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• përdor një hark për ngritjen 
e mbulesave (arcuccio alza-
coperte) për të mënjanuar 
shtrëngimin e lëkurës në majat 
e gishtave të këmbëve (Fig. 2)

- Në pozicionin shtrirë në 
shpinë mënjano shtypjen e 
thembrave të këmbëve duke i 
mbajtur ato të ngritura me anë 
të një jastëku të vendosur nën 
gjunjë dhe nën këmbë, duke 
lënë jashtë tij thembrat (Fig. 2 )

shqip

Mos përdor mjete si p.sh.
komardare e vogël, postiqe 
sintetike

- Të ndryshohet pozicioni i 
personit të shtrirë në krevat të 
paktën në çdo 2 orë: në krahun 
e djathtë, në krahun e majtë, i 
shtrirë me shpinë. Në se është 
e mundur ta ulim në kolltuk, 
ta lemë ashtu jo më shumë se 
gjysëm ore dhe të përdorim një 
jastëk (antidecubito)

- Evito pozicionin ulur mbi 
krevat, sepse favorizon 
shtrëngimin e lëkurës si pasojë 
e rrëshqitjes së personit mbi 
sipërfaqen e krevatit dhe 
shtohet presioni (shtypja) mi 
kockën sakrale duke favorizuar 
plagët si shihet në (Fig. 1)

- Për të evituar shtrëngimin e 
lëkurës:

• poziciono krevatin nga ana e 
kokës jo më shumë se 30° dhe 
mbaj gjymtyrët të ngritur për të 
penguar rrëshqitjen (Fig. 2)

• për ta spostuar personin në 
krevat ngriheni me shtyllën 
horizontale (traversa)
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Parandalimi i Plagëve 
nga Shtypja

Informacione për familjarët apo personat që 
kujdesen për të sëmurët me një kapacitet të 

pakët lëzizjeje të pamvarur

Fig. 2  Pozicion KORREKT



Çfarë janë plagët nga 
shtypja?

Plagët nga shtypja janë plagosje 
të lëkurës kryesisht si pasojë 
e qëndrimit  të palëvizur në 
krevat  për një kohë të gjatë që 
shkaktohen nga shtypja e enëve 
të gjakut dhe nga ushqimi i 
pakët me oksigjen i pjesëve 
që  g j ënden  nën  sh t yp j en ; 
për shembul l ,n jë gjë e t i l lë 
ndodh, kur indet shtypen nga 
presioni i eshtrave të skeletit 
dhe dyshekut të krevatit apo 
ndënjëses së kolltukut. Sa më e 
gjatë të jetë koha e të ndënjurit  
në të njëjtin pozicion, aq aq më 
i madh do të jetë dëmi i indeve 
të lëkurës, deri në formimin 
e  e  n jë  p lage e  c i la  quhet 
plagë prej shtypjes. Shkalla e 
përkeqësimit të kësaj plage 
ndryshon në vartësi të faktit 
se sa kanë vuajtur indet: nga 
një nivel i një skuqje të vogël 
sipëfaqsore, deri në një nivel 
maksimal të një plage të thellë 
që mund të arrij edhe muskulin 
e kockës.

Kur është rreziku për plagë 
nga shtypja?

Fak to rë t  e  r r e z i k shëm që 
favorizojnë çfaqjen e një plage 
prej shtypjes janë: 
paaftësia për të 
lëvizur, qëndrimi 
i gjatë në krevat 
apo në një karrige, 
m o s  m b a j t j a 
e  d e f e k t i m i t 
e  u r i n i m i t ,  t ë 
ushqyerit e keq, 
ulja e kthjelltësisë 
së mendjes.
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alcoli sepse e thajnë lëkurën 
dhe e bëjnë më të brishtë 

- Hidratoini me kremra hidratant 
të përshtatshëm për këtë qëllim 
duke i masazhuar lehtë  ato 
zona që janë në rrezik; mund 
të merrni këshillat e ndonjë 
farmacisti për llojin e kremit që 
duhet të përdorni

Menaxhimi i situatës në 
raste mospërmbajtjes së 
urinës dhe fekaleve

- Mbroje lëkurën që të mos jetë 
në kontakt të drejtëpërdrejtë me 
urinën dhe me fekalet

- Përdor kremra që kanë  një 
efekt mbrojtës me bazë të 
oksidit të zingut

- Përdor pelena (pannoloni)  
dhe/apo mbathje që thithin  dhe 
ndërroji ato në çdo tre orë

Të ushqyerit

- Kontrollo që të mos ketë 
ndryshime të mëdhaja të 
peshës së trupit brenda një 
harku kohor të shkurtër

- Siguro një dietë me proteina 
të ndryshme (vezë, mish, peshk, 
perime bishtajore), vitamina 
(fruta, perime), karbohidrate 
(makarona, bukë), lëngje (çaj, 
kafe, lëngje frutash)

- Në rastet kur nuk kihet oreks 
duhet ta ndahen vaktet të 
fraksionuara gjatë ditës

- Në rastet me diare, me të 
vjella apo me kapsllëk duhet të 
lajmërohet mjeku

- Me aprovimin e mjekut 
kurues, përdor integratorët 
ushqimor

Menaxhimi i mbajtjes 
së trupit (mënyrës së 
qëndruarit) 

 - Përdor dyshekë (materassi 
antidecubito in schiuma) 
apo të mbushur me ajër  
me motorr, dhe jastëk 
(antidecubito) për kolltuqe. 
Për personat invalidë ato 
jepen nga SSN (Shërbimi 
Shëndetësor Kombëtar) dhe 
mund të shënohen në recetë 
nga mjeku kurues. Mos përdor. 

Ku shfaqen?

Pjesët e trupit që preken më 
shpesh prej shtypjes i kemi 
evidencuar me ngjyrë të kuqe  
në vizatimet e bëra këtu në anë.

Rreziku i plagëve që formohen 
nga shtypja rritet, me rritjen e 
vështirësve që ka personi për 
të qenë i vetëmjaftueshëm në 
lëvizje dhe për të shprehur 
nevojat e veta dhe sikletin e tij 
për gjendjen në të cilën ndodhet 

Ata persona që kujdesen për të 
dhe që e ndihmojnë, duhet të 
përpiqen që ta stimulojnë që të 
fitoj një pamvarësi më të madhe 
për të mbajtur aktive aftësitë e 
tij për të lëvizur dhe aftësitë e 
tij të intelektit të komunikimit 
dhe të kujtesës.

Si mund të parandalohen 
plagët nga shtypja?

Higjena

- Kontrolloje të paktën një herë 
në ditë lëkurën dhe të gjitha ato 
pjesë që janë në rrezik për të 
parë në se janë skuqur

- Mos masazho me forcë në 
pjesët mbi kockat sepse mund 
të shkaktosh një dëm më të 
madh

- Evito ujin shumë të nxehtë, 
përdor detergjentë neutral, që 
nuk bëjnë shumë shkumë dhe 
që shpëlahen lehtësisht

- Mbaje lëkurën të thatë 

- Evito përdorimin e pudrës 
sepse favorizon praninë e 
baktereve, dhe solucione si 

Fig. 1  Pozicion I GABUAR


