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Ms. Vjollca Kola is a nurse specialized in Diabetic Foot
Care trained at the School of Podiatry at Fonty’s University
in Eindhoven, Netherlands. She is currently running her own
practice in Kosovo where patients can come in for
a consultation free of charge.
The present guide is based on the materials – including
photographs – which nurse Vjollca Kola has put together
throughout years of practicing diabetic foot care and
prevention.
The WeObservatory*, the Women Observatory for eHealth, has selected this project for a
one-year partnership through Care Challenge, a Connecting Nurses project. As part of the
agreement the WeObservatory contributed to the editing and printing of the materials into
this guide, designed to facilitate understanding of basic treatment and care to patients with
Diabetes.
More news and updates on Podiatria-Kosove are to be found on the FB page :
https://www.facebook.com/PODIATRIJA?fref=ts

* http://www.millennia2015.org/page.asp?id=2264&langue=EN

3

1. Diabetes Mellitus- apo Sëmundja e sheqerit
Diabetes melitus është sëmundje metabolike që shkaktohet për shkak të mungesës relative
apo absolute të insulinës në pankreas. Është sëmundje kronike e përhapur në tërë botën.
Përafërsisht 2% e popullatës botërore kanë një formë të D.M. –Tip1. Kurse Tipi 2 iD.M
shpesh herë mund të jetë sëmundje e pleqërisë.
Glukoza është lëndë djegëse energjetike për të cilën ka nevojë çdo qelizë e trupit, si e tillë
është me rëndësi të veçantë të depërtojë pa problem përmes membranës qelizore. Te D.M
kjo gjë nuk ndodhë. Është e rëndësishme që çdo qelizë e trupit të merr sasi të caktuar të
glukozës dhe në anën tjetër niveli i glikemisë të mbetet në vlera normale. Rregullimi i
koncetrimit të sheqerit në gjak është detyrë e trupit. Ky rregullim ndikohet nga disa hormone.
Insulina ndërmjetëson marrjen e glukozës nga qelizat e muskujve dhe ato yndyrore.Kjo
ndodhë pas marrjes së ushqimit.Në mungesë të insulinës kemi rritje të koncetrimit të
glukozës në gjak. Glukagoni është hormon i kundërt me insulinën. Ai shkakton lirimin e
glukozës nga mëlçia. Në intervalet e gjata pas marrjes së ushqimit, përmes glukagonit lirohet
glukoza për të krijuar energji. Adrenalina dhe hormonet mbiveshkore mund ta stimulojnë
mëlçinë për prodhimin e glukozës nga aminoacidet,. Aminoacidet janë molekula ndërtuese
të proteinave në qelizat muskulore.
Adrenalina lirohet gjatë stresit dhe gjendjeve të lodhshme për trupin. Në atë rast muskujt
përdorin sasi të mëdha të glukozës.
Insulina mundëson shfrytëzimin e glukozës nga muskujt, por e pengon dhënien e insulinës
përmes mëlçisë. Në anën tjetër adrenalina “përkujdeset” që mëlçia sërish ta liron glukozën.
Tek D.M si sëmundje metabolike krejt ky process është i ç’rregulluar.

Tipi 1 D.M. shkaktohet nga një proces autoimun kundër qelizave beta dhe ishujve të
Llangerhansit me ç’rast trupi punon antitrupa kundër beta qelizave. Ky proces autoimun
shkakton një pezmatim që përfundon me shkatërrimin e qelizave prandaj nuk mund të
krijohet insulina. Sëmundja paarqitet në moshë të re, zhvillohet shpejt me ndryshime mjaft
akute. Poliuria, polidipsia janë dy simptomet dalluese të DM tip1 dhe shih foto 2. Trajtimi
bëhet me dhënien e insulinës por nuk është process i lehtë që të caktohet sasia e duhur.
Nevoja për insulin caktohet duke bërë balansin mes glukozës që merret përmes zorrëve dhe
glukozës që përdoret në trup.
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D.M.haset zakonisht te njerëzit e plotë.Kur një person e ndryshon mënyrën e jetës,mund të
parandalohet sëmundja kjo d.m.th. më shumë sport dhe kujdes me ushqim.Pasi muskujt
shfrytëzojnë sasi të mëdha të glukozës ,ushtrimet dhe kujdesi i shtuar për ushqimin që
konsumohet është shumë me rëndësi që vlerat e glukozes te ulen.

Cilët janë shkaktarët ?
Shkaktarët e D.M. janë të panjohur.por mendohet në disa faktorë që mund ta ngacmojnë:
• Trashëgimia
• Mosha
• Pesha
• Shtatzënia
• Stresi
• Sëmundjet e pankreasit
• Traumat
• Efektet anësore të medikamenteve

Komplikimete akute të çregullimeve funksionale të glukozës
• Janë dy komplikime akute-hipoglikemia dhe hiperglikemia.
• H
 ipoglikemia-nuk është e domosdoshme që vetëm njerëzit me D.M. të kenë pasqyrë të ulët
të sheqerit, edhe njerëzit plotësisht të shëndoshë mund të vuajne prej hipoglikemisë.P.sh.
pas një aktiviteti të rëndë fizik kur racioni i fundit ka qenë disa orë më parë.Ndryshimet
mund të jëne ndjenja e urisë,muskujt e lodhur, marramendje,lëkurë e zbehtë,djersitje dhe
rrahje e shpejtuar e zemrës.
• P
 acientët diabetic që marrin insulin janë më të ndjeshëm gjatë hipoglikemisë.Ndryshimet
tek ta janë më serioze.Përveq shenjave që i përjetojnë njerëzit e shëndoshë tek ta janë
edhe këto ndryshime:
-- Rraskapitje
-- Trullim

Tipi 2 D.M. -Disa receptorë të insulinës si duket plaken dhe tërhiqen.Te këta njerëz

-- Humbje te memories

endeprodhohet insulina por kjo nuk mjafton ose nuk ka mjaft efekt.Tipi 2 zhvillohet gradualisht
dhe zakonisht tipi 2 del në sipërfaqe kur të ndodh ndonjë komplikim siç janë disa nga
komplikimet e vonshme p.sh.neuropati në shputa dhe dobësim i të pamurit.

-- Humbje të vetëdijes dhe
-- Koma
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Shputa Diabetike
Është një shputë me çrregullime të cilat mund të shkojnë deri në neuropati, angiopati dhe
MLN.Problemi më i madh është ulqera.Një ulqerë është një varrë me ç’rast shërimi është
shumë i ngadalshëm ose nuk ka shërim.
Dallimi mes plagës dhe ulqerës.
Dallimi qëndron në shërimin e plagës. Një plagë normale që nga fillimi fillon të shërohet
kurse te ulqera shërimi është i ngadalësuar ose nuk ka shërim. Një ulqerë është një plagë që
nuk shërohet mbrenda 2 jave dhe nuk tregon shenja të shërimit.

SI MUND T’I PARANDALONI PLAGËT VETË?
Kujdesuni mirë per këmbet/shputat tuaja!
• P
 astroj/laj qdo ditë këmbët tuaja me ujë te vakët. Shiqo përpara temperaturen e ujit a mos
është shumë i nxehtë, kontrollo këtë me brryl.
• Shputat duhen tharë me nje leckë! Jo ti fërkosh!! Thaj shumë mire ne mes të gishtërinjve.
• Lëkurën ta mbash/kujdesesh mirë me vajra e kremë.

Një shërim i ngadalësueshëm bëhet për këto shkaqe:

• Thonjët të prehen drejt,jo shumë të shkurtë.

• Q
 arkullimi i dobët i gjakut me ç’rast oksigjeni dhe leukocitet janë të pamjaftueshme për ta
shëruar një varrë.

• Ulcërat/puqrrat jo ti menjanoni vete.

• U
 shqimi i dobët-për shërimin e varrës janë të nevojshme proteinat,vitaminat dhe mineralet
e mjaftueshme.
• Kondicioni i dobët i pacientit
• Një plagë e ndotur

• K
 ur ti keni këmbët e ftohta në shtrat mos përdorni asgjë per nxemje te këmbeve por
mbathni qorapë.

KONTROLLËN TË CILEN MUND TA BËNI VET.
Kontrolloni shputat qdo ditë!

• Madhësia ,forma dhe lloji i plagës e cakton shpejtësinë e shërimit
• Mosha e pacientit -të moshuarit shërohen më vështirë se të rinjtë.
• Trajtimi –trajtimi i varrës duhet të bëhet nga një profesionist sepse janë të aftesuar dhe
dijnë si duhet pastruar një plagë dhe çfarë lloji fashash duhet perdorur.

Perdorni një pasqyrë neqoftese nuk keni mundësi të shihni vete përfundi shputës. Keni kujdes
ne pikat qe vijojnë:
• Plagët
• Prerje

2. Parahyrja ne komplikimet e diabetit
Një nga komplikacionet e diabetit janë plagët në shputa që
nuk shërohen. Kjo vjen përveq të tjerave nga ndjeshmeria
e zvogluar në shputë si dhe në kombinim me qarkullimin
e dobet te gjakut. Atëherë ekziston mundësia që plagët të
formohen pa i vërejtur. Këto plagë shërohen në shumicën
e rastëve vështirë, sidomos kur niveli i glykozës ne gjak
eshte i rritur.

• Gervishtje
• Ndryshimet te ngjyrës (bardhe, kuq, kalter)
• N
 djënje e mpirë, ngacmim/therrje të shputës ose
gishtërinjve
• Fërkim të lekurës
• Ulcër

Për ta parandaluar këtë është shumë e rëndësishme
që rregullishtë t’i kontrolloni shputat nga nje specialist i
shputave ose pedikur mjekësorë.
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Rregullat e kujdesit për shputa te pacientët me diabet

Këshillat për këpucë te pacientët me diabet

1. Inspektim i përditshem i shputave, duke përfshirë këtu edhe pjesën në mes të gishtërinjëve.

• Rëndësia e këpucëve të mira?

2. N
 evoja për një person të dytë që të kryejë këtë inspektim (nëse pacienti e ka shiqimin
e dobësuar, ai nuk duhet të inspektojë shputat e tij/saj).

• Qfarë është një këpucë e mirë?

3. P
 astrimi i rregullt i shputave dhe tharja e tyre, posaqërisht në mes të gishtërinjëve
(preventivë për infeksionet mykotike).
4.

Temperatura e ujit –gjithmonë të jetë më pak se 37˚c.

• Ndërtimi i këpucëve.
• Inspektimi i këpucëve
• Këshillat për këpucë te pacientët me diabet.

5. M
 os të përdoren shishet me ujë të nxehtë për ngrohje të shputave (gjatë muajve të
dimrit).

Një këpucë me formë të gabuar mund të dërgojë në

6. M
 os të ecni zbathur si brenda poashtu edhe jashtë, dhe mos të mbathen këpucë pa
Kontrolloni shputat qdo ditë! qorape.

• Posaqërisht probleme me thonjë

7. Inspektimi i përditshëm i këpucëve para se të mbathen(për prezencë të ndonjë guraleci
apo gjëra të tjera).

• Ankesa në shputa
• Ndonjëherë ankesa të shpinës (të mëdha).

8. M
 os të mbathen këpucë të ngushta apo me të qepura të brendshme (për shkak të
fërkimit- krijimi i plagëve).
9. Përdorimi i vajrave dhe kremeve të ndryshëm për lyerje të shputave.
10. Të mbathen qorape të pastra për qdo ditë
11.

Prerja e thonjëve drejt.

Këshillat për këpucë
1. Është e rëndësishme që këpuca të ketë një take të fortë dhe të qëndrueshme që të japë
mbështetje tek nyjet e këmbëve.

Këpucat te shputa diabetike
Stresi mekanik mund të dërgojë deri te dëmtimi i lëkurës.

2. Lartësia e takës nuk duhet të kalojë 3cm.

Stresi mekanik përbëhet prej:

3. Këpuca duhet të jetë me lidhëse apo me ngjitëse që të puthitet mirë për shputë.

• Shtypjes

4. Këpuca duhet të “lakohet apo thehet”vetëm në pjesën e gishtërinjëve (pjesa e përparme)
e jo në gjatësi.

• Fërkimit

5. Krahas gjatësisë së duhur këpuca duhet të jetë edhe e gjerë.

• N
 jë këpucë e mirë është një këpucë që në të shputa është shumë komforte dhe e
përshtatshme.

6. Këpuca duhet të ketë masën e duhur, dhe jo shumë e gjatë.Gishtërinjtë nuk duhet kurrë
të jenë të ngushtuar.Këpuca duhet të përshtatet mirë me shputën.
7. Blej këpucë pa të qepura në brendësi të këpucës.

Problemet krijohen kur ka mbingarkesë.

• K
 jo do të thotë që mos të këshillohen markat, por të bëhet dhënja e këshillave se si
pacienti vetë duhet të shiqojë për kualitetin e këpucës dhe si duhet të jetë e përshtatshme.

8. Blej këpucë në fund të ditës sepse në atë kohë shputat janë më të ënjtura.
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Ndërtimi i një këpuce

RASTET : RASTI 1

• Pjesa e sipërme
• Pjesa e brendshme

Emri: B. D.

Glikemia: 8.0 mmol/l

• Zola e këpucës

Data e lindjes: 1955

Data e trajtimit: 06/04

Tensioni: 160/70

Anamnesa
Ankesat:
• Një ulqerë në pjesën plantare-anash- të thembrës.
• Angio dhe polyneuropati diabetike.
• Ischemi kronike.

Hulumtimi
Inspektimi: Ulqerë në pjesën plantare
(anash) të thembrës si dhe interdigital (në
mes të gishtërinjëve) 4-5 –tek Digitus 4 tek
nyja DIP.
Pulsacionet: ADP dhe ATP ndihen mirë.
Monofilamenti: Negativ.
Këpucët: kontreforti (pjesa e pasme e
këpucës) e prishur.

Trajtimi
Interdigital 4/5: Kalloja dhe shtresa e verdhë mënjanohen.
Trajtohet me Meldra dhe lirohet nga shtypja.
Thembra –pjesa plantare: Kalloja dhe shtresa mënjanohen,
bëhet debridement i plagës. Mbulohet me Meldra dhe lirohet nga
shtypja e të ecurit në mënyrë që plaga të shërohet.
Konkluzioni: Me datën 9 prill pacienti vjen për kontrollë të plagës
në kombinim me trajtim me instrumente.
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Vazhdimi i trajtimit: 4 Ditë më pas

RASTI 2

Krahas trajtimit të plagëve bëhet edhe
një Doppler i ADP dhe ATP dhe ato janë
shumë të dobëta.

Profesioni: Shitës

Edemë: Jo

Trajtimi me instrumente: Thonjët prehen
dhe frezohen dhe kallot mënjanohen.

Anamnesa: Diabetes

Reumë: Jo

Mellitus: Tipi 2 qe nga 1992,

Trajtimi i ulqerës interdigitale 4/5:
Ulqera gati është shëruar. Nuk duket më si
plagë por lëkura është shumë e ndieshme
dhe e skuqur.

Probleme të zemrës: Jo

Mono filament testi: positiv, nuk ka
ndjeshmëri në shputa

Përdor: Aspirine
Trombosë: Jo

Trajtimi i thembrës: Ulqera është më
mirë e qarkulluar me gjak. Shtrati i plagës
është me i pastër nga eksudati. Kalloja dhe
shtresa e verdhë janë zhdukur.Prapë lidhet
me Meldra dhe lirohet nga shtypja.

Emri i klientit: B. L.15/7/1939-Gjakovë

Vazhdimi i trajtimit: 9 Ditë më pas
Ulqera në thembër vazhdon trajtimin ndërsa ulqera interdigitale është shëruar plotësisht.

21/04

27/04

Veqoritë: Neuropati

05/05

29korrik plaga është
shëruar plotësisht

Shputa e djathtë: onychomucose 2,3,
ulqerë përfundi gishtit të madh- deri më
tani ka përdorur betadinë.Plaga ishte një
ulqerë e vogël me eksudat: është pastruar
dhe dezinfektuar me Rivanol 1% dhe është
trajtuar me Aqua-cel pasi që plaga është
liruar nga shtypja.
Shputa e majtë: onychomucose 1 dhe
3. Para tri vitesh ulqerë në gishtin e madh
të shputës dhe kjo ulqerë është mënjanuar
nga kirurgu dhe është shëruar plaga. Tani
në gishtin e 3 të shputës(pjesa plantare)
ekziston një ulqerë e cila nuk është trajtuar
më parë. Kjo ulqerë është pastruar me
rivanol 1 % , është liruar nga shtypja dhe
është trajtuar me Aqua-cel, kontrolla pas 4
ditëve.
Këshillë: Pacientit ju ka dhënë një listë me
keshilla për shputa.
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Pacienti vjen pas 4 ditësh për kontrollë dhe
gishti i 3 i shputës së majtë është më mirë,
është i qarkulluar më mirë me gjak. Prap
bëhet pastrimi i plagës dhe vazhdohet trajtimi
i mëparshëm. Në shputën e djathtë : gishti i
madh ka përmirësime të dukshme por që të
shërohet plaga plotësisht vendoset prap Vilt
që ndihmon lirimin nga shtypja e tepërt.

