
6 - Vetëmonitorimi në shtëpi i glicemisë
Vetëkontrolli glicemik është përdorimi i të dhënave të mbledhura nga vetëmonitorimi në shtëpi me synim për të përshtatur 
terapinë. Është një instrument terapeutik, për këtë arsye është i nevojshëm një formim edukues që të mëson të interpretosh 
vlerat e glicemisë për të ndryshuar rrjedhimisht terapinë dhe/ose stilin e jetesës.

6 hapa për të ditur “si shkon diabeti”

Frekuenca përshkruhet nga Ekipi i 
Diabetologjisë bazuar në llojin e terapisë: synimi 
është të mblidhen informacione të dobishme 
për të administruar më mirë diabetin në 
shtatzëni.

Kush përdor insulinën, duhet të kontrollojë gliceminë 
në mëngjes esëll, përpara dhe pas vakteve për të 
verifikuar nëse dozat e marra të insulinës janë ose jo të 
përshtatshme. Ndonjëherë, edhe tek gratë të cilat nuk 
i nënshtrohen terapisë me insulinë, është e dobishme 
të kontrollohet glicemia për të verifikuar nëse ruhen 
objektivat glicemike të caktuara bashkë me mjekun.

Për vetëmonitorimin duhen mjetet që vijojnë: glukometër (aparat i glicemisë), fisha (shirita), age shumë 
të vogla për shpimin e gishtit dhe aparat për shpimin e gishtit.
1. Hapi i parë është larja e duarve dhe tharja e tyre me kujdes.
2. Nëse aparati e kërkon, fusni fishën (shiritin) në glukometër dhe ndiqni udhëzimet në ekran. 
3. Përgatisni aparatin e shpimit/agen e shpimit dhe shponi në anë të mollëzës së gishtit.
4. Vendoseni pikën e dalë të gjakut në pjesën reaktive të fishës (shiritit).
5. Prisni rezultatin dhe shënojeni në bllok.
6. Hidheni fishën (shiritin) dhe agen e përdorur në koshat përkatës (nëse është e nevojshme).

Kontrolli i trupave ketonikë në urinë është një 
test shumë i rëndësishëm sepse prania e tyre 
mund të tregojë që organizmi nuk ka një sasi 
të mjaftueshme të insulinës. Lajmëroni mjekun 
nëse rezultati është pozitiv.

Në rastin e glicemive të larta, në diabetin e tipit 1 para 
shtatzënisë, kontrolloni në shtëpi trupat ketonikë në 
urinë në mëngjes esëll, duke përdorur fisha (shirita) 
që futen në urinë e që marrin ngjyra të ndryshme në 
varësi të rezultatit.

Kush është me diabet mund të kontrollojë në 
mënyrë të thjeshtë ecurinë e glicemisë së tij. Synimi 
është: 
Esëll:    < 90 mg/dl 
1orë pas vakteve:   < 130 mg/dl 
2orë pas vakteve:   <120 mg/dl

Frekuenca e vetëmonitorimit 
të glicemisë

Kontrolli i trupave ketonikë 
në urinë
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Është një aparat që mat në mënyrë të 
vazhdueshme brenda 24 orëve në nivel intersticial 
(ndërindor), ecurinë e glukozës përmes një sensori 
(pajisje ndijore) të vendosur nën lëkurë. Përdoret 
në raste të veçanta, me përshkrimin e mjekut.

Ky sistem lejon vlerësimin e ecurisë së 
glicemisë në rastin e diabetit të paqëndrueshëm 
ose të hipoglicemive të shpeshta apo të 
paparalajmëruara ose në rastin e diabetit në 
shtatzëni. Aktualisht, pothuajse të gjitha sistemet 
CGM nuk mund të përdoren për të marrë 
vendime terapeutike. Për këtë arsye, nevojitet 
rikonfirmimi i vlerës përmes matjes në kapilarë.

Matësi në vazhdimësi i 
glicemisë (CGM)

6

AlbaneseShqipDiabete in GraviDanza / Diabeti në shtatzëni


