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PARATHËNIE
Të gjithë dëshirojnë që të jenë të suksesshëm, të kenë një karrierë të gjatë të kristalizuar në
profile të caktuara duke pasur mundësi në këtë mënyrë që çdokush të japë kontributin e tij në
vendin e tij. Dëshirat, ëndrrat, qëllimet, synimet janë të ndryshme për individë të ndryshëm,
por a kanë të gjithë të njëjtin "interes"? Kësaj pyetje dhe shumë pyetjeve të tjera jam munduar
t'ju jap një përgjigje në këtë punim. Një shprehje e Ciceronit thotë: "Për këdo që i dëshiron
dhe i propozon vetes një karrierë, filozofia etike dhe morale është më se e nevojshme".
Dëshira dhe obligimi për të hartuar një punim të tillë, ka qenë prezent gjatë tërë kohës së
punës sime në këtë temë. Në studimin e saj është dashur të bëhet një “hulumtim” nga
literaturat e ndryshme shkencore të cilat do ti plotësojnë kërkesat e këtij punimi që del për
herë të parë para lexuesit dhe u realizua në sajë të kujdesit që tregoj mentorja Prof. Ass. Dr.
ANTIGONA UKËHAXHAJ. Tema është shtjelluar me kujdes dhe përgatitja e saj do të
kontribuojë në literaturën e mjekësisë që në mënyrë të tillë të kenë njohuri studentët për
aspektet etike të kujdesit infermieror ndaj rolit të tij në repartet e kirurgjisë. I falënderohem të
gjithë atyre që me vërejtjet dashamirëse, sugjerimet dhe propozimet e tyre më ndihmuan në
realizimin e këtij punimi.

6

1. HYRJE
Për çdo spital, pacientët janë përdoruesit kryesorë. Funksioni kryesor i spitalit është kujdesi
ndaj pacientit. Kjo është indikatori kryesor për të matur suksesin e shërbimeve që ai jep.
Qëllimi kryesor është efektiviteti i spitalit cili lidhet me kujdesin ndaj klientit. Sipas Swamy
(1997) përmbushja ndaj klientit është testament i vërtetë i efektivitetit të administrimit të
spitalit. Meqë spitali i shërben të gjitha shtresave të shoqërisë, pritshmëria e përdoruesve
ndryshon nga një individ tek tjetri sepse secili pacient mban një set të veçantë mendimesh,
ndjenjash dhe nevojash. Për këtë arsye, vendosshmëria e pacientit për spitalin është shumë
më ndryshe nga ajo e ndjenjave reale të tij. Është përgjegjësi për ekipin administrues që të
“Vendos vetën në vendin e pacientit” është një shprehje që shpjegon se si duhet të procedohet
me pacientin.
Kënaqësia e pacientit zakonisht përcaktohet si pikëpamja e pacientit në lidhje me shërbimet
dhe nga rezultati i trajtimit që merr. Kjo është përdorur nga vlerësuesit e programit në lidhje
me aftësinë e dhënies së shërbimit shëndetësor për t’i dhënë ndihmë shërbimeve që lidhen me
nevojat e pacientit. Shoqëria tani vlerëson rëndësinë e përdoruesve në zhvillimin e
shërbimeve, dhe gjithashtu në sektorin e shëndetit është përdorur një gamë metodash për
identifikimin e pikëpamjeve të pacientit dhe publikut. Dansky dhe Miles (1997) kanë
konstatuar që nga perspektiva menaxhuese, kënaqësia e klientit në kujdesin shëndetësor është
e rëndësishme për arsye të ndryshme. Së pari, pacientët e Kënaqur kanë probabilitet që të
mbajnë një marrëdhënie konsistence me një ofrues. Së dyti, duke identifikuar burimet e
Kënaqësisë së pacientit, një organizatë mund të adresojë dobësitë e sistemit dhe të
përmirësojë rrezikun e tij në menaxhim. Së treti, pacientët e Kënaqur janë më të predispozuar
që të ndjekin regjimet mjekësore specifike dhe planet e trajtimit të sugjeruar nga mjekët. Së
fundmi, matja e Kënaqësisë së pacientit shton informacion të rëndësishëm në performancën e
sistemit dhe kontribuon në cilësinë e përgjithshme të organizimit menaxhues.