RASTI 3
Emri: E.G.
Viti i lindjes: 15/10/1954
Glikemia: 12-13 mmol/l muajt e fundit

Anamnesa
Pacienti vjen për kontrollë dhe plaga në
gishtin e madh të shputës së djathtë është
shëruar plotësisht dhe shputa lyhet me krem
të posaqëm për pacientë me diabet.
Shputa e majtë: plaga nën gishtin e 3 është
mirë e qarkulluar me gjak dhe prap përsëritet
trajtimi i plagës.

• DM tipi 2 që nga 1994

Medikamentet
• Daonil
• Siofor

Hulumtimi
Inspektimi: callo CM 5 majtas-me ngjyrë
Pulsacionet: ndegjohen mirë
Monofilamenti: ndjeshmëri e prekur

Pas 3 javesh trajtim intensiv plaga është
shëruar plotësisht.

Piruni Akustik: devijim i ndjeshmërisë së thellë.
Këpucët: kualiteti shumë i dobët

Konkluzioni
Vjen për trajtim të mëtutjeshëm.

T rajtimi 29/04

Si preventivë vendoset ortesa e silikonit për mbrojtje që mos të
krijohet prapë ndonjë plagë.
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Kallo tek MTP 5 lateral është mënjanuar
tërësisht.Ngjyra tek kjo kallo ishte shenjë
e një plage. Plaga është pastruar tërësisht,
është liruar nga shtypja dhe është përdorur
gaza me mjaltë të ngopur(Meldra). Në fund
është vendosur gaza sterile.
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Vazhdimi i trajtimit: 4 Ditë më pas
Kalloja dhe shtresa e verdhë në plagë është
zhdukur.Përsëri plaga është pastruar dhe
lidhur me Meldra.Pacienti vjen javën tjetër
për kontrollë.

RASTI 4
Emri: M. SH- Data e lindjes: 16/05/1945
Diabetes Mellitus: 1994, IDDM, tipi 2,
Medikamentet: Aspirinë , Novonorm.

Pacienti vjen për kontrollë me datën 19/05
dhe plaga është shëruar plotësisht.

Data: 18/10
Znj. M. Ka një ulqerë neuropatike në pjesën
plantare të shputës- afër thembrës.Deri më
tani e ka trajtuar vetëm me betadine.
Së pari rrethet e plagës janë pastruar nga
hyperkeratosa- sepse ndër këtë lëkurë të
trashur ka pasur,shenja të gjakderdhjes.
Gjithashtu edhe indi i thellë ishte i dëmtuar
dhe për këtë arsye plaga është liruar nga
shtypja e tepërt. Më pas plaga është pastruar
me Nacl 9% dhe është vendosur gaza me
mjaltë të ngopur(Meldra). Zonja duhet të vijë
në kontrollë pas 3 ditesh.
Pacientja vjen per kontrollë pas 3 ditësh!
Plaga duket më mirë dhe ka filluar procesin e
përmirësimit- pasi që është liruar nga shtypja.
I tërë procesi i pastrimit të plagës ka
zgjatur 8 javë- dhe secilën herë është kryer
debridement i plagës, lirim nga shtypja dhe
përdorimi i gazave Meldra.
Pas 8 javësh plaga është shëruar plotësisht dhe pacientja pas këtij trajtimi nuk ka pasur probleme
me shputat pasi që ka ndjekur me përpikmëri rregullat e pastrimit të shputave dhe mbathja e
këpucëve adekuate.
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RASTI 5
Profesioni: Mësuese

Testi me Monofilament: negativ

Që 15 vite me DM Tipi 2, përdor: Daonil
dhe glucformine, Tenox 5mg 0-1-0

Test i Pirunit akustik: negativ

Pacientja K. H. Data e lindjes 13/09/1948
Gjakovë.
Znj. ka kallo në pjesën plantare tek metatarsalet V-lateral dhe
në pjesën e thembrës.
Kallot janë mënjanuar, dhe me inspektim dhe palpim nuk
shihen devijime.
Gjithashtu edhe tek koka e metatarsales V është mënjanuar
hyperkeratosa dhe janë dhënë këshilla për kujdesin ndaj
shputave.
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Contacts and Information
Vjollca Murakola-Podiatriste
Rr. Sadik Stavileci 118
50000 Gjakovë.Kosovë
T: +377 44 412088
e-mail: vjolca@hotmail.com
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