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Rreth këtij udhëzuesi 

Mirësevini në udhëzuesin e Psychology Tools mbi sëmundjet kritike, kujdesin intensiv 
dhe çrregullimin e stresit pastraumatik. 

Misioni i Psychology Tools është i dyfishtë: të sigurohet që terapistët në mbarë botën 
kanë qasje në mjete të cilësisë së lartë e të bazuara në dëshmi të cilat u duhen për të 
ofruar terapi efektive, dhe të jetë një burim i sigurt i vet-ndihmës psikologjike për 
publikun. Ne e ofrojmë falas këtë udhëzues sepse si rezultat i krizës aktuale shëndetë-
sore në mbarë botën, numri i njerëzve që kanë përvoja serioze mjekësore është shumë 
më i madh. Këto përfshijnë pranime në spital për shkak të vështirësive në frymëmarrje, 
ose transferime në njësi të kujdesit intensiv. Një pjesë jo e vogël e këtyre njerëzve do të 
zhvillojnë simptoma të çrregullimit të stresit pastraumatik (PTSD).

Ky udhëzues është për:

• Njerëzit që kanë mbijetuar një përvojë të frikshme mjekësore, siç është pranimi në 
kujdesin kritik (kujdesin intensiv).

• Njerëzit që janë shtrirë në spital me probleme të rënda mjekësore të ndërlidhura me 
COVID-19.Their family and friends.

• Familjet dhe miqtë e tyre.

• Profesionistët mjekësorë që duan të kuptojnë më shumë rreth mënyrave se si mund 
të ndihmojnë.

Nëse keni pasur ndonjë prej përvojave të përshkruara në këtë udhëzues, disa prej 
shembujve mund të jenë “nxitës” ose trazues për ju. Mbani në mend që nuk ka asgjë 
brenda këtij udhëzuesi që mund t’ju dëmtojë, dhe që të mësuarit mbi atë që ju ka 
ndodhur (dhe po vazhdon t’ju ndodhë) mund t’ju ndihmojë në shërim. Ne sugjerojmë 
që ta lexoni ngadalë në seksione, dhe nëse ju mbingarkon t’i qaseni me ndihmën e një 
profesionisti mjekësor. 
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Si ndjehen njerëzit pasi që trajtohen në njësinë e 
kujdesit intensiv?

Të qenit të sëmurë në gjendje kritike është një përvojë fizikisht dhe emocionalisht 
dërrmuese. Natyrisht, marrë parasysh nivelin e asaj nëpër të cilën keni kaluar, shërimi 
merr kohë. Mënyra se si ndjeheni dhe koha që ju duhet për t’u shëruar do të varet 
prej llojit të sëmundjes që keni pasur dhe kohëzgjatjes së saj. Disa përvoja shumë të 
zakonshme pas lirimit nga një njësi e kujdesit intensiv (NKI) përfshijnë:

• Ndjesia e dobësisë/plogështisë fizike. Edhe bërja e gjërave të thjeshta si të veshurit, 
lëvizja ose dalja prej dushit mund të kërkojë përpjekje të stërmadhe. 

• Lodhja. Mund të ndjeheni të rraskapitur, dhe të ndjeni nevojë për të fjetur më shumë 
se normalisht.

• Mpirje ose ndryshime të tjera në ndjesitë që keni në trupin tuaj.

• Ndjesi të vështirësisë në frymëmarrje pas përpjekjeve të lehta si ngjitja e shkallëve.

• Ndryshime në pamjen tuaj të cilat mund të përfshijnë ndryshime në dukjen dhe 
ndjesinë e flokëve, lëkurës ose thonjve tuaj. Ju mund të jeni duke u shëruar nga vragët 
kirurgjike.

• Zë i ngjirur, veçanërisht nëse keni pasur të lidhur një tub të frymëmarrjes.

• Efekte në mënyrën se si ndjeheni mendërisht. Ju mund të ndjeheni më harrestar, ose 
të keni vështirësi në leximin e më shumë se disa fjalive. Është e natyrshme të ndjeni 
që truri juaj është “i mjegulluar” dhe të keni vështirësi në koncentrim apo në kryerjen 
e gjërave. 

• Ndryshime emocionale duke përfshirë të ndjerit të irritueshëm, depresivë apo 
anksiozë. Mund të mos ju dilet, ose kur dilni mund të ndjeheni të mbingarkuar në 
vende me plot njerëz.

• Brenga mbingarkuese si shqetësime se mund të sëmureni sërish, ose brenga që nuk 
do të shëroheni asnjëherë. Mund të brengoseni për efektin që disa prej përvojave 
tuaja në kujdesin kritik mund të kenë në shëndetin tuaj mendor: për shembull të 
brengoseni për halucinacionet që mund të keni pasur kur keni qenë në spital. 
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Shërimi mund të marrë më shumë kohë se sa keni parashikuar. Simptoma të tilla si 
dobësia muskulore janë akoma shumë të zakonshme edhe gjashtë muaj pasi të jeni 
liruar nga spitali.  

Hulumtuesit kanë intervistuar njerëz të cilët janë liruar nga NKI[1]. Këto janë disa prej 
gjërave që ata kanë thënë: 

• “Unë ndjej panik nëse dal vet, në rast se më ndodhë të sëmurem”

• “Unë zemërohem shumë me familjen time. Ata vazhdimisht e bëjnë të madhe kur 
unë përpiqem të bëj diçka vet”

• “Unë zemërohem shumë me veten që ende nuk jam kthyer në normalitet”

• “Jam përpjekur të ndihmoj në pastrim por vazhdimisht më biejnë pjatat nga dora”

• “Kur jam kthyer në shtëpi, në fillim kam ngjitur shkallët me këmbë e duar dhe kam 
zbritur me të pasme”

A ju tingëllon e njohur ndonjë prej këtyre më sipër? Të gjitha këto janë përvoja normale 
që njerëzit kanë pasi të kenë pasur nevojë për kujdes kritik në spital. Trupi dhe mendja 
kërkojnë kohë për t’u shëruar, dhe është me rëndësi që të jeni të durueshëm me veten 
ndërkohë që jeni duke u shëruar.
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Çfarë është çrregullimi i stresit pastraumatik 
(PTSD)?

PTSD përshkruan një grumbull simptomash që disa njerëz kanë pasi që jeta e tyre ka 
qenë e rrezikuar, ose kur ka ekzistuar mundësia e përjetimit të lëndimit serioz. Ju mund 
të ndjeheni në këtë mënyrë edhe nëse jeni dëshmitarë kur këto gjëra i ndodhin dikujt 
të dashur për ju – si për shembull ta shihni dikë të dashur të shtrirë në kujdes intesiv. 
Ngjarjet traumatike që mund të ndodhin gjatë pranimit në spital mund të përfshijnë:

• Momente kur keni besuar që do të vdisnit.

• Përvoja të frikshme, invazive ose të dhimbshme.

• Momente kur keni pranuar lajme të këqija, dhe keni pasur mendime rreth do-
methënies së tyre për ju, ose për ata që i doni. 

• Halucinacione të shkaktuara nga medikamentet, delir ose sëmundje të tjera.

• Përvoja ku jeni ndjerë të pafuqishëm, ose ku keni ndjerë që nuk po ndihmoheshit.

• Përvoja ku keni qenë të vetëdijshëm që të tjerët kanë qenë duke vdekur.

Gjatë një traume është e zakonshme të ndjeni emocione të fuqishme dhe ndjesi trupore, 
ose të keni mendime të frikshme. Mund të keni pasur disa (ose asnjë) prej mendimeve 
dhe ndjenjave të mëposhtme:

Figura: Mendime dhe ndjenja të zakonshme gjatë një ngjarjeje traumatike.

Konfuz

Gjatë një 
traume mund 
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Të poshtëruar

Mendime rreth 
asaj që do t’ju 

ndodhë

Të persekutuar 

 Të frikësuar, të tmerruar

Të zemëruar

Të turpëruar

Të disociuar (Të 
shkëputur nga 

ajo që po ndodhë)

Të pandihmë

Anksioz, jorehat

Të mpirë

‘Paramendime’
(imazhe në mendjen tuaj të skenarit me te keq të mundshëm)
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Kur të ketë përfunduar përvoja traumatike, mund të duhet kohë për të kuptuar dhe 
pranuar atë që ka ndodhur. Është normale të ndjeheni të shokuar, të mbingarkuar, ose 
të mpirë për ditë, javë ose edhe muaj me radhë. Për shumicën e njerëzve këto ndjenja 
zbehen me kohë, por për disa ato vazhdojnë dhe fillojnë t’ju ndikojnë në jetë.

Cilat janë simptomat e PTSD?

Ju mund të pranoni diagnozën e PTSD-së nëse përjetoni këto simptoma pas një traume:

• Ripërjetimi i traumës si kujtime flash, makthe ose reaksione në trupin tuaj.  
Ju mund të përjetoni kujtime të padëshiruara të traumës suaj të cilat mund t’ju 
shfaqen në mendje pa vullnetin tuaj dhe shpesh janë të shoqëruara me emocione të 
fuqishme. Kujtimet tuaja mund të nxiten nga përkujtues të përvojës suaj mjekësore të 
tillë si shikimi i një serie televizive mjekësore ose pranimi i një njoftimi për një termin 
mjekësor. Ju mund të përjetoni:

• Kujtime faktike (kujtime të ngjarjeve që vërtetë kanë ndodhur) të tilla si kujtimi i 
pranimit të lajmit të keq.

• Kujtime të ngjarjeve të halucinuara – halucinacionet janë shumë të zakonshme tek 
njerëzit që janë të sëmurë rëndë. Ju mund të keni parë ose dëgjuar gjëra të cilat më 
pas keni zbuluar se nuk kanë ndodhur. 

• Kujtime të gjërave të cilat i keni menduar kur keni qenë të sëmurë. Për shembull, 
pacientët në kujdes intensiv ndonjëherë mendojnë që po persekutohen nga stafi 
mjekësor të cilët në të vërtetë po përpiqen t’i ndihmojnë. 

• Ju mund të përjetoni një kombimin të këtyre simptomave.

• Shmangia e mendimeve, ndjenjave dhe përkujtuesve të përvojës suaj. Kjo mund të 
përfshijë shmangie të njerëzve apo vendeve, shmangie të përkujtuesve, ose përpjekje 

Ripërjetim i traumës si kujtime 
�ash, makthe, ose reaksione 

në trupin tuaj

Ndryshime negative në 
mendimet apo disponimin 

tuaj.

Ndjesi e të qenit në 
gjendje gatishmërie 
ose irritueshmërie.

Shmangie e mendimeve, 
ndjenjave ose përkujtuesve 

të përvojës suaj.

!
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për të shmangur mendimet apo kujtimet tuaja. Pas një përvoje mjekësore trauma-
tike, ju mund të keni ankth prej termineve mjekësore, mund të provoni të shmangni 
programet televizive që kanë të bëjnë me spitale, ose mund të provoni të evitoni 
prekjen e pjesëve të trupit tuaj që ju kujtojnë atë që ka ndodhur.  

• Ndryshimet negative në mendimet apo disponimin tuaj. Për shembull, disa njerëz 
kanë halucinacione të frikshme gjatë kohës kur janë të sëmurë dhe më vonë brengosen 
(pa arsye) që mund të kenë një problem serioz të shëndetit mendor. Të tjerë mendojnë 
që po keqtrajtohen në spital dhe këto besime vazhdojnë pasi që të jenë liruar nga 
spitali. Pas një sëmundjeje kritike shumë njerëz brengosen shumë më shumë që mund 
të sëmuren prapë. Cilido prej këtyre besimeve mund t’ju bëjë të ndjeheni shumë 
anksiozë ose depresivë.

• Ndjesia e të qenit në gjendje gatishmërie ose irritueshmërie. Pas një traume është 
e zakonshme të ndjeheni në ankth apo të mos mund të relaksoheni. Disa njerëz 
ndjehen më të zemëruar ose të irritueshëm se më parë. Mund të keni vështirësi për 
të fjetur.

Sa e zakonshme është PTSD?

Është normale të përjetohen disa simptoma të PTSD-së pas një traume. Fatmirësisht, 
për shumicën e njerëzve këto simptoma fillojnë të përmirësohen brenda muajit të parë. 
Megjithatë, varësisht nga lloji i traumës, 20-30% e njerëzve përjetojnë simptoma të 
PTSD-së të cilat vazhdojnë. Pas trajtimit në kujdes intensiv, PTSD përjetohet prej 1 
në çdo 5 njerëz.

Figura: Pas trajtimit në kujesin intensiv, PTSD përjetohet prej 1 në 5 persona.
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Si e shkakton PTSD-në kujdesi intensiv?

Sipas definicionit, nëse pranoheni në një njësi të kujdesit intensiv atëherë ju jeni në 
gjendjen më të rëndë mjekësore. Nevojitet monitorim i vazhdueshëm dhe procedura 
invazive mjekësore për t’ju mbajtur në jetë. Pacientët në kujdes intensiv shpesh janë të 
lidhur për një sërë makinerish: më të zakonshmet përfshijnë monitories të zemrës dhe 
ventilatorë artificialë (kur pacientët nuk mund të marrin frymë në mënyrë të pavarur). 
Shumë makina për mbajtjen e pacientit në jetë lëshojnë tinguj dhe bëjnë zhurma që 
lajmërojnë stafin për ndryshime në gjendjen e pacientit. Pacientëve ka gjasa t’u vendosen 
edhe disa tuba për të futur në organizëm lëngje dhe materie ushqyese ose për të larguar 
lëngje të tjera. Shumica e pacientëve në NKI janë nën efektin e qetësuesve, por jo 
gjithmonë krejtësisht të pavetëdijshëm. Është e zakonshme që pacientët në NKI t’i 
kenë të lidhur krahët ose këmbët në mënyrë që t’u pamundësohet heqja e tubave apo 
pajisjeve. Të gjitha këto intervenime shërbejnë për t’ju ndihmuar në mbijetimin e krizës 
së menjëhershme, megjithatë ato mund të jenë edhe të frikshme.

Figura: Trajtimi në kujdesin intensiv është invaziv, dhe përfshin shumë pajisje të specializuara.  
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Ka shumë aspekte të mjekësisë së kujdesit kritik të cilat më vonë mund të kontribuo-
jnë në zhvillimin e PTSD-së. 

 

 
A ju kujton ndonjëra prej këtyre përvojën tuaj në spital? Prioriteti kryesor i njësisë së 
kujdesit intensiv ka qenë t’ju ndihmojë të mbijetoni, kështu që gjithçka që u është bërë 
ka qenë me atë qëllim. Megjithatë, ju mund të jeni duke jetuar me pasojat e paqël-
limshme të simptomave të stresit pastraumatik. 

Vetëdija që jeta juaj 
mund të jetë në rrezik

Aktivizimi i sistemit tuaj të vërejtjes 
dhe reagimit ndaj “kërcënimeve” 
çon drejt ndjenjave normale të 

frikës dhe terrorit.

Ku�zimi �zik
Pacientët në kujdes intensiv 

ndonjëherë janë të ku�zuar ashtu 
që të mos mund t’i heqin kanillat, 

katetrat ose pajisjet e tjera. Kjo 
mund t’ju bëjë të ndjeheni të 

pafuqishëm dhe jashtë kontrollit. 

Deliri
Deliri është një gjendje e 

konfuzionit të thellë. Njerëzit në 
delir nuk mund të mendojnë 

qartë, kanë vështirësi të kuptojnë 
se çka po ndodhë rreth tyre, dhe 

mund të shohin apo dëgjojnë 
gjëra që nuk ekzistojnë.

Ndikimi i qetësuesve 
në vetëdije

Është çorientuese të lëvizet mes 
vetëdijes dhe pavetëdijes. Barnat 
qetësuese mund të çojnë në delir.

Halucinacionet, besimet e 
pazakonshme, dhe ëndrrat

Pacientët në kujdes intensiv shpesh 
kanë përjetime të frikshme ku 

ndjehen të persekutuar. Disa shohin 
gjëra që nuk janë të vërteta. Këto 

janë përpjekjet e mendjes suaj për 
të krijuar kuptim prej asaj që po 

ju ndodhë.

Mungesa e gjumit
Mungesa e gjumit është një prej 

shkaktarëve kryesorë të 
simptomave shqetësuese 

psikologjike  

Faktorët mjedisorë si ndirçimi 
ose zhurma e makinave

Kjo mund t’ju bëjë të ndjeheni të 
çorientuar ose t’ju pamundësojë 

gjumin.

Mbajtja e veshjeve mbrojtëse 
nga sta� mjekësor

Kombinimi i të qenit gjysëm të 
vetëdijshëm dhe të rrethuar me 

fytyra me maska mund të 
kontribuojë në paranojë.

Kohëzgjatja më e madhe
Disa përvoja traumatike përfundojnë 
brenda minutash. Por qëndrimi juaj 
në kujdes intensiv mund të zgjasë 
me ditë apo javë, duke ju dhënë 

një “doze” më të madhe të traumës.

Intervenimet mjekësore
Intervenimet mjekësore mund të 
jenë të frikshme, të parehatshme, 

të dhimbshme, ose që të trijat.

Ventilimi mekanik
Vendosja e tubit të frymëmarrjes 

nënkupton që nuk mund të 
komunikoni, mund t’ju bëjë të 

ndjeheni  të pafuqishëm, dhe ju vë 
në rrezik më të madh për të kaluar 

në delir. 

COVID-19
Mungesa e kontaktit me të 
dashurit mund t’ju bëjë të 
ndjeheni të vetmuar dhe 

të izoluar.  
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Psikologët që punojnë me njerëz të cilët janë pranuar në kujdes intensiv dinë që është 
e pritshme që ata të kenë përvoja të pakëndshme dhe shpesh të pazakonshme gjatë 
qëndrimit të tyre në spital. Raportet e rasteve të mëposhtme janë anonimizuar, por ato 
përshkruajnë përvoja që raportohen shpesh nga pacientë të kujdesit intensiv.

 Tregimi i Tanya-s

Tanya ishte tridhjet e pesë vjeç kur shkoi në spital për një operim të planifikuar në 
mushkëri. Operacioni i parë nuk shkoi siç ishte planifikuar dhe ndërkohë që ajo ishte 
në pavijonin e rehabilitimit ajo përjetoi ënjtje të mëdha përgjatë tërë trupit. Ajo mban 
në mend që mjekët ishin shqetësuar dhe thanë që është i nevojshëm një operim tjetër. 
Operacioni i dytë nuk ishte i suksesshëm, dhe ajo kaloi më shumë kohë në pavijonin e 
rehablitimit duke u ndjerë jashtëzakonisht keq (“më e sëmurë se kurrë më parë”) para 
se të kthehet në dhomën e kirurgjisë për operimin e tretë. Ajo mban mend vagullt të 
ketë nënshkruar një formular miratimi për operacinin e fundit, dhe gjëja që i kujtohet 
pas kësaj është zgjimi në një vend të çuditshëm. 

Tanya ishte shumë e sëmurë, nën efektet e barnave dhe në delir. Ajo lëvizte mes vetëdijes 
dhe pavetëdijes. Ajo përjetonte halucinacione në këtë gjendje – mendonte që infermi-
eret janë ninxha, dhe besonte që ishte kidnapuar e po mbahej peng në një anije. Ajo 
ndjehej e tmerruar dhe e persekutuar. Ndjente sikur kjo ka zgjatur me javë të tëra. 

Mjekëve u ishte dashur të vendosin një pipëz qëndrore në një venë të madhe në qafën 
e saj. Ajo ishte intubuar dhe lidhur me ventilator mekanik ashtu që makina të mund të 
marrë frymë për të. Me tuba në gojën e saj, ajo nuk mund të fliste apo të komunikonte. 
Tanya kishte rikthime të kujtesës ku ajo përpiqej të prekte qafën për të marrë vesh se 
çka po e bënte të ndjehej parehat dhe dikush e pengonte. Ajo mori vesh më vonë që 
kishte qenë një infermiere e cila ishte përpjekur ta ndalte prej heqjes së pipëzave, por në 
atë moment ajo ishte ndjerë e pafuqishme dhe e torturuar. 

Tanyas i është dashur shumë kohë për t’u rimëkëmbur fizikisht. Një vit pasi ishte liruar 
nga kujdesi intensiv, ajo kishte filluar psikoterapinë. Psikologu i Tanyas e kishte dëgjuar 
dhe i kishte thënë që ajo po përjetonte simptoma të Çrregullimit të Stresit Pastrauma-
tik. Tanyas i është dashur shumë kohë për t’u rimëkëmbur fizikisht. Një vit pasi ishte 
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liruar nga kujdesi intensiv, ajo kishte filluar psikoterapinë. Psikologu i Tanyas e kishte 
dëgjuar dhe i kishte thënë që ajo po përjetonte simptoma të Çrregullimit të Stresit 
Pastraumatik. Tanya po ripërjetonte rikthime të tmerrshme të kujtimeve të qëndrimit 
të saj në spital: disa prej tyre përfshinin kujtime të halucinacioneve që kishte përjetuar, 
dhe kur i ktheheshin këto kujtime të padëshiruara, ato sillnin me vete të njejtën ndjesi 
të pafuqisë. Ajo gjithashtu ndjehej thellësisht e trazuar sepse besonte që vet ishte në 
një mënyrë e keqe, ose fajtore, sepse i kishte shkaktuar aq shumë shqetësime familjes: 
gjatë një momenti relativisht të kthjellët në spital ajo përshkruan që kishte imagjinuar 
familjen e saj duke vuajtur pa të, dhe i kishte imagjinuar edhe si të pastrehë e rrugëve 
sepse ajo kishte vdekur. 

Tanya plotësoi një formular të terapisë psikologjike të quajtur desensitizimi i lëvizjes së 
syrit dhe riprocesimi (eye movement desinsitisation and reprocessing-EMDR) ku ishte 
inkurajuar të mendojë rreth “procesimit” të asaj që i kishte ndodhur dhe ishte ndihmuar 
në këtë proces. Ajo dhe terapisti i saj e kishin rishikuar “ditarin e NKI-së” të cilin një 
infermiere e NKI-së e kishte përgatitur për të, gjë që e ndihmoi t’i vë në rend ca gjëra. 
Gjatë terapisë ajo bëri bashkë fragmente të rëndësishme nga kujtimet e saj të cilat 
kishin qenë aq trazuese dhe hutuese për të. Qasja në kujtimet e saj traumatike kishte 
qenë e frikshme për Tanyan – kur mendonte sërish për to ajo ndjehej e persekutuar, 
njësoj sikur gjatë qëndrimit në kujdes intensiv. Megjithatë, me kohë, ajo filloi të vërente 
që ndjenja e saj e frikës po largohej dhe ajo më nuk besonte që ishte e pafuqishme. Ajo 
filloi t’i jepte kuptim asaj që i kishte ndodhur dhe rikujtimet e saj u reduktuan. Për të 
ishte me rëndësi të kuptojë që infermieret kanë qenë duke e ndihmuar dhe ninxhat 
kanë qenë halucinacione. 

Një besim i cili ishte veçanërisht sfidues për Tanyan ishte ideja e saj që ishte e keqe 
për shkak se e kishte shqetësuar familjen e saj. Ajo mbante në mend veten të shtrirë në 
spital duke imagjinuar familjen që po vuante pa të, dhe vërshohej me ndjenjat e fajit. 
Ajo punoi me terapistin e saj për t’i shprehur dhe zgjidhur këto ndjenja, dhe në fund 
arriti të kuptojë që ajo nuk ishte përgjegjëse për mënyrën se si kishin rrjedhur ngjarjet. 
Për të ishte ndihmues “përditësimi” i imazhit të saj katastrofal të familjes, me një imazh 
të lumtur të tyre një vit më vonë. Kur ndaloi së fajësuari veten, ajo u ndje më e aftë për 
t’i ofruar vetes dashamirësinë dhe durimin i cili i ndihmoi asaj në rimëkëmbjen fizike. 
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 Tregimi i Dave

Dave ishte gjashtëdhjetë vjeç dhe vuante nga sëmundja pulmonare obstruktive kronike 
(SPOK) dhe nga probleme me zemër. Ai ishte në gjendje të keqe pas një operacioni, 
dhe nuk po përmirësohej siç kishte pritur. Ai nuk mund të mbushej frymë për disa 
ditë dhe kur kjo gjendje filloi të përkeqësohej, ai shkoi në vizitë tek mjeku i familjes. 
Mjeku i tij ishte aq i shqetësuar për të sa që thirri ambulancën e cila e dërgoi drejt në 
emergjencë. Në departamentin e emergjencës Dave vazhdoi të mos mund të mbushej 
frymë përkundër faktit që i ishte dhënë oksigjen. Atë e zhvendosën në pavijonin e 
mushkërive dhe kaloi pesë orë me vështirësi të mëdha për t’u mbushur me frymë – ai 
përshkruan që ka luftuar për secilën frymëmarrje. 

Në fund mjekët vendosën që Dave duhej të shtrihej në kujdes intensiv. Ai tashmë ishte 
i rraskapitur dhe ndjehej i sigurt që do të vdiste. Atë e transportuan në njësinë e kujdesit 
intensiv por pati një vonesë meqë dera e ashensorit nuk punonte si duhet, dhe ai mban 
mend që pati menduar se do të vdiste në ashensor. Dave kaloi katër ditë në njësinë e 
kujdesit intensiv. Atë e lidhën me ventilator mekanik deri sa gjendja e tij u stabilizua 
mjaftueshëm për ta kthyer në pavijonin e mushkërive. Dave u përmirësua mjaftueshëm 
për t’u liruar nga spitali një javë pas kësaj. 

Kur arriti në shtëpi Dave filloi të përjetonte makthe dhe përfytyrime të kapakut të 
arkivolit që po e mbyllnin me të brenda. Këto e tmerronin dhe ai shmangte gjumin si 
përpjekje për t’i evituar: ai shpesh e kalonte tërë natën në kolltuk para televizorit. Këto 
përfytyrime kthenin kujtime të cilat Dave nuk mund t’i kuptonte, çka i jepte shumë 
ankth. Ai ndjente që nuk po mund ta përballonte, dhe filloi të evitojë gjërat që e shqetë-
sonin si ashensorët dhe spitalet. Kjo ishte veçanërisht problematike për Dave sepse atij 
i duhej të shkonte në vizita të rregullta në spital për të monitoruar situatën me SPOK 
dhe sëmundjen e zemrës. Për më keq, punëdhënësi i Dave nuk ishte mbështetës rreth 
situatës së tij dhe i bënte trysni për të punuar më shumë se sa ishte e shëndetshme për 
të. 

Kur filloi terapinë psikologjike shumë muaj më vonë, Dave në fillim raportoi që nuk ishte 
i vetëdijshëm për një pjesë të madhe të qëndrimit të tij në njësinë e kujdesit intensiv. Ai 
e dinte prej fjalëve të gruas së tij që kishte qëndruar për katër ditë, ishte ventiluar me-
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kanikisht dhe gjithashtu e kishin lidhur për shtrati. Nuk dinte më shumë, sepse gruaja e 
tij ishte trazuar shumë kur ai e kishte pyetur lidhur me këtë. Gjatë terapisë Dave mësoi 
që ai po përjetonte simptoma të PTSD-së. Terapisti i tij i shpjegoi që shmangia që ai u 
bën gjërave që ia kujtojnë përvojën në spital është e kuptueshme, por mund të jetë duke 
e penguar rimëkëmbjen e tij.

Gjatë terapisë psikologu i kishte kërkuar atij të rikthejë kujtimet e tij ngadalë dhe me 
kujdes. Dave kujtoi që me një rast në NKI kur ai ishte i sigurt që kishte vdekur dhe 
kapaku i arkivolit ishte ishte mbyllur me të brenda – ai e kuptoi që “gozhdat” ishin në 
fakt detaje në tavanin sipër të cilat ai i kishte keqkuptuar për shkak të delirit që ka qenë 
duke e përjetuar në atë moment. Më vonë në terapi, një pjesë e rëndësishme e trajtimit 
të Dave ka përfshirë rivizitimin e spitalit ku ai ishte trajtuar. I shoqëruar nga një in-
fermiere, ai dhe terapisti i tij e rikrijuan udhëtimin e tij nga dhoma e emergjencës, në 
pavijonin e mushkërive, drejt njësisë së kujdesit intensiv – duke përfshirë udhëtimin në 
ashensorin që kishte ngecur. Përballja me frikat e tij i jepte ankth, por me inkurajim 
ai ishte në gjendje ta ekspozinte veten ndaj gjërave që e frikësonin. Si përfundim ai e 
konsolidoi dijen që kishte mbijetuar. Ai filloi të shkojë prapë në vizitat e tij spitalore, 
dhe gradualisht frika e tij u reduktua dhe ai filloi të kthente besimin. Gjatë rikuperimit, 
ai vërejti që edhe bashkëshortja e tij kishte zhvilluar simptoma të PTSD-së, dhe ai e 
mbështeti atë në kërkimin e trajtimit.
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Deliri

Shumë pacientë të cilët vuajnë nga një sëmundje kritike dhe kanë nevojë për kujdes 
intensiv vuajnë nga deliri. Deliri është gjendje e konfuzionit të thellë. 

 

Figura: Deliri është emri mjekësor për një gjendje të konfuzionit të thellë.

Nëse keni përjetuar delir gjatë qëndrimit tuaj në spital, ju mund të brengoseni rreth 
asaj që kjo nënkupton. Disa njerëz brengosen që kjo është shenjë se ata janë të sëmurë 
mendërisht ose që po çmenden. Mos u brengosni – deliri nuk e nënkupton asnjërën 
prej këtyre. Në fakt ai është shumë i zakonshëm në mjedise spitalore. Mes katër dhe 
nëntë nga çdo dhjetë pacientë në kujdes intensiv përjetojnë delir. Ky numër rritet në 8 
nga 10 pacientë të cilët kanë pasur nevojë për makina të frymëmarrjes [3]. 

Figura: Deliri përjetohet nga 8 prej 10 pacientëve që kanë nevojë për ventilim në NKI.

Deliri
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Nuk mund të mendojë 
qartë dhe ndjehet konfuz

Mund të ndjejë emocione 
të fuqishme të tilla si frikë 

apo vetmi

Mund të ndjehet i 
persekutuar dhe të besojë 

gjëra të pazakonshme

Mund të shohë apo 
të dëgjojë gjëra që 
nuk janë aty por që 
duken shumë reale
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Mjekët mendojnë që deliri shkaktohet nga ndryshimet në mënyrën si truri funksionon. 
Kjo mund të ndodhë kur:

• Truri juaj pranon më pak oksigjen.

• Ka ndryshime në mënyrën se si truri juaj e përdorë oksigjenin, dhe kur ka ndryshime 
kimike në trurin tuaj.

• Jeni nën ndikimin e disa barnave apo nën anestezi ose qetësues.

• Keni një infeksion të rëndë, ose vuani nga disa sëmundje të caktuara mjekësore.

• Keni dhimbje të mëdha.

• Keni shikim apo dëgjim të reduktuar.

• Jeni të moshuar.

Nëse keni pasur përvoja të të parit ose të të besuarit të gjërave të pazakonshme kur 
keni qenë në NKI, gjasat janë të mëdha që kjo ka qenë rezultat i delirit. Fatmirësisht, 
deliri është i përkohshëm dhe kalon pasi që shkaku në rrënjë të tij të jetë trajtuar. Nëse 
vazhdoni të keni përvoja të ngjashme me ato që keni pasur në spital, është shumë e 
mundur që këto janë rikujtime të halucinacioneve që i keni pasur në spital, dhe jo 
shenjë që deliri po vazhdon. 
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Shërimi nga PTSD

Edhe pse është jashtëzakonisht tronditëse të vuani nga PTSD, fatmirësisht ky është një 
çrregullim shumë i trajtueshëm. Hapi i parë për të tejkaluar PTSD-në është të kuptuarit 
e mënyrës se si “ngec” dhe pse nuk përmirësohet pa ndërhyrje. Psikologët kanë zhvilluar 
një mënyrë shumë të dobishme të të menduarit rreth PTSD-së, e cila ndihmon në të 
kuptuarit e problemit. Atëherë, si zhvillohet PTSD dhe çfarë ja mundëson vazhdi-
mësinë?

1. Niveli juaj i kërcënimit është aktiv dhe ka qëndruar aktiv

Truri dhe trupi juaj përmbajnë një “sistem kërcënimi” qëllimi i të cilit është t’ju ndihmojë 
të qëndroni gjallë. Një pjesë e trurit tuaj -- amigdala – ka përgjegjësinë e identifikimit 
të rreziqeve. Ajo nxitet nga çfarëdo qoftë që do të mund ta kërcënonte jetën tuaj – dhe 
aktivizon një “alarm” në trupin tuaj për t’ju ndihmuar në përgatitjen për reagim. Moto 
e këtij sistemi është “më mirë siguri se sa pendim” – ajo preferon të aktivizojë një alarm 
të rrejshëm nëntë herë se sa të mos e vërejë qoftë edhe një rrezik të vërtetë. 

Figura: Sistemi juaj i kërcënimit vëren rrezikun dhe e përgaittë trupin tuaj për të reaguar. Pas një përvoje trau-

matike sistemi juaj i kërcënimit mund të jetë në gjendje gatishmërie. 

Ndërkohë që sistemi juaj i kërcënimit është aktiv, ju mund ta keni të vështirë të flini 
apo të relaksoheni, mund të ndjeheni “reaktivë” ose në gjendje gatishmërie me të tjerët 
përreth jush. Pas një përvoje traumatike, si pranimi në NKI, është normale që sistemi 
juaj i kërcënimit të mbetet në gjendje gatishmërie për një periudhë të caktuar në 
vazhdim. Për njerëzit që kanë PTSD duket që merr edhe më shumë kohë të kthehen 
në normalitet.  

Sistemi juaj i kërcënimit mund të nxitet nga rreziqe të vërteta por edhe të imagjinuara. 

Rrezik
Vërejtur nga 

amigdala
Trupi përgatitet 

për veprim
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Mund të vëreni që edhe vetëm të menduarit rreth asaj që ju ka ndodhur mund të nxisë 
ndjenja të ankthit dhe tension.

Tanya ishte e frikësuar gjatë kohës së saj në spital, dhe për një kohë të gjatë më pas. Kur 
ja kishte përshkruar psikologut të saj, ajo i kishte treguar se sa shumë ishte frikësuar 
duke ditur që dy operacionet e para nuk kishin qenë efektive dhe që kishte nevojë për 
një tjetër. Ajo gjithashtu kishte përshkruar se sa e tmerruar ishte ndjerë kur ka qenë në 
kujdes intensiv dhe e pafuqishme kur mendonte që po e mbanin peng. Pasi që Tanya u 
largua nga spitali, ankthi i saj vazhdoi – rikujtimet e saj ishin të frikshme dhe e bënin 
të brengosej se po çmendej, ajo ndjehej “në buzë të shpërthimit”, e kishte të vështirë të 
flinte dhe nuk i pëlqente të kishte njerëz përreth.

2. Kujtimet gjatë PTSD-së janë ndryshe

Kujtimet gjatë PTSD-së janë ndryshe nga kujtimet normale. Disa prej cilësive që mund 
t’i bëjnë ato veçanërisht shqetësuese janë:

• Menjëhershmëria. Kur kujtimet gjatë PTSD-së janë aktive në mendjen tuaj, mund 
të keni ndjesinë që ngjarja po ndodhë pikërisht tani në momentin aktual. Madje mund 
të harroni edhe ku jeni.

• Të gjalla. Kujtimet gjatë PTSD-së shpesh janë aq të gjalla sa duken të vërteta. Mund 
të dëgjoni zëra ose të nuhasni erëra të cilat i keni përjetuar gjatë me një qartësi aq të 
madhe sa që ju ndjeni që jeni prapë në të njejtën situatë.

• Të pavullnetshme. Kujtimet gjatë PTSD përjetohen si më pak “nën kontroll”. Ato 
mund të shfaqen në mendjen tuaj papritmas, dhe mund të jetë vështirë të shtypen.

• Të fragmentuara. Ju mund të kujtoni vetëm pjesë të asaj që ka ndodhur, ose kujtesa 
juaj mund t’i rikthejë vazhdimisht vetëm pjesët më të këqija.

Nuk është faji juaj nëse përjetoni kujtime të tilla. Kujtimet tuaja janë të tilla për shkak 
të neurobiologjisë tuaj – mënyrës se si është dizajnuar truri juaj. Psikologët mendojnë 
që kujtimet e tilla traumatike depozitohen ndryshe në tru. Një detyrë e rëndësishme 
gjatë trauma terapisë është “procesimi” i kujtimeve ashtu që ato të mos jenë aq trazuese.

Gjatë kohës së saj në NKI Tanya ishte në delir dhe mendonte që e kishin kidnapuar 
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njerëz të cilët planifikonin ta lëndonin. Kur e kishin liruar nga spitali Tanya kishte 
shumë kujtime të padëshiruara të gjërave që i kishte përjetuar në NKI. Ajo kishte kuj-
time të bisedave që mendonte që i kishte dëgjuar nga periferia, dhe përjetonte të njejtat 
ndjenja të terrorit të cilat i kishte ndjerë atëkohë. Kur këto kujtime aktivizoheshin në 
mendjen e saj, ajo ndjehej sikur të ishte kthyer në NKI. Ato ishin aq të fuqishme saqë ajo 
prapë mund t’i nuhaste gjërat – erën e kimikateve të pastrimit – dhe të dëgjonte tingujt 
e makinave. Ripërjetimi i këtyre kujtimeve të çuditshme e bënte atë të dyshojë se çfarë 
është e vërtetë dhe çfarë nuk ishte.

3. PTSD ka të bëjë tërësisht me krijimin e kuptimit

Terapia Kognitivo-Bihejviorale (Cognitive Behavioral Therapy-CBT) punon me 
mendimet dhe besimet tona sepse janë ato që nxisin ndjenjat tona. Ajo që e bën 
PTSD-në kaq trazuese, dhe një arsye e vazhdimësisë së tij, janë mënyrat në të cilat ju 
i keni dhënë kuptim asaj që ju ka ndodhur. Ndonjëherë interpretimet tona janë krejtë-
sisht të sakta, por ndonjëherë ato mund të jenë të pasakta, çka nuk ndihmon aspak.

Ndërkohë që ka qenë në kujdes intensiv Tanya ka qenë shumë e sëmurë dhe është dashur 
të lidhet për shtrati për t’ja pamundësuar heqjen e tubave. Si efekt i delirit të saj ishte 
halucinacioni që infermieret janë ninxha. Kuptimi që truri i Tanyas kishte krijuar prej 
kësaj përvoje atëkohë ishte që ajo po mbahej peng dhe po persekutohej – dhe si rezultat 
i kësaj ajo ndjehej e frikësuar. Pas lirimit nga spitali Tanya kishte makthe dhe ripërje-
time të cilat e rikthenin traumën. Asaj këto i dukeshin të vërteta dhe interpretimi që ajo 
kishte për këtp përjetime ishte që po çmendej– çka e frikësonte edhe më shumë.

Ngjarja Interpretimi Ndjenja
Të qenit e mbajtur në NKI dhe 
të kuptuarit që nuk mund të 
lëvizja

Po mbahem peng E frikësuar

Makthe me ninxha infermiere Po çmendem E frikësuar

Tabela: Si i interpretoi Tanya disa prej përvojave të saj gjatë dhe pas kohës që kaloi në NKI.

Interpretimet e padobishme të ngjarjeve mund t’ju mbajnë “të ngujuar”. Trajtimet 
psikologjike për PTSD përfshijnë përditësimin e çfarëdo kuptimi të padobishëm të 
traumës suaj.
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Kuptimet e padobishme Kuptimet e dobishme
Po mbahem peng nga disa ninxha me maska. Infermiere me maska janë kujdesur për mua në 

spital.
Do të vdes, jeta ime është në rrezik. Jeta ime ka qenë në rrezik, por tani jam e sigurt 

dhe duke u rimëkëmbur.
Askush nuk po më dëgjon, askujt nuk i bën për 
mua.

Nuk mund të flisja sepse kisha një tub në 
rrugët e frymëmarrjes. Kam qenë nën kujdesin 
e njerëzve atëherë dhe të tjerëve u intereson 
mirëqenia ime tani.

Jam duke u çmendur, nuk është normale të kem 
këso përvojash.

Kam qenë në delir në NKI dhe kam përjetuar 
halucinacione. Kjo është shumë e zakonshme 
dhe nuk do të thotë që jam duke u çmendur.

Ndoshta nuk jam e besueshme të kujdesem për 
fëmijët tani.

Nuk jam duke u çmendur, po shërohem nga 
PTSD dhe jam në gjendje të kujdesem në 
mënyrë të sigurt për fëmijët e mi.

Tabela: Disa prej kuptimeve të padobishme të Tanyas, dhe perspektivat më të dobishme të cilat ajo i zbuloi.

4: Ndonjëherë mënyrat që zgjedhim për t’u përballur janë kundër-

produktive 

Të gjithë ne bëjmë më të mirën që mundemi për t’u përballur me atë që ndjejmë. Një 
problem me PTSD-në është që gjërat që bëjmë për t’u përballur ndonjëherë dalin të 
jenë të padobishme. A përdorni ndonjë prej strategjive të mëposhtme?

Strategjia e përballimit Efekti i dëshiruar Efekti i padëshiruar
Shmang përkujtuesit. Shmang shqetësimin. Ndjehem 

mirë.
Kujtimi i traumës mbetet i “pa-
procesuar”. Jeta kufizohet nga 
ankthi.

Nuk flas për atë. Shmang shqetësimin. Nuk dua 
që njerëzit të mendojnë që jam 
çmendur.

Kukjtim i traumës mbetet 
i “paprocesuar”. Nuk marr 
mbështetje nga të dashurit dhe 
profesionistët. Vazhdoj të men-
doj që jam çmendur.

Përdor droga apo alkohol. Flej më mirë.
Kontrolloj se si po ndihem.

Gjumi përkeqësohet. 
Nuk ndjehem më mirë.
Varësi.

Shmang të menduarit rreth 
asaj që ka ndodhur, vazhdoj ta 
shtyp.

Shmang ndjenjën e shqetësimit. Shtypja e gjërave çon drejt “rik-
thimit” të tyre dhe përjetimit 
më të fuqishëm.

Kontrolloj/skanoj për simp-
toma.

Detektoj simptomat para se të 
bëhen serioze.

Vazhdoj të kem “alarme te rre-
jshme” dhe të vërej simptoma 
të parëndësishme.

Tabela: Strategjitë e përballjes kanë pasoja të qëllimshme dhe të paqëllimshme.
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5. Kompletimi i pikturës

Nëse i bëjmë bashkë të gjithë këta hapa, ju filloni të kuptoni pse PTSD nuk përmirëso-
het vet. Ky është “cikli vicioz” të cilin e kishte vizatuar terapisti i Tanyas bashkë me të. 
Tanyas i ndihmoi kjo për shkak se krijonte kuptim prej asaj që i kishte ndodhur. Dhe u 
jepte një plan për atë që u duhej të bënin gjatë trajtimit. 

Simptomat e kujtesës ndërhyrëse

Shmag të menduarit rreth saj.
Mbaj veten të zënë, shpërqëndroj veten.

Përpiqem t’i shtyj tutje kujtimet.
Fiksohem me shqetësimin që i 
kam shkaktuar familes sime.

Mendime dhe besime negative

Ngjarja traumatike

Ndjenja aktuale e kërcënimit

Strategjitë e përballimit

Shmangia do të 
thotë që kujtimet e 

mia mbesin të 
pandryshuara dhe 

të gjalla

Shmangia do të 
thotë që besimet 
e mia mbesin të 

njejta 

Unë isha shumë keq dhe në kujdes intensiv kisha delir – kisha 
halucinacione dhe mendoja që infermieret ishin ninxha, besoja 

që isha kidnapuar dhe po mbahesha peng.

Kujtime të copëzuara
Kujtime lehtë të nxitshme
Ripërjetime të gjalla të 

halucinacioneve dhe 
ndjesia e persekutimit 

Gjatë: Ata mund të më vrasin. 
Ninxhat po më mbajnë peng në 
një anije. Jam e pafuqishme. 
Pas: A jam duke u çmendur? 

Unë jam e keqe, është faji im.

E tmerruar
E pafuqishme
E persekutuar

Fajtore

Plani: Shqyrtimi i 
besimeve të mia dhe 
të kuptuarit e asaj 

që mendoj tani.

Plani:
• Ndërprej shmangien

• Ju qasem kujtimeve të mia
• Filloj të rimarr jetën 

në duart e mia

Plani: ‘Procesimi’ 
i kujtimeve të 

mia me një 
terapist

!
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Psychological treatments for PTSD

Ka trajtime të shkëlqyera për PTSD të cilat janë të bazuara në dëshmi. Disa prej më të 
hulumtuarave janë:

• Terapitë Kognitivo Bihejviorale (Cognitive Behavioural Therapies – CBT) duke 
përfshirë Terapinë Kognitive për PTSD (Cognitive Therapy for PTSD – CT-PTSD) 
dhe Terapinë e Procesimit Kognitiv (Cognitive Processing Therapy – CPT)

• Desensitizimi dhe Riprocesimi i Lëvizjeve të Syrit (Eye Movement Desensitisation 
and Reprocessing – EMDR)

Edhe pse këto trajtime mund të dallojnë në disa prej specifikave të tyre, ajo çka të gjitha 
përfshijnë është:

• Një nivel ekspozimi ndaj kujtimeve tuaja traumatike. Kujtimet me PTSD mund 
të jenë paksa të çrregullta (kujtimet e kujdesit intensiv edhe më shumë). Biseda dhe 
të shkruarit rreth asaj që ju ka ndodhur mund të ndihmojë në “procesimin” e këtyre 
kujtimeve dhe t’i bëjë ato më pak ndërhyrëse dhe shqetësuese.

• Krijimi i kuptimit. Të kuptuarit e asaj që ju ka ndodhur, të kuptuarit e logjikës që e 
keni ndjekur në interpretimin e këtyre përvojave atëherë, dhe ndihma për të rivlerë-
suar këto ide nga perspektiva e gjërave që i dini tani.

• Të mësuarit e strategjive të ndryshme të përballimit. Tejkalimi i shmangies, të 
mësuarit e mënyrave më të shëndetshme të përballimit, dhe rimarrja e kontrollit mbi 
jetën tuaj. 

Detyra të veçanta terapeutike nëse keni qenë në kujdes intensiv

Disa komponente të cilat mund të jenë veçanërisht të dobishme për njerëzit që kanë 
përjetuar NKI-në përfshijnë:

• Të mësuarit e mënyrave përmes të cilave sëmundjet fizike, deliri dhe aspekte të tjera 
të mjedisit spitalor mund të ndikojnë në psikologjinë tuaj. 

• Të mësuarit rreth halucinacioneve dhe ripërjetimeve, dhe pse ato ndodhin. Është me 
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rëndësi që ju të kuptoni se vetëm sepse ju keni përjetuar halucinacione gjatë NKI-së, 
ose ripërjetime më vonë, nuk do të thotë që ju jeni duke u çmendur apo që jeni në 
rrezik.

• Leximi i regjistrave mjekësorë për të zbuluar se çka ju ka ndodhur prej ditës në ditë 
(për të mbushur zbrazëtitë në kujtesën tuaj). Nëse trauma juaj ka vazhduar për një 
kohë të gjatë, psikologët shpesh do t’ju ndihmojnë të krijoni një “kronogram” (për-
faqësim të ngjarjeve të renditura në kohë) për të plotësuar historinë tuaj.

• Vizita në vendin e ngjarjes, nëse kjo është e mundur. Rivizitimi i NKI-së (ose shikimi 
i fotove apo videove) mund t’ju ndihmojë në “procesimin” e kujtimeve tuaja trauma-
tike dhe në korrigjimin e besimeve të padobishme që mund të keni. Për disa njerëz, 
takimi me stafin që është përkujdesur për ta është i dobishëm.

• Pranimi që mund të ekzistojnë zbrazëti në kujtesën tuaj për shkak se ju nuk keni qenë 
të vetëdijshëm tërë kohën. 

• Të kuptuarit që ju mund të keni “kujtime trupore” të fuqishme nga ngjarja që keni 
përjetuar. Këto mund të paraqiten si ripërjetime, ose mund të kaloni nëpër to gjatë 
trauma terapisë.
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Çfarë duhet të bëj nëse mendoj që mund të kem 
PTSD pas një sëmundjeje kritike?

Hapi 1: Vlerësimi preliminar

Nëse mendoni që mund të keni PTSD atëherë një hap i parë i mirë është plotësimi i 
këtij pyetësori të shkurtër. Ju nuk mund ta diagnostifikoni veten me PTSD, por mund 
të tregojë nëse do të përfitonit nga një vlerësim i plotë prej një profesionisti të shëndetit 
mendor.

Ndonjëherë njerëzve u ndodhin gjëra të cilat janë veçanërisht të frikshme, të pazakonshme, të tmerrshme 
ose traumatike. Për shembull pranimi në njësinë e kujdesit intensiv. A keni përjetuar ndonjëherë ngjarje 
të këtij lloji? 
PO / JO

Nëse po, ju lutem përgjigjuni në pyetjet e mëposhtme.

Gjatë muajit të kaluar:
1. A keni pasur makthe rreth ngjarjes/ve ose keni menduar rreth ngjarjes/ve kur nuk keni dashur?   
PO / JO

2. A keni provuar shumë të mos mendoni rreth ngjarjes/ve ose jeni përpjekur shumë për të shmangur 
situatat që ju kujtojnë ngjarjen/et? 
PO / JO

3. A keni qenë vazhdimisht në gatishmëri, vigjilentë ose lehtë të trembshëm? 
PO / JO

4. Jeni ndjerë të mpirë ose të shkëputur nga njerëzit, aktivitetet apo mjedisi juaj? 
PO / JO

5. A jeni ndjerë fajtorë apo të paaftë për të kontrolluar vetfajësimin ose fajësimin e të tjerëve për ngjarjen/
et ose ndonjë problem që ngjarja/et mund të ketë/në shkaktuar?
PO / JO

Nëse jeni përgjigjur me PO në tri ose më shumë prej këtyre pyetjeve atëherë ju mund të jeni duke 
vuajtur nga çrregullim i stresit pastraumatik. Mund të doni të kontaktoni një specialist të shëndetit 
mendor për një vlerësim të plotë. 
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Hapi 2: Flisni me një profesionist

Nëse mendoni që po përjetoni simptoma të PTSD-së, mund të vendosni të kërkoni 
ndihmë nga një profesionist. Do të duuhej të kontaktonit mjekun e familjes, ose një 
terapist të psikologjisë. 

Për të gjetur një terapist të trajnuar në CBT:

• SHBA: http://www.abct.org

• MB: https://www.babcp.com

• Europë https://eabct.eu/about-eabct/member-associations/

• Australi: https://www.aacbt.org.au

• Kanada: https://cacbt.ca/en/

Për të gjetur një therapist të trajnuar në EMDR:

• SHBA: https://emdria.org

• MB: https://emdrassociation.org.uk

• Europë: https://emdr-europe.org/associations/european-national-associations/

• Australi: https://emdraa.org

• Kanada: https://emdrcanada.org
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Informacione për profesionistët e shëndetit men-
dor që punojnë me pacientë të cilët kanë PTSD 
pas pranimit në kujdes intensiv

Edhe terapistët që kanë përvojë në punën me mbijetuesit e traumës mund të ndjehen 
të sfiduar prej disa aspekteve të traumës nga NKI. Në thelb, trajtimet psikologjike për 
traumën nga NKI përdorin të njejtat elemente sikur gjatë trajtimit të llojeve të tjera të 
traumës. Megjithatë për terapistët mund të jetë i dobishëm familjarizimi me detajet 
e mëposhtme dhe marrja e mikëqyrjes së përshtatshme profesionale kur punojnë me 
këtë popullatë. Nëse keni përjetuar traumë mjekësore dhe planifikoni të kërkoni terapi 
diskutimi i kësaj faqeje me terapistin tuaj mund të jetë i dobishëm për ju.

Kujtimet traumatike: kohëzgjatja, fragmentimi, përmbajtja

Qëndrimet në kujdes intensiv mund të zgjasin prej disa ditë deri në disa javë. Kohëzg-
jatja e qëndrimit mund të nënkuptojë që pacientët kanë përjetuar një “dozë” më të lartë 
të traumës se mbijetues të tjerë të traumës dhe që rrjedhimisht mund të ketë më shumë 
kujtime traumatike me të cilat duhet të punohet.

Gjasat janë të vogla që pacientët të kenë qenë të vetëdijshëm për tërë periudhën e 
qëndrimit të tyre në NKI. Ata ka shumë gjasa të kenë pasur vetëdije të kufizuar, kodimi 
i kujtesës ka gjasa të jetë ndikuar, dhe qasja në kujtime rrjedhimisht do të jetë e ndikuar. 
Është e pritshme që pacientët do të kenë zbrazëtira në kujtimet e tyre dhe kjo duhet 
marrë në konsideratë. Gjatë procesimit të kujtimeve ju mund të përdorni shtysën “Dhe 
çfarë të kujtohet pas kësaj?”.

Terapistët duhet të parashohin që kujtimet traumatike të përvojave në kujdesin kritik do 
të jenë veçanërisht të fragmentuara, dhe mund të përmbajnë një përzierje të përmbajtjes 
“së vërtetë” dhe “të halucinuar”. Shpesh është e dobishme të krijohet një kronogram i 
përvojës spitalore të personit i cili inkorporon informacione nga kujtimet e tyre, regjis-
trat mjekësorë dhe ditari i NKI-së nëse diçka e tillë është në dispozicion, por edhe 
përshkrimet nga miqtë dhe familja. Krijimi i një narrative të ilustruar ose të shkruar 
shpesh është  i dobishëm. 
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Përvoja të deluzioneve ose halucinacioneve në NKI mund të duket 

se vazhdojnë pas lirimit nga spitali

Deliri është tejet i zakonshëm tek pacientët të cilët kanë kërkuar kujdes intensiv, dhe 
mund të shkaktojë halucinacione dhe besime delusive. Nëse këto përvoja duket të 
vazhdojnë pas-NKI-së, mund të jetë e dobishme të konceptualizohen si kujtime të pa-
vullnetshme të përvojve të tyre të përpjekjeve aktive për të krijuar kuptim, të cilat janë 
koduar gjatë gjendjeve fiziologjike të delirit. 

Për të dhënë një shembull klinik, “Mark” ka qenë i ventiluar dhe nën efektin e qetë-
suesve gjatë qëndrimit të tij në NKI, dhe rrejdhimisht ka përjetuar delir. Një prej infer-
miereve të tij ishte me origjinë aziatike dhe atij i është dukur sikur po persekutohej nga 
gangsterë aziatikë. Pasi ishte rikuperuar fizikisht, ai akoma ndjente frikë në praninë e 
njerëzve me pamje aziatike, përjetonte kujtime të padëshiruara të fytyrave aziatike, dhe 
mbante besimin (më pak të fuqishëm se sa gjatë qëndrimit të tij në NKI) që po vëzhgohej 
nga një bandë burrash aziatikë. Konceptualizimi që ishte më i dobishëm për të ishte 
që sistemi i tij i kërcënimit po nxitej lehtë nga ngjashmëri me kujtimet e tij traumatike 
(fytyrat aziatike) dhe kujtimet e tij të padëshiruara ishin rikthime të periudhës së tij në 
NKI. Të dyja këto u zvogëluan në intensitet me ekspozim terapeutik ndaj kujtimeve të 
tij traumatike. Pas kësaj ai bëri disa eksperimente sjellore për të testuar besimet e tij që 
po vëzhgohej dhe rivlerësoi besimin e tij në formën më pak kërcënuese: “Askush nuk 
po më jep vëmendje të veçantë”. Pasi që kujtimet e tij ishin “procesuar” dhe besimet e tij 
ishin rivlerësuar, ai nuk ndjehej i shqetësuar nga kujtimet e tij në NKI.

Pacientët mund të përshkruajnë gjatë riprocesimit të kujtimeve 

traumatike “kujtime trupore” ose ndjenja që janë veçanërisht 

intensive 

Pacientët mund t’i përshkruajnë spontanisht këto përvoja gjatë vlerësimit ose procesimit 
të kujtimeve, por atyre mund t’u jetë e dobishme gjithashtu nëse terapisti i pyet, drejt-
përdrejt por me ndjeshmëri, lidhur me këto përvoja. Për shembull, pacientët mund të 
përshkruajnë ndjesi të pakëndshme në fytin e tyre, gjë që është e ndërlidhur me përvojën 
e intubimit, ose parehati në zonën e ijeve për shkak të kateterizimit. Sikur me kujtimet 
e zakonshme traumatike të përvojave vizuale ose auditive, riprocesimi i kujtimeve të 
llojit somatosensorik (përmes ekspozimit) është një formë efektive e trajtimit. 
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Nëse pacientët e kanë kaluar kohën shtrirë në shpinë ose përmbys, mund të jetë e 
dobishme të bëni një pjesë të punës së procesimit të kujtimit në një pozitë të ngjashme 
trupore.

“Rikthimi i dhimbjes (pain flashbacks)” është një fenomen i vërtetë 

dhe ja vlen të eksplorohet

Rikthimet janë një formë e kujtesës së pavullnetshme. Ato shpesh përjetohen përmes 
modaliteteve vizuale dhe auditore, por kujtimet olfaktorike (nuhatja) dhe somatosensore 
(prekja) gjithashtu raportohen relativisht shpesh. Hulumtimet tregojnë që individët të 
cilët përjetojnë dhimbje fizike gjatë traumës së tyre mund ta ripërjetojnë këtë dhimbje 
në formë të rikthimeve, por që shumë prej tyre nuk do t’i raportojnë këto përvoja në 
mënyrë spontane. Përvoja klinike tregon që këto kujtime mund të procesohen në të 
njejtën mënyrë si kujtimet e tjera traumatike.

Vlerësimet e pasojave të traumës duhet të adresohen

Vlerësimet pas përvojave në kujdesin kritik mund të prekin disa domene të rëndë-
sishme, dhe mund të adresohen duke përdorur intervenime kognitive dhe sjellore. Për 
më shumë informacione klinicistët referohen tek  Murray et al (2020) [4] i cili diskuton 
qasjet klinike ndaj disa prej ketyre intervenimeve më në detaje.

• Besimet rreth sëmundjeve mendore ose rreth integritetit mendor si pasojë e  përvojave 
të delirit. Besimet mund të përfshijnë tematika të tilla si: “Jam duke u çmendur”, 
“Nuk mund t’i zë besë mendjes sime” ose “Nuk jam në kontrollë”. Pacientët mund të 
ndjehen të turpëruar prej mënyrës si janë sjellë gjatë trajtimit të tyre. 

• Besimet rreth humbjes. Këto mund të përfshijnë besime të ndërlidhura me humbjen 
e funksioneve fizike, ose humbje të mënyrës së mëhershme të jetesës.

• Besimet rreth imazhit trupor. Këto mund të përfshijnë besime rreth ndryshimeve 
permanente të tilla si: “Kurrë nuk do të jem i/e njejtë”, ose besime të tjera lidhur me 
vragë ose ndryshime të tjera të imazhit trupor si: “Unë jam i/e pështirë”. 

• Shqetësime shëndetësore. Është e zakonshme që pacientët të cilët kanë pasur përvoja 
serioze shëndetësore të frikësohen rikthimin e asaj sëmundjeje në të ardhmen apo të 
paraqitjes së sëmundjeve të tjera të cilat do t’i detyronin të shtriheshin prapë në spital. 
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Një ankth i tillë shëndetësor mund të përgjithësohet edhe si brengë për të afërmit.

• Besimet rreth trajtimit shëndetësor dhe stafit mjekësor. Ndjenja e zemërimit lidhur 
me aspekte të ndryshme të trajtimit mjekësor nuk është e pazakonshme, dhe disa 
pacientë mund të mos kenë besim te stafi mjekësor.

Vizitat në vendngjarje dhe qasja në regjistra

Diçka që ndihmon është që pacientët kanë mundësinë të qasen në regjistrat e pranimit 
të tyre në kujdes intensiv, ku detajohet rrjedha e sëmundjes së tyre dhe procedurat 
mjekësore nëpër të cilat kanë kaluar. Disa spitale krijojnë “ditare të NKI-së” që shkojnë 
në dobi të pacientëve duke ndihmuar në procesin terapeutik përmes qartësimit të 
përvojës së tyre.  

Në disa rrethana, vizitat në vendin e ngjarjes, pra në kujdes intensiv, janë të mundshme 
dhe shumë pacientë raportojnë që ato janë shumë të dobishme. Vizitat fizike në vende 
të ngjarjes aktualisht ka pak gjasa të lejohen për shkak të coronavirusit, andaj vizitat 
virtuale në vendngjarje janë një alternativë e përshtatshme. 

Terapistët duhet t’ju ndihmojnë klientëve të tyre të kërkojnë informacione të cilat do 
t’i ndihmojnë të kuptojnë origjinën e halucinacioneve, ose të cilat mund t’i ndihmojnë 
t’i përditësojnë besimet e tyre. Për shembull, klienti ynë “Dave” arriti të kuptojë që 
“gozhdat e arkivolit” të cilat i kishte parë në NKI me gjasë kanë qenë detaje në tavan. 
Kur “Tanya” vizitoi NKI-në ajo pa se me çfarë ndjeshmërie ndërvepronin infermieret 
me pacientët, dhe sa butësisht i inkurajonin ata të mos ndërhyjnë me tubat, dhe si 
pasojë ajo arriti të përditësojë besimin e saj në “Ato po përpiqen të ndihmojnë, e jo të 
dëmtojnë”

Pacientët mund të raportojnë nxitës të vazhdueshëm

Nxitësit mund të jenë vizualë, siq është stafi mjekësor, lokacionet ose stafi fizik. Nxitësit 
mund të jenë edhe zanorë, të tilla si tingujt e makinave. Ata mund të jenë edhe so-
matosensorë duke përfshirë shtrirjen në pozita të caktuara trupore. Pacientët mund të 
inkurajohen të përdorin diskriminimin e stimujve për të diskriminuar mes “atëherë” 
dhe “tani”, edhe për nxitës që ndodhin natyrshëm të cilët i përjetojnë në jetën e tyre të 
përditshme, por edhe për provokime të qëllimshme në dhomën e terapisë.
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Rreth këtij udhëzuesi

Kush jemi ne?

Dr Matthew Whalley është psikolog klinik dhe drejtor i Psychology Tools. Intere-
simet e tij në specializime klinike janë puna me mbijetues të traumës dhe zhvillimi i 
burimeve për t’ju ndihmuar klinicistëve në dhënien e terapisë efektive. Ai ka mbajtur 
poste klinike në nivele të ndryshme në kuadër të NHS-së (Shërbimi Shëndetësor 
Kombëtar në Mbretërinë e Bashkuar) dhe tani mban një ordinancë të vogël private. 
Ngritja e tij profesionale është në fushën e hulumtimeve dhe publikimet e tij përfshijnë 
eksplorim të qasjeve shkencore ndaj menaxhimit të dhimbjes, kujtesës autobiografike 
tek mbijetuesit e traumës, dhe qasjeve kognitivo-bihejviorale ndaj marramendjes.

Dr Hardeep Kaur është psikologe klinike dhe konsulente klinike në Psychology Tools. 
Ajo është specialiste në fushën e varësisë dhe traumës, mësimdhënëse e kualifikuar e 
mindfulness dhe mbikëqyrëse klinike, Rolet aktuale klinike të Dr. Kaur janë në një 
shërbim të varësisë në kuadër të NHS-së dhe në një shërbim të NHS-së për për-
mirësimin e qasjes në terapi psikologjike (IAPT- Improving Access to Psychological 
Therapies). Ajo ka udhëhequr ekipe të psikologjisë në një shërbim të IAPT dhe në 
Combat Stress, si dhe ka punuar në një shërbim tretësor të traumës në kuadër të NHS-s. 
Dr. Kaur është një terapiste e CBT-së e akredituar nga BABCP (British Association 
for Behavioral and Cognitive Psychotherapies-Shoqata Britanike për Psikoterapi Bi-
hejviorale dhe Kognitive) dhe ka ekspertizë në ACT, CFT DHE EMDR.

Çfarë është Psychology Tools?

Misioni i Psychology Tools është i dyfishtë: të sigurohet që terapistët në mbarë botën 
kanë qasje në mjete të cilësisë së lartë e të bazuara në dëshmi të cilat u duhen për të 
ofruar terapi efektive, dhe të jetë një burim i sigurt i vet-ndihmës psikologjike për 
publikun.  Mund të mësoni më shumë te psychologytools.com. 
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