Kërkimet mbi vlerësimet e kushteve të pacientit në kujdesin higjeniko – sanitare dhe
mjekësore, daton nga fundi i viteve 1960. Mbi 50 vjet, janë shfaqur një numër i madh
publikimesh në lidhje me këtë temë. Ne fillim, kërkimet u fokusuan në vlerësimet e kushteve
e pacientit si një kusht që duhej për të arritur rezultate të Kënaqshme klinike si p. sh. : lënia e
një takimi apo pëlqimi ndaj një trajtimi të rekomanduar. Gradualisht, interesi kaloi tek
vlerësimet e kushteve të pacientit si një variabël i varur. Në ditët e sotme, pothuajse asnjë
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spital nuk ngel në inkorporimin e rankimit të vlerësimet e kushteve të pacientit në vlerësimin
e kujdesit.
Sipas studimeve të South African Black Population (Popullit Zezak në Afrikën e Jugut), 76%
e popullsisë mbështeten në spitalet publike dhe ambientet janë të mbipopulluar, staf i
pakualifikuar dhe pa pajisje, duke kontribuar në pritjen prej më shumë se një orë për të marrë
një shërbim shëndetësor. Thomas et. investigoi Kushtet higjeniko – sanitare të pacientit në
një klinikë onkologjike në Mbretëria e Bashkuar dhe raportoi që nga 252 pacientë, 92% ishin
“gjithnjë” ose “zakonisht” të siguruar si konsekuencë e vizitës së tyre. Ky studim gjithashtu
konfirmoi faktin që stafi i klinikës është një nga burimet më të rëndësishme të Kushtet
higjeniko – sanitare. Studime të ngjashme italiane dhe britanike kanë raportuar pikat e forta
dhe të dobëta të shërbimeve që janë vënë në dukje nga pacientët e anketuar dhe gjithashtu
marrja e masave te duhura për të korrigjuar zonat problematike. Sistemi i kujdesit
shëndetësor është në parim, një industri ku baza e shërbimit dhe Kushtet higjeniko – sanitare
të pacientit është po aq e rëndësishme siç është në sektorë të tjera të orientuara nga shërbimi.
Qeveria merr në konsideratë që niveli më i lartë i kënaqësisë në shëndetësi është e drejta bazë
e ç’do qytetari. Qëllimi është që të mbrojë shëndetin e njerëzve dhe mjedisin mbrojtës dhe të
ofrojë shërbime parandaluese, kuruese dhe rehabilituese përmes një sistemi shëndetësor të
përballueshëm dhe të arritshëm. Kujdesi shëndetësor ka ndryshuar ndër vite. Objektivat e
kujdesit shëndetësor kanë ndryshuar me kërkesat e shoqërisë dhe me disponueshmërinë e
burimeve dhe teknologjisë. Konferenca e WHO Alma Ata në ndihmë të Health for All
(Shëndet për të Gjithë), mbajtur në 1990, përcakton qe zhvillimi në të ardhmen në shëndetësi
të jetë me në qendër njeriun Tani është një tendencë globale në zhvillimin e kujdesit
shëndetësor kundrejt integrimit te subjektit të kënaqësisë së përdoruesit në vlerësimin e
cilësisë së shërbimit mjekësor. Shumica e shteteve e kanë fokusuar vëmendjen e tyre në
çmimin dhe arritshmërinë e kujdesit shëndetësor sepse ka nevojë që të shpërndahet në
mënyrë të duhur dhe të barabartë. Pritshmëritë e pacientit janë rritur ndjeshëm me rritjen e
mirëqenies së popullsisë, duke rezultuar në presionin e lartë shoqëror për të adoptuar politika
në pritshmërinë e kënaqësisë së pacientit. Kujdesi mjekësor ka si qëllim jo vetëm të
përmirësojë statusin shëndetësor por gjithashtu ti përgjigjet nevojave dhe dëshirave të
pacientit dhe të sigurojë kënaqësinë e tij me kujdesin shëndetësor. Anketimet për vlerësimