilaçe. Marrja parasysh e këtyre faktorëve
ngatërrues e përmbysi bashkëpunimin.
Ekzistonte, gjithashtu, një rrezik i zvogëluar i
shtrimit në spital me një ndërlikim akut të lidhur
me diabetin (ketoacidozë, hipoglicemi ose gjendje
kome), raport i rrezikut ishte prej 0.89, p = 0.006,
dhe një rrezik i zvogëluar i shtrimit në spital për
grip ose pneumoni.
Në këtë analizë të rregulluar, numri i pacientëve

që do të mjekohen (vaksinohen) për të parandaluar
një vdekje në një sezon ishte 1133 (tek jo-diabetikët,
kjo shifër është 2508). Ulja e vdekshmërisë në
pacientët e vaksinuar është e konsiderueshme
mes muajve dhjetor dhe maj. Kjo gjë vlente si për
pacientët që trajtoheshin me mjekim oral, ashtu
edhe te ata pacientë të trajtuar me insulinë.
Si përfundim, në këtë studim të madh vëzhgimi
i pacientëve diabetikë, vaksinimi nga gripi u
shoqërua me një rrezik më të ulët të vdekshmërisë
nga të gjitha shkaqet e tjera, vdekshmërisë
kardiovaskulare, si dhe vdekjes lidhur me Infarktin
e Miokardit / goditjen në tru. Vaksinimi nga gripi
mund të përmirësojë rrezikun e komplikacioneve
që lidhen me diabetin.
Diabetes Care Korrik 2020

STUDIMI: “Mbijetesa e pacientëve diabetikë me
Covid-19” në mjekim me Sitagliptinë
Bazuar në mekanizmin e veprimit të
sitagliptinës, Fiorina dhe kolegët e saj besojnë se
mund të funksionojë edhe te pacientët jodiabetikë
me COVID. Një gjykim i rastësishëm, i kontrolluar
për të testuar atë ide po shkon drejt miratimit
të rregullatorit. Studimet e fundit sugjerojnë që
DPP-4 mund të ndihmojë gjithashtu SARS-CoV-2koronavirusin që shkakton COVID-19-të futet në
qelizat e frymëmarrjes. Përveç bllokimit të DPP-4,
sitagliptin ka efekt anti-inflamatorë, duke zvogëluar
kështu edhe prodhimin e citokinës IL-6, e cila dihet
se kontribuon në “stuhinë e citokinës”, që mund të
shkaktojë komplikacione të organeve te personat
me COVID-19.
Sitagliptin mund të ketë, gjithashtu, një përfitim
të tretë: mbajtjen e sheqerit të ulur në gjak. Studimet
e mëparshme kanë treguar se pacientët diabetikë me
kontroll më të keq të glicemisë kanë rezultate më të
këqija ndaj COVID-19. “Ne vendosëm të provojmë
sitagliptin dhe të mbledhim të dhënat”, thotë Fiorina.
“Vdekshmëria nga COVID-19 në pacientët diabetikë
është e lartë dhe ilaçi është shumë i sigurtë, kështu
që ne menduam se nuk kishte asnjë arsye për të mos
e përdorur atë.” Përshkrimi i studimit dhe gjetjet
regjistroi 338 pacientë radhazi me Diabet tip 2 dhe
pneumoni COVID-19, të cilët u pranuan në shtatë
spitale universitare të Italisë Veriore nga 1 Marsi
deri më 30 Prill 2020. Nga këta, 169 iu ishte dhënë
vetëm insulinë IV për llojin e Diabetit tip 2 (standardi
i kujdesit) dhe u mbajtën nën kontroll; 169 të tjerët
morën sitagliptin përveç insulinës IV. Të dy grupet

BOSTON - Studiuesit kanë zbuluar në një studim të
ri një vëzhgim shumëqendror në Itali se Sitagliptin, një
ilaç për diabetin përmirëson mbijetesën në pacientët
me diabet dhe me COVID-19. Studimi është botuar
në revistën “Diabetes Care”. Përfundimet kanë çuar
në një provë të re, të rastësishme, të sitagliptinës, e
kontrolluar nga placebo. Studimi po përgatitet të
regjistrojë pacientë në të gjithë Europën. Sitagliptin,
një ilaç për të ulur sheqerin në gjak në Diabetin
tip 2 përdoret për pacientët e shtruar në spital me
COVID-19. Sitagliptin është nga e njëjta klasë e
ilaçeve, të njohur si frenues të DPP-4, që përdoren
te rreth 15 deri në 20% e pacientëve me Diabet tip 2.
Ai ul sheqerin në gjak duke bllokuar receptorin për
enzimën DPP-4 (i njohur gjithashtu si CD26), duke
shkaktuar një rritje të prodhimit të insulinës.
Pacientëve që u është dhënë sitagliptin përveç
insulinës kanë një normë vdekshmërie prej 18%,
krahasuar me 37% e pacientëve që marrin vetëm
insulinë. Të udhëhequr nga Paolo Fiorina, MD, PhD,
i Spitalit të Fëmijëve të Bostonit, studimi përfshiu
shtatë spitale italiane gjatë rritjes së parë të rasteve
me COVID në pranverën e kaluar. “Ne mendojmë
se është e arsyeshme të provojmë sitagliptin nëse
një pacient shtrohet në spital me Diabet tip 2 dhe
COVID”, thotë Fiorina, një studiues i diabetit pjesë
e Repartit të Nefrologjisë të Fëmijëve të Bostonit, si
dhe Universitetit të Milanos. “Unë jam i ngazëllyer
për zbulimet tona, sepse kemi akoma shumë pak
mundësi terapeutike për shumë pacientë diabetikë
të prekur nga COVID-19.”
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u krahasuan për moshën dhe seksin, dhe rezultatet e
tyre u analizuan në mënyrë retrospektive.
Ashpërsia e sëmundjes, karakteristikat e tjera
klinike dhe përdorimi i trajtimeve të tjera për
COVID-19 ishin të ngjashme në të dy grupet.
Krahasuar me kontrollet, pacientët që merrnin
sitagliptin kishin ulur vdekshmërinë (18 përqind
kundrejt 37 përqind) dhe kishin më shumë të
ngjarë të përmirësoheshin klinikisht. Në mënyrë të
veçantë, pacientët e trajtuar me sitagliptin ishin: më
pak të ngjarë të kenë nevojë për ventilim mekanik
(raporti i rrezikut, 0.27, ose një gjasë prej 27 përqind
krahasuar me kontrollet) më pak të ngjarë të kenë

nevojë për kujdes intensiv (raporti i rrezikut, 0.51)
më shumë të ngjarë të kenë të paktën një 2 - rënia
e pikës në një shkallë prej 7 pikësh të ashpërsisë
së sëmundjes (52 përqind, kundrejt 34 përqind të
kontrolleve). Më pak të ngjarë të ketë një përkeqësim
të rezultateve klinike, siç përcaktohet nga çdo
rritje në rezultatin e ashpërsisë klinike (26 përqind
kundrejt 46 përqind). “Tani duhet të konfirmojmë
gjetjet tona në një studim perspektiv të kontrolluar
nga placebo,” thotë Fiorina. Ekipi po kërkon,
gjithashtu, miratimin për të testuar sitagliptinën në
pacientët COVID-19 pa diabet.
Diabetes Care Shtator 2020

Pagjumësia: një faktor i ri rreziku dhe shkaktar
për Diabetin Tip 2
Ekzistonte një total prej 34 faktorësh risku dhe
mbrojtjeje, të cilët lidhen me zhvillimin e Diabetit tip
2, kjo gjë u zbulua nga një studim i ri i randomizimit
Mendelian.
Në një rishikim të studimeve me të dhëna
gjenetike të disponueshme, 19 faktorë të rrezikut
ishin të lidhur shkaktarisht me një rrezik të rritur të
Diabetit tip 1. Këto përfshinin depresionin, presionin
e gjakut sistolik, fillimin e pirjes së duhanit, një histori
gjatë gjithë kohës së pirjes të duhanit, konsumimin e
kafeinës, fëmijërinë dhe moshën e rritur, përqindjen
e yndyrës trupore, masën e dhjamit organik, rrahjet e
zemrës në pushim, izoleucinën plazmatike, valinën
dhe leucinën, alaninën aminotransferazën e mëlçisë,
si dhe katër acidet yndyrore plazmatike.
Pagjumësia, gjithashtu, iu bashkua listës së
faktorëve të riskut (raporti i mosmarrëveshjeve 1.17,
95% CI 1.11-1.23), të cilët ishin kryesisht të njohur.
Yuan dhe Larsson thanë se studimi është parë për
të identifikuar pagjumësinë si një faktor të pavarur
rreziku për Diabetin tip 2. Ndërkohë, dyshja zbuloi se
15 faktorë ishin mbrojtës ndaj Diabetit tip 2: alanina
e plazmës, nivelet e HDL dhe kolesterolit total,
mosha, nivelet e testosteronit, nivelet e globulinës
që lidhen me hormonin seksual që ishin rregulluar
për BMI, pesha e lindjes, vjetërsia e moshës së rritur,
katër yndyrnat, plazma acide, duke qarkulluar
25-hidroksitaminën D, vitet e arsimit, si dhe masa e
dobët trupore për gratë.
Një mori faktorësh të tjerë rreziku “sugjerues” të
një lidhjeje shkakësore me rrezikun e Diabetit tip 2
u shfaqën gjithashtu. Ato përfshinin konsumimin e
alkoolit, anashkalimin e mëngjesit, dremitjen gjatë
ditës, gjumin për periudha të shkurtra, natriumin në
urinë dhe disa aminoacide dhe faktorë inflamatorë.
Lidhjet nuk ishin aq të forta sa ato të identifikuara

fort si faktorë rreziku.
Sidoqoftë, pas përshtatjes për BMI te moshat
madhore, vetëm 8 faktorë mbetën të lidhur në
mënyrë të konsiderueshme me Diabetin tip 2.
Këtu përfshiheshin: presioni i gjakut sistolik, pirja
e duhanit, pagjumësia, si dhe nivelet e alaninës
aminotransferazës si faktorë të rrezik për shfaqjen
e diabetit. Faktorët që ishin mbrojtës në analizën
e kryer ishin: testosteroni, globulina e lidhur me
hormonet seksuale, HDL dhe nivelet totale të
kolesterolit.
Njohja e këtyre faktorëve të riskut shkaktar mund
të ndihmojë në formësimin e politikave të shëndetit
publik për të parandaluar shfaqjen e sëmundjes të
Diabetit tip 2, argumentuan Yuan dhe Larsson. Ata
shtuan se edhe pse dhjamosja është qartësisht një
faktor rreziku shumë i fortë për Diabetin tip 2, është
e rëndësishme të merren parasysh faktorët e rrezikut
që mbetën të lidhur në mënyrë të konsiderueshme
me diabetin pas rregullimit të BMI-duke sugjeruar
që kontrolli për BMI “nuk mund të parandalojë
plotësisht Diabetin tip 2. “
“Duke pasur parasysh efektin e madh që ka
mbipesha te sëmundja e Diabetit tip 2, si dhe të një
barre globale në rritje të mbipeshës, nevojitet një
theksim mbi kontrollin e peshës përmes ndryshimit
të stilit të jetesës, si dhe zgjedhjeve të shëndetshme të
ushqimit e aktivitetit fizik,” sugjeruan ata. Sidoqoftë,
në të njëjtën kohë, lloje të tjera të strategjive globale
të parandalimit duhet të përdoren për të zbutur
faktorët e tjerë të riskut të mbetur, si ulja e niveleve
të pirjes së duhanit, përmirësimi i shëndetit mendor
dhe forcimi i cilësisë së gjumit.
Diabetologia Shtator 2020
Përgatitën: Dr. Eni Çelo, Dr. Bariola Kalari
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Në ndihmë të mjekut të familjes

OBEZITETI TE TË RINJTË, FAKTOR
RREZIKU PËR HIPERTENSION
Për shkak të epidemisë së obezitetit në
fëmijëri, ka pasur një rritje të prevalencës së
hipertensionit te fëmijët dhe adoleshentët.
Obeziteti i lidhur me hipertensionin është ndër
fenomenet më të përhapura te adoleshentët.
Rreth 30% e adoleshentëve që janë obezë kanë
luhatje të tensionit të gjakut ose hipertensionit.
Për adoleshentët deri në 13 vjeç, nivelet e
tensionit të gjakut luhaten mes 120 deri 129/<80
mm Hg. Faza e parë e hipertensionit është ≥130
deri 139/80 to 89 mm Hg, kurse faza e dytë është
≥140/90 mm Hg.
Obeziteti kontribuon në tensionin e lartë të
gjakut. Megjithatë duhet thënë se mekanizmat
psikologjikë që shkaktojnë tension të lartë të gjakut
janë shumë të komplikuar, dhe jo të gjithë fëmijët
që janë mbipeshë ose obezë janë hipertensivë,
ashtu siç edhe fëmijët me peshë normale mund të
kenë tension të lartë.
Për fëmijët që janë mbipeshë ose obezë është
e nevojshme që të kryhen kontrolle të tensionit
të gjakut. Trajtimi i parë i hipertensionit, i lidhur
me obezitetin, është rënia në peshë duke bërë
ndryshime në mënyrën e jetesës, si me dietën
ushqimore, ashtu edhe me aktivitetin fizik. Edhe
pse është e vështirë të arrihet, edhe një rënie e
vogël në peshë mund të përmirësojë gjendjen.
Dieta duhet të jetë e pasur në fruta, perime,
fibra dhe produkte bulmeti të ulëta në yndyra,

Përgatiti: Dr. Manjola Liko,
mjeke kardiologe
si dhe duhet të pakësohet kripa. Monitorimi i
rregullt i tensionit të gjakut është i nevojshëm
për menaxhimin e hipertensionit të lidhur me
obezitetin tek adoleshentët.
Diagnoza e hipertensionit tek adoleshentët
Hipertensioni është quajtur “sëmundje e
fshehtë” për faktin se sëmundja është e pranishme,
por pacienti nuk është në dijeni të pranisë së saj.
Adoleshentët obezë janë më të rrezikuar që të
kenë hipertension të fshehtë, krahasuar kjo me të
rinjtë me indeks normal të peshës trupore.
Rekomandohet matja ambulatore e tensionit
të gjakut për të konfirmuar diagnozën e
hipertensionit te fëmijët që kanë luhatje të
niveleve të tensionit të gjakut.
Përgjithësisht rekomandohen 3 vizita klinike
për diagnozën e hipertensionit te fëmijët dhe
adoleshentët, nëse pacienti është simptomatik.
Rezistenca ndaj insulinës dhe sindroma
metabolike
Sindroma metabolike, si një grumbull i
faktorëve të ndërlidhur, mendohet se në esencën e
patogjenezës së saj e ka rezistencën ndaj insulinës
dhe obezitetin visceral. Dy faktorë të tjerë,
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dhe sesionet këshilluese, dhe kanë treguar një
rënie të nivelit të hipertensionit sistolik përgjatë
një periudhe prej 5-12 muajsh.
Ndryshimet në dietë kanë, gjithashtu, një
aspekt tjetër të rëndësishëm në ndryshimet e
mënyrës së jetesës të nevojshme për të trajtuar
hipertensionin e lidhur me obezitetin.

dislipidemia dhe hipertensioni, janë rrjedhojë
e dy të parëve. Obeziteti dhe rezistenca ndaj
insulinës janë shumë të ndërlidhura me njëratjetrën, prandaj është e vështirë për të folur për
rolin mbizotërues në patogjenezën e sindromës
metabolike. Obeziteti është i lidhur me pasoja
të shumta negative shëndetësore, si sëmundjet
e zemrës, diabeti, hipertensioni, dislipidemia.
Obeziteti sot mund të quhet problem në rritje
në gjithë botën, si rezultat i ndryshimit të stilit
të jetesës dhe mënyrës së të ushqyerit, të cilin e
dikton jeta bashkëkohore.
Fëmijët obezë kanë një rrezik më të lartë për
zhvillimin e sëmundjeve kardiovaskulare: ata
kanë nivele të larta të tensionit sistolik dhe diastolik
të gjakut dhe evidencë më të lartë të dislipidemisë
dhe rezistencës ndaj insulinës. Rreth 70% e
fëmijëve obezë kanë të paktën një faktor rreziku
të sëmundjeve kardiovaskulare, kurse 39% kanë
2 ose më shumë. Këta faktorë rreziku, së bashku
me obezitetin, nuk lidhen vetëm me sëmundjet e
zemrës në fëmijëri (ateroskleroza dhe hipertrofi
të ventrikulit të majtë), por lidhen gjithashtu me
një rritje të prevalencës së faktorëve të rrezikut
të sëmundjeve kardiovaskulare te adoleshentët –
duke rritur kështu rrezikun e sëmundshmërisë dhe
vdekshmërisë nga sëmundjet kardiovaskulare.
Indeksi i masës trupore (BMI), i cili përllogaritet
nga matja e gjatësisë dhe peshës, është raporti
peshë në kilogramë pjesëtuar me gjatësinë në
metra katrorë (kg/m2).

Rekomandohet:
· Rritja e konsumimit të perimeve dhe frutave
të freskëta, si dhe produktet e bulmetit të
ulëta në yndyra.
· Pakësimi i karbohidrateve, yndyrës dhe
sheqernave të përpunuara.
· Kufizimi/shmangia e pijeve të ëmbëlsuara
me sheqer
· Rritja e konsumimit me përmbajtje të lartë
të fibrave dietike (mosha + 5 = gramë/ditë
deri në 14 g/1000 kcal).

Trajtimi i hipertensionit të lidhur me
obezitetin te fëmijët
Hapi i parë që duhet ndërmarrë për trajtimin
e hipertensionit të lidhur me obezitetin duhet të
jetë arritja e një peshe normale të trupit. Krahas
vlerësimit të statusit ushqimor, duhet përfshirë
edhe vlerësimi i stilit të jetesës.
Rekomandohet rënia në peshë për fëmijët mbi
6 vjeç nëse BMI është në kategorinë e obezitetit
dhe mbajtja nën kontroll e peshës nëse BMI është
në kategorinë e mbipeshës. Rënia në peshë është
sidomos e rëndësishme për fëmijët që vuajnë nga
hipertensioni i lidhur me obezitetin. Studime
të ndryshme të kryera te fëmijët mbipeshë dhe
obezë të grupmoshës 6-16 vjeç kanë treguar
efektshmërinë e rënies në peshë te fëmijët me
tension të lartë të gjakut. Të gjitha këto studime
kanë përfshirë dietën, aktivitetin fizik, edukimin

Këto ndërhyrje dietike kanë rezultuar në rënie
të niveleve të tensionit të gjakut te të rriturit.
Aktiviteti fizik, gjithashtu, është i rëndësishëm
për rënien në peshë dhe përmirësimin e shëndetit
kardiovaskular.
Çdolloj aktiviteti fizik është i dobishëm, ku
mund të përfshihen ushtrime aerobike, vrapim,
ecje, ushtrime të kombinuara. Rekomandohet
aktivitet fizik i moderuar me 30-60 minuta për
të paktën 5 ditë në javë. Për adoleshentët obezë,
rekomandohet që rritja e aktivitetit fizik të
bëhet, gradualisht, për të shmangur lëndimet.
Adoleshentët obezë nuk duhet të mënjanohen,
gjithashtu, nga programet sportive.
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Këndi i dietës

Disa ushqime
nxitëse të
imunitetit për
personat me
diabet

Përgatiti Dietologe Blerina Bombaj

Përveç forcimit të imunitetit shërbejnë për mirë
edhe: gjumi, stërvitja e vazhdueshme dhe strategjitë
për lehtësimin e stresit, sistemi juaj imunitar forcohet
duke shtuar ushqime të pasura me vlera ushqyese,
me pak karbohidrate, të cilat, gjithashtu, do të kenë
në shënjestër HbA1C.
Shoqata Amerikane e Diabetit (ADA) thekson
se llogaritja e kalorive mund të ndihmojë personat
me Diabet tip 2, të menaxhojnë sheqerin në gjak,
veçanërisht, kur përdoret insulina e injektueshme.
Përqindja e kalorive për të gjithë, është e ndryshme
- në fund të fundit varet nga pesha juaj, mosha,
niveli i aktivitetit fizik që bëni, si dhe nëse merrni
ndonjë ilaç. Mesatarisht, sidoqoftë, CDC këshillon
që personat me diabet, duhet të marrin rreth 45 % të
kalorive të tyre nga karbohidratet, si dhe se shumica
e grave kanë nevojë për rreth 45 deri në 60 gram (g)
për vakt, kurse shumica e burrave kanë nevojë për
60 deri në 75 g për vakt.
Për shkak se ushqimi dhe nevoja e të gjithave
kalorive mund të jenë të ndryshme, bisedoni me
personelin tuaj të kujdesit shëndetësor për mënyrën
e duhur të ngrënies suaj. Pastaj përcaktoni pjatën
tuaj, sipas rrethanave, me ndonjë nga ushqimet e
mëposhtme, të cilat nuk i bëjnë dëm diabetit, por
ndihmojnë edhe për luftimin e sëmundjes.

Kur jeni me Diabet tip 2, është e rëndësishme
të keni sistem imunitar të fortë - tani më shumë se
kurrë. Këtu më poshtë janë disa nga ushqimet që
mund ta ndihmojnë atë.

Lëndët ushqyese të pasura me Vitaminën C, që
rrisin imunitetin
Me shfaqjen e pandemisë COVID-19, e cila
vazhdon ende e ashpër, nuk ka qenë kurrë më e
rëndësishme të përqendrohemi në forcën e sistemit
imunitar, veçanërisht kur jeni dhe me Diabet
tip 2. Qendra e Kontrollit dhe e Parandalimit të
Sëmundjeve (CDC) vëren se njerëzit që janë me
Diabet, mund të jenë me rrezik më të lartë për të patur
probleme serioze shëndetësore nëse infektohen nga
koronavirusi i ri. Tashmë ka ardhur koha që ta keni
shëndetin tuaj një përparësi kryesore dhe me sistem
të lartë imunitar.

1. Qiqrat sigurojnë fibra të ngopura dhe zink, të
cilat nxitin imunitetin
Proteina është thelbësore për forcimin e sistemit
imunitar, pasi funksionon me mikronutrientë
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Diabetone Original
Formulë e përzgjedhur me kujdes nga profesionistët

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

Diabetone Plus Omega-3 përmban tableta vitaminash Diabetone
Original, plus kapsula me pastërti të lartë Omega-3, në një pako të
dyﬁshtë.
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.

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 mikroelementeve 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 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 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.

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 profesionistëve të shëndetit.

Shtesë ushqimore

Super Fuqi e Omega – 3 kapsulë

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 profesionistëve të shëndetit.

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 dyﬁshtë. Kapsula e Omega
– 3 përmban mbi 60% Omega – 3 e testuar dhe çertiﬁkuar sipas
standarteve Europiane dhe të OBSH për cilësi të garantuar dhe
pastërti të lartë.

Ekuilibro dietën tënde
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
Plus Omega - 3, ndihmon në ruajtjen e rezervave ditore të mikroelementeve kaq të domosdoshëm.
Diabetone është formula e parë në llojin e saj, e cila është provuar
në studime shkencore të publikuara

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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Si lidhen Shëndeti i Zemrës dhe Diabeti
2 . Ushqime deti, të cilat ofrojnë Omega-3mbështetës, të shëndetshme për zemrën

kryesorë, të cilat forcojnë imunitetin siç janë:
vitaminat A, D, dhe E, zinku, hekuri dhe seleni,
thotë Julie Cunningham, MPH, RD, nutricioniste për
diabetin dhe specialiste e arsimit në Hendersonville,
Karolina Veriore.
Duke pasur parasysh këtë, siguroni një burim
proteinash nga: qiqrat, produkt kryesisht bimor, të
cilat, gjithashtu, janë një depo energjetike kur bëhet
fjala për zinkun. Në një vakt: ½ filxhani me qiqra
kanë 1 miligram (mg) zink, kjo sipas Departamentit
Amerikan të Bujqësisë (USDA), sasi e cila është rreth
9 % e vlerës ditore (DV).
Qelizat e bardha të gjakut kanë nevojë për zink për
të funksionuar, kjo e thënë sipas një përmbledhjeje
të publikuar në dhjetor 2016, në Arkivin e Biokimisë
dhe Biofizikës. Për më tepër, zinku është një vakt
i mirë, sipas një studimi të botuar në internet në
shkurt 2018 në BioMed Research International. Kjo
është e rëndësishme për njerëzit me diabet sepse
CDC vëren se me kalimin e kohës, sheqeri i lartë në
gjak mund të ndikojë, negativisht, në zemrën tuaj.
Edhe pse qiqrat janë të pasura me karbohidrate –
në vakt po të merrni një filxhan me rreth
20.2
g - ato janë, gjithashtu, një burim i shkëlqyeshëm
i fibrave, duke ofruar 6.55 g, ose rreth 26% e DV
për filxhan, thekson USDA. Karakteristikat e fundit
e bëjnë ata ideale për njerëzit me diabet, vëren
Cunningham.
Një meta-analizë e 15 studimeve zbuloi se rritja
e marrjes së fibrave mund të ndihmojë në uljen
e sheqerit në gjak, e cila është një mundësi për të
menaxhuar sa më mirë sheqerin në gjak. Një dietë
me fibra të larta shoqërohet, gjithashtu, me peshë
më të shëndetshme dhe ndjeshmëri të përmirësuar
ndaj insulinës, e cila mund të ndihmojë më tej në
stabilizimin e sheqerit në gjak, sipas autorëve të një
artikulli, të botuar në korrik 2018 në Nutrients. Nëse
aktualisht po ndiqni një dietë me fibra të ulta, thjesht
sigurohuni të rritni marrjen e tyre, gradualisht,
dhe të pini sa më shumë ujë, nëse nuk e bëni atë,
përndryshe, ju mund të keni një dhimbje stomaku,
gazra dhe fryrje, vëren Klinika Mayo.

Acidet yndyrore Omega-3, të cilat gjenden
në disa lloje peshku - të tilla si: salmon, sardele,
harengë dhe skumbri - përmirësojnë funksionimin
e qelizave imune, thotë Sparta, Erin Palinski-Wade
me Qendër në New Jersey, autore e “Dieta e Diellit”
dhe konsulente e Wellness Swisse.
Edhe pse një përmbledhje dhe meta analizë
e publikuar në gusht 2019 në BMJ zbuloi se:
Omega-3 kanë pak ose aspak efekt te Diabeti tip
2, në mënyrë direkte, Palinski-Wade thotë se ato
mund të kenë përfitime të konsiderueshme, kur
bëhet fjalë për funksionimin më të mirë imunitar.
EPA, një komponent i omega-3, mund të përmirësojë
aktivitetin e qelizave të bardha të gjakut, gjë që
forcon përfitimet imunitare, thekson ajo. Një studim
i kaluar sugjeron se ky efekt, jo vetëm që mund të
jetë i rëndësishëm, por gjithashtu, mund të ndodhë
mjaft shpejt - brenda një jave, kjo është ajo që
studiuesit gjetën.
Plus, këto zgjedhje detare ofrojnë përfitime
në zemër, vëren një përmbledhje e botuar në
numrin maj-qershor 2013 të Revistës Indiane
të Endokrinologjisë dhe Metabolizmit. Peshqit
yndyror duket se ulin inflamacionin, duke
përmirësuar kështu funksionimin e enëve të gjakut
dhe zvogëlojnë trigliceridet, sipas Klinikës Mayo.
Kur përgatitet pa salcë, peshku yndyror mund
të jetë një ushqim i shkëlqyeshëm me pak karbon,
për t’iu shtuar dietës suaj të diabetit. Sipas USDA,
një vakt prej 5 onse salmon përmban vetëm 5 g
karbohidrate.
Si ta shijoni atë, peshku i pjekur në furrë është
super i thjeshtë dhe shumë i shpejtë, thotë Rrjeti i
Ushqimit. Vendosni erëza ose një lugë gjelle salcë
frutash në krye, së bashku me një spërkatje limoni
a uthulle, si dhe ta mbështillni peshkun me letër
alumini. Piqeni atë në 450 gradë për rreth 15 minuta,
derisa peshqit të skuqen.
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Një mikronutrient tjetër i rëndësishëm është
vitamina E, thotë Schrager, sepse është një
antioksidant i fuqishëm, i cili ndihmon në mbrojtjen
e sistemit imunitar. Kërkimet kanë vërejtur më tej
se kjo vitaminë mund të përmirësojë kontrollin e
glicemisë te njerëzit me diabet.
“Arrat janë një burim i shkëlqyer i vitaminës
E, si dhe një burim i shkëlqyer i acideve yndyrore
omega-3, të cilat ndihmojnë në uljen e inflamacionit”,
thotë ajo. “Arrat përmbajnë shumë pak karbohidrate
dhe për këtë arsye, kanë një ndikim minimal në
nivelin e glukozës”.
Nëse po synoni të humbni ose të mbani peshën,
arrat janë për ju. Sipas një mikrostudimi, të botuar
në janar 2018 në Diabetes, Obezity and Metabolism,
arrat mund të aktivizojnë një pjesë të trurit ku
përfshihet kontrolli i oreksit dhe i impulsit.
Sipas USDA, rreth 14 thelpinj arra ofrojnë 0.198
mg vitaminë E, e cila është rreth 5 % e nevojave
ditore.

3. Karotat janë të pasura me vitaminë A dhe me
indeks të ulët glicemie

Vitamina A mund të ndihmojë në sistemin
imunitar, përmes një larmie procesesh qelizore, ku
një burim kryesor janë karotat, thotë Cara Schrager,
MPH, RDN, një specialiste e certifikuar për
kujdesin dhe edukimin e diabetit dhe menaxhere e
programeve klinike në Qendrën e Diabetit Joslin në
Boston.
“Karotat përmbajnë beta-karoten, e cila është një
burim kryesor i vitaminës A,” thotë ajo, aq shumë
sa që perimet e kopshtit të zakonshëm e quajtën
phytonutrien. Për më tepër, thotë Schrager, ato janë
me indeks të ulët glicemik, e cila do të thotë se nuk
ka gjasa të shkaktojnë një rritje të sheqerit në gjak.
Ato janë të dobishme për shëndetin e syve, një
konsideratë e rëndësishme për ata me diabet, sipas
Institutit Kombëtar të Diabetit dhe Sëmundjeve të
tretjes e Veshkave (NIDDK). Me kalimin e kohës,
diabeti mund të shkaktojë dëmtim të syrit, gjë që çon
në shikim të dobët dhe ju vë në rrezik më të madh të
problemeve të tjera si: katarakti dhe glaukoma.
Kërkimet e publikuara në Nutrients kanë zbuluar
se beta-karoteni në karrota, së bashku me luteinin,
sigurojnë antioksidantë, të cilët mund të ndihmojnë në
parandalimin e dëmtimit të syve. Sipas USDA, rreth
2/3 e një filxhani (ose 85 g) ofrojnë 586 mikrogramë
(mcg) të vitaminës A, ose rreth 65% të DV.

5. Specat e kuq përmbajnë vitaminë C dhe kanë
indeks të ulët glicemik

Specat e kuq janë të pasur me vitaminë C, thotë
Schrager, dhe kjo ndihmon në forcimin e sistemit
tuaj imunitar dhe eliminimin e radikalëve të lirë,
të cilat mund të shkaktojnë dëme në qelizat. Sipas
USDA, një filxhan me speca të kuq të prera në feta
ofron 117 mg vitaminë C, ose 130 % të DV.
Një studim në numrin e Nëntorit 2018 për
Diabetin, Obezitetin dhe Metabolizmin, i cili
përfshin suplemente të vitaminës C e lidhi lëndën
ushqyese me nivelin e përmirësuar të glukozës në
gjak te njerëzit me Diabet tip 2, si dhe ndihmon,
gjithashtu, në menaxhimin e presionit të gjakut.
“Për shkak se specat e kuq janë një perime
jostarake, ato kanë një efekt minimal në nivelin e
glukozës”, thotë ajo.
Një përfitim tjetër i vitaminës C është shëndeti
më i mirë i lëkurës dhe shërimi i plagëve, sepse
është i përfshirë me formimin e kolagjenit, sipas

4. Arrat furnizojnë organizmin me vitaminën E
dhe yndyrna të shëndetshme
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një raporti të botuar në Nutrients në 2017. ADA
vëren se diabeti mund të ndikojë në lëkurë, si dhe
se çështjet e lëkurës janë ndonjëherë shenjat e parë
të diabetit.
Si t’i shijoni ata Schrager sugjeron ti copëtoni
specat e freskët dhe ti shtoni ato në sallatë ose me
vezët e fërguara, një salcë vegjetariane të freskët për
peshkun e pjekur, ose prerë në shirita të hollë si një
meze e lehtë.

ushqim i shkëlqyeshëm, i tharë ose i konservuar,
thotë ajo, si dhe sigurojnë, gjithashtu, një sasi të mirë
të proteinave. Sipas USDA, ¼ filxhan thjerrëzash të
thata përmbajnë 30 g karbohidrate dhe 15 g fibra
(60 % e DV). Thjerrëzat janë një ushqim me indeks
të ulët glicemik, duke i bërë ato të përshtatshme për
njerëzit me diabet.
Kjo është një zgjedhje tjetër e mirë për ata që janë
duke u përpjekur të humbin peshë, pasi ngopja e
rritur do të thotë që ndjeheni të ngopur për më gjatë,
kjo mund të ulë tundimin për të ngrënë snacksa,
duke ulur kështu kaloritë tuaja të përditshme, thotë
Schrager.
Si t’i shijoni ato. Thjerrëzat janë një shtesë e
shkëlqyeshme për supën, veçanërisht sepse mund
të jenë pjesë edhe me lloje të shumta perimesh.
Për shembull, ato shkojnë shumë mirë me qepën,
lulelakrën dhe specat e kuq, siç tregon kjo recetë me
pak kalori nga Wholesome Yum.

6. Thjerrëzat janë një tjetër mundësi e
shëndetshme e pasur me zink dhe fibra

Një gjë e fundit rreth rritjes së imunitetit dhe
menaxhimit të diabetit

Një tjetër burim i mirë i zinkut, janë thjerrëzat,
gjithashtu, edhe plot me fibra, të cilat ndihmojnë
në rritjen e ngopjes dhe mbajnë sheqerin në gjak të
qëndrueshëm, thotë Schrager. Thjerrëzat janë me
disa ngjyra, duke përfshirë: kafe, jeshile, të kuqe, të
verdha dhe të zeza.
“Fibra vepron si një prebiotik për bakteret e
shëndetshme të zorrëve”, shton ajo. “Bakteret tona
të zorrëve janë treguar se forcojnë sistemin tonë
imunitar.”
Thjerrëzat dhe bishtajoret (fasulet) janë një

Përqendrimi në mbajtjen e niveleve të sheqerit në
gjak në mënyrë të qëndrueshme përmes zgjedhjeve
ushqimore të pasura me lëndë ushqyese si këto, pasi
është gjithmonë thelbësore për ata me Diabet tip 2,
por është veçanërisht e rëndësishme në një kohë
si kjo, kur patjetër dëshironi të shmangni vizitat e
panevojshme te mjeku dhe lajmërimet te urgjenca.
Mbajeni sistemin tuaj imunitar të fortë me këto
zgjedhje të shëndetshme dhe si gjithmonë, lani
duart tuaja dhe qëndroni në shtëpi.

Gështenjat, një
burim i plotë
vitaminash dhe
mineralesh

·
84% karbohidrate;
·
7% proteinë;
·
9% lipide.
Për të qenë më të saktë, duhet të thuhet se
ngarkesa kalorike e gështenjave varet nga mënyra
sesi i konsumojmë ato.
Për 100 gramë sasi gështenjash kemi:
• 130 kalori nëse janë të ziera;
• 190 kalori nëse janë të pjekura;
• 290 kalori nëse i thajmë.
Përsa i përket vitaminave që ato përmbajnë janë:
Vitaminat A, B1 (tiamin), B2 (riboflavin), B3 (niacin),
B5, B6, B9 (acid folik), B12, C dhe D, kurse përsa
i përket aminoacideve të pranishëm në gështenja
përmendim: acidin aspartik, acidin glutamik,
argininën, serinë dhe treononin.

Gështenjat janë frutat, që shfaqen në tryezën
tonë nga tetori deri në dhjetor. Ato furnizojnë me
165 kcal në 100 g produkt ushqimor, të ndara si më
poshtë vijon:
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Nga pikëpamja e ekuivalencës ushqimore, ky
ushqim ka qenë gjithmonë i njohur si “bukë e të
varfërve” dhe kjo tashmë thotë shumë për përbërjen
e saj përsa i përket makronutrientëve. Ky frut është,
në të vërtetë, një burim kryesisht i karbohidrateve
komplekse: 12-15 gështenja, rreth 100 g produkt
ushqimor, mund të zëvendësojnë një sasi mesatare
buke a makaronash. Nëse do të duam t’i përdorim si
frut, nuk duhet ta tejkalojmë sasinë e 8 gështenjave
në ditë.
Karakteristika e lartë e fibrave për gështenjat e
bën atë një ushqim të ulët të indeksit glicemik të
përshtatshëm për të shmangur pikat e rrezikshme
të përqëndrimit të sheqerit në gjak. Përkundrazi,
krahasuar me arrat, këto fruta janë më pak të
pasura me oksalate, një molekulë e cila mund të
favorizojë formimin e gurëve në veshka. Pika e
fortë e gështenjave është edhe një tjetër, sepse ka
përmbajtje më të ulët lipide në krahasim me arrat,
është një burim i mirë i acideve yndyrore esenciale
të rëndësishme, të cilat shërbejnë për një zhvillim
të mirë gjatë fëmijërisë, ashtu edhe për të qenë të
shëndetshëm në moshë të rritur, veçanërisht acidin
linoleik. Gështenjat janë, gjithashtu, një burim i acidit
oleik, i njëjti acid yndyror i monosaturuar, i cili i
shtohet edhe përfitimeve të ndryshme shëndetësore
që lidhen me konsumin e vajit të ullirit.
Një kuriozitet që njihet është: “Për të njohur
gështenjat e shëndetshme nga ato që nuk janë të
mira, duhet t’i zhytni në ujë për rreth një orë, të
shëndetshmet do të qëndrojnë në fund, kurse të
tjerat do të dalin në sipërfaqe!”.

Përgatiti Dietologe Rolina Naço
shëndetësore mund të na ofrojë. Kaloritë që
kanë janë të mjaftueshme (370 deri në 100 gram),
përmban 48% ujë, shumë minerale dhe janë një
burim i mirë i proteinave (aminoacidet esenciale që
nuk prodhohen dot nga trupi) dhe karbohidrateve
(45%, kryesisht në formën e niseshtes).
Gështenja përmban proteina të mjaftueshme,
vlera biologjike e së cilës është e ngjashme me
proteinën e vezës dhe tretet lehtësisht nga trupi.
Ndryshe nga frutat e tjera, gështenjat përmbajnë
më pak yndyra dhe në të njëjtën kohë janë të pasura
edhe me minerale, vitamina dhe lëndë ushqyese.
Është një burim i mirë i acideve yndyrore
monounsaturated të tilla si: acid oleik dhe
palmitoleic, të cilat ndihmojnë në uljen e kolesterolit
të keq (LDL) dhe për të rritur të mirin (HDL ). Janë të
njohura për kontributin e tyre në funksionin e mirë
të zorrëve, si dhe një zëvendësues për drithërat.
Për sa i përket metaleve, kanë përmbajtje të mirë
të kalciumit (për transferimin e stimujve nervorë
dhe forcimin e kockave dhe të dhëmbëve), magnezin
(antidepresive dhe thelbësore për shëndetin e
flokëve), fosfor, hekur, natrium dhe kalium.
Sa i përket kaliumit, përmbajtja e tyre është
mjaft e lartë, duke arritur në 518 mcg në 100 gramë.
Përveç kësaj, gështenjat përmbajnë vitamina B1
dhe B2, të cilat janë thelbësore për transformimin
e ushqimit në energji dhe funksionimin e qetë
të sistemit nervor, si dhe vitaminë C (nxit
sistemin imunitar) dhe acidin folik (të nevojshëm
për prodhimin e qelizave të kuqe të gjakut).
Gështenja, të papjekura ose të pjekura, është një
ushqim i plotë, ideale për fëmijët në zhvillim, për
ata që duan të shërohen nga sëmundje të ndryshme,
si diarre, si dhe për atletët. Edhe pse gështenja
klasifikohen te grupi i frutave të thata pjesa e
ngrënshme është e butë dhe karakterizohet nga një
përmbajtje e lartë miseshteje, dy herë më shumë se
patatja.

Gështenjat, një burim i plotë vitaminash dhe
mineralesh
Gështenjat janë një burim i mirë ushqyes, i cili
kur konsumohet në sasi normale, vetëm përfitime
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AKTIVITETE TË ARDHSHME NDËRKOMBËTARE
Kongresi i përvitshëm i Shoqatës Frankofone të
Diabetit Strasburg/FRANcË 23-26 Mars 2021
Kongresi i përvitshëm i Shoqatës Frankofone të
Diabetit (SFD), në vitin 2021 rikthehet pas disa vjetësh
në Strasburg. E veçanta e këtij aktiviteti është që do të
jetë tërësisht virtual, por interesi me siguri nuk do të mungojë. 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 Europian i Obezitetit Malaga/SPANJË 10-13 Maj 2021
Këtë rradhë Kongresi i obezitetit organizohet në mënyrë virtuale,
pavarësisht se emri mbetet për qytetin e Malaga. Temat më interesante
dhe të rejat më të fundit mbi epidemiologjinë, mekanizmat fiz-patologjikë
të obezitetit, rezistencës insulinike e diabetit tip 2, në adultë e fëmijë. Si
mund ta parandalojmë dhe metodat më të reja në trajtimin e tij, përfshirë
edhe kirurgjinë bariatrike. Me interes jo vetëm për endokrinologët, por
edhe për mjekun e familjes e shëndetin publik.
Kongresi i XXIII-të Europian i Endokrinologjisë Pragë/
Çeki 22-26 Maj 2021
Kongresi i përvitshëm i Shoqatës Evropiane të
Endokrinologjisë (ESE) për vitin 2021 do të organizohet përsëri
në Çeki. Praga do të ketë fatin të presë endokrinologët nga gjithë
Evropa dhe nga shumë vende të botës. Temat dhe të rejat më të
fundit në fushën e endokrinologjisë, duke përfshirë studime mbi tiroiden, hipofizën, mbiveshkoren, pa lënë
jashtë vëmendjes Diabetin, obezitetin dhe Sindromën Metabolike. Me interes të veçantë për endokrinologët
e rinj dhe mjekët internistë.
Konferenca e XIV-të Ndërkombëtare e ATTD Paris/FRANcË 2-5 qershor
2021
Kjo Konferencë e organizuar në mënyrë të përvitshme, mbledh mjekë specialistë
endokrinologë, okulistë, edukatorë të diabetit, por edhe informaticienë, për t’i
njohur me të rejat më të fundit të teknologjisë në fushën e monitorimit, pompave
të insulinës dhe metodat më inovative në fushën e diabetit. E parashikuar për
në shkurt, ajo do të zhvillohet me pjesëmarrje aktive në Paris në muajin qershor.
Shkencëtarë nga mbarë bota do të paraqesin punime dhe mundësi futuriste në
fushën e diabetologjisë, komunikimit dhe të edukimit.
Kongresi i 81-të i ADA Washington/SHBA 25-29
qershor 2021
Kongresi i përvitshëm i ADA- (Shoqata Amerikane
e Diabetit), këtë vit do të zhvillohet në kryeqytetin e
SHBA, në qytetin e Washington-it. Kongresi më i
rëndësishëm i vitit në fushën e Diabetologjisë, ku
shkencëtarët më të shquar nga gjithë bota, paraqesin të rejat shkencore, rezultate të studimeve shumë vjeçare
dhe majën e sukseseve në diabetologji. Pjesëmarrje masive nga të katër anët e globit. Në këtë aktivitet pritet
të marrin pjesë mbi 18 000 pjesëmarrës.
Përgatiti Dr. Mimoza Ismaili
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Aktivitetet e Shoqatës
Gjatë periudhës Qershor - Dhjetor 2020,
pavarëisht kushteve të vështira për shkak të
pandemisë globale, Shoqata e Diabetit në Shqipëri,
vazhdoi rritjen e saj. Aktualisht Shoqata ka mbi 5
000 anëtarë, me degë të saj në Tiranë, Krujë, Berat,
Fier, Laç, Lezhë, Durrës, Elbasan, Shkodër, Korçë,
Kavajë, Pogradec, Lushnjë, Rrogozhinë.
Në ambientet e Shoqatës, çdo ditë nga e hëna
në të premte, nga ora 9.00-13.00 dhe nga ora
17.00-20.00 ka mjekë endokrinologë dhe personel
mjekësor që mund t›ju përgjigjen pyetjeve dhe
nevojave të personave me diabet. Në ambientet e
Shoqatës gjatë gjithë vitit 2020 janë kryer mbi 2000
konsultime dhe matje falas të glicemisë, mbi 650
konsulta telefonike. Shoqata gjatë gjashtëmujorit
të dytë të vitit ka vazhduar me programet e
ndërgjegjësimit për personat me diabet: konsulta
dhe këshilla për kujdesin e këmbës me Dr. Sokol
Hashon dhe Dr. Eni Çelo, program parandalues
për retinopatinë diabetike, anketa telefonike të
ndryshme me persona me diabet.
Në shtator 2020, pavarësisht se Kongresi i
EASD u zhvillua në mënyrë virtuale, Shoqata e
Diabetit ishte pjesëtare e aktivitetit me stendën e
saj.

me temë: Diabeti dhe COVID-19. Problematika
dhe sfida për shumë specialitete, e akredituar
nga QKEV dhe ku morën pjesë mbi 150 mjekë
endokrinologë e specialistë të fushave përkatëse.

Aktivitetet e organizuara në kuadrin e Ditës
Botërore të Diabetit u shtrinë në gati tre javë,
me depistime në dhjetë qytete të vendit. Gjatë
ditëve të depistimit  u kryen afërsisht 1800 matje
glicemie. E veçanta e këtij viti ishte plotësimi e
një pjese të pacienëtve me diabet, në Tranë dhe
Gjatë këtyre gjashtë muajve Shoqata ka
vazhduar organizimin e një numri të madh
aktivitetesh trajnuese me personelin mjekësor.
Gjatë periudhës korrik-dhjetor janë organizuar
mbi 20 seanca trajnimi me mjekun e familjes, ku
kanë marrë pjesë mbi 630 mjekë familje. Gjithashtu
Shoqata e Diabetit, në bashkëpunim me Shoqatën
e Infektivologjisë dhe me mbështetjen e zyrës
së OBSH-së në Tiranë organizoi Konferencën
Kombëtare Shkencore Virtuale, në 19 Dhjetor 2020
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rrethe me ekzaminime plotësuses si
HbAc, lipidogramë, urinë komplet
dhe konsulta për këmbën.
Në total deri në fund të vitit
janë plotësuar 750 pacientë me
ekzaminime dhe ky projekt
do të vazhdojë edhe gjatë vitit
2021. Shoqata e Diabetit ishte
nismëtare dhe pjesëmarrëse aktive
e Ditës Botërore të Diabetit në
bashkëpunim me Ministrinë e
Shëndetësisë, ISHP, Kryqin e Kuq
Shqiptar dhe Bashkinë Tiranës ku
u realizua edhe rrethi blu, kurse
instalacioni Reja u ngjyros me
ngjyrën blu, simbol i Ditës Botërore
të Diabetit.
Sa kemi mundur të realizojmë
gjatë gjithë këtyre viteve, një
falënderim i veçantë shkon për
kolegët endokrinologë që ofrojnë
shërbim e konsulta falas për
personat me diabet në ambientet
e Shoqatës dhe për vetë personat
me diabet që na kanë besuar e
mbështetur në punën tonë.

Përgatitën Prof. Luljeta Çakërri-Karafili,
Prof. Assoc. Sulejman Budo
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Persona të njohur me diabet

Don Ray
Kur Don Ray u diagnostikua me
diabet tip 1 në moshën 4 vjeç, mjekët u
thanë prindërve të tij se ai do të ishte
me fat të jetonte për të parë vitet e tij
të adoleshencës.
Më 3 korrik 2019, Ray festoi
ditëlindjen e tij të 85-të. Ai bën pjesë në
një grup të vogël njerëzish që jetojnë
me diabet tip 1 në të gjithë botën, të
cilët kanë arritur këtë moment historik
në jetëgjatësinë e tyre me Diabetin. George King,
MD me bazë në Boston, zyrtari kryesor shkencor
në Qendrën e Diabetes Joslin, një degë e Shkollës
Mjekësore të Harvardit, vlerëson se që nga futja e
insulinës në vitet 1920, rreth 50 deri në 100 persona
me diabet të tipit 1 kanë jetuar mbi moshën 80
vjeç me sëmundjen. Ray është një nga vetëm 17
personat që morën një medalje nga Qendra Joslin
për mbijetuar më shumë se tetë dekada me tipin
1.
“Shumicën e ditëve unë kam qenë aq i
shëndetshëm sa çdo qenie njerëzore në këtë tokë
sepse e kam mbajtur nën kontroll diabetin tim”,
thotë Ray, i cili jeton 30 milje në jug të Cleveland
në Royalton e Veriut. “Ju duhet të kontrolloni
diabetin tuaj; nuk mund ta lini Diabetin t’ju
kontrollojë”.
Në vitin 1939 kur Ray u diagnostikua për herë
të parë me diabet, mjekët ishin më pak të njohur
me sëmundjen sesa janë sot, thotë Ray.
Shenjat e para të telasheve ishin etja e
pazakontë dhe urinimi i tepërt. Katër vjeçari Ray
ishte duke pirë shumë ujë dhe duke shkuar në
tualet tre ose katër herë në ditë para drekës dhe
përsëri para darkës, por ai nuk mendoi shumë
për këtë. Prindërit e tij e vunë re problemin vetëm
gjatë një udhëtimi të gjatë me makinë. Kur Ray
kërkoi të ndalonte dhe të lehtësonte veten gjashtë
herë brenda dy orësh, ata e dinin se diçka nuk
ishte në rregull. Ata e dërguan atë në një spital
sa më shpejt të jetë e mundur. Një specialist atje
u tha prindërve të tij se djali i tyre kishte diabet.

Kur Ray ishte fëmijë, mjekët e këshilluan atë
të shmangte ushtrimet fizike, duke përfshirë edhe
sportet. “Ulesha në klasën e palestrës dhe shikoja
fëmijët duke luajtur dhe mendoja, “Unë mund ta
bëj atë “,” thotë ai. “Por mësuesit nuk më lejonin
të bëja asgjë nga ato. Ishte zhgënjyese ”.
Sporti përfundimisht u bë një pjesë e madhe e
jetës së Ray dhe rriti forcën dhe shpirtin e tij fizik.
Në moshën 11 vjeç, mjekët e tij vendosën që ai të
menaxhonte diabetin dhe të merrej me aktivitet
fizik. Ai u bashkua me një ekip bejsbolli dhe tregoi
aftësi të natyrshme atletike. Në moshën 13 vjeç, ai
po luante me djem pesë vjet më të vjetër se ai.
Sot, në moshën 85 vjeç, Ray mund të lëvizë
pak më ngadalë, por ai përsëri përpiqet të
qëndrojë aktiv duke bërë shëtitje të rregullta,
duke ngjitur shkallët të paktën dy herë në ditë
dhe duke ngritur pesha të lehta disa herë në
javë. Ai është ende i përkushtuar për të ngrënë
një dietë të shëndetshme, duke konsumuar me
zell sasitë e duhura të perimeve, proteinave dhe
karbohidrateve që funksionojnë më mirë me
trajtimin e tij me insulinë.
Pjesa më e madhe e kohës së tij sot i kushtohet
tregimit të tjerëve se si të bëjnë një jetë të
mrekullueshme me diabet tip 1. Ai shpreson që
jeta e tij të mund të shërbejë si model.
“Fitorja u përket atyre prej nesh që e dinë
se mund të fitojnë”, thotë ai. “Unë nuk e kam
mundur diabetin, por sigurisht as ai nuk më ka
mundur dot mua.”
Përgatiti Znj. Ornela Laze
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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

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.

ME ANË TË ANËTARESIMIT NË SHOQATË JU MUND TË PËRFITONI :
1. APARATE DHE DITAR GLICEMIE FALAS,
2. MATJE FALAS E GLICEMISË NEË AMBIENTET E SHOQATËS.
3. VIZITË FALAS FUNDUS OCULI (RETINOPATIA DIABETIKE)

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

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.

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
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A C® Instant

Në normë

I ulët (Hypo)

I thjeshtë në përgatitje. Nuk ka nevojë për kod

Me tregues të vlerave të rekomanduara ( tre gradime e kuqe – Hypo; jeshile - Në normë, blu – Mbi normë
Pa nevojë për sinkronizim, ose ditar për hedhjen e të dhënave
Treguesi i vlerave të rekomanduara, që tregon se vlerat janë brenda,
mbi apo nën normën e rekomanduar ju jep pacientëve më shumë
siguri dhe informacion mbi gjendjen e Diabetit
I thjeshtë në përdorim: Nuk ka nevojë për kod, apo vendosje date, ore etj. Thjesht vendosni
fijen në vendin e caktuar, hidhni gjakun dhe lexoni rezultatin në ekranin e madh. Hiqni
fijen e përdorur dhe aparati fiket automatikisht.
Të gjitha të dhënat mund të kalohen thjesht me anë të pajisjes Smart në sistemin AccuChek Connect Online, ose në aplikacionin. Këto të dhena mund të përdoren nga mjeku
juaj, ose nga personeli mjekësor gjatë konsultimit për të patur një kontroll më të mirë të
Diabetit.

I thjeshtë, I shpejtë, I saktë,
I përdorshëm nga kushdo
32
dhe kudo…

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

Mbi normë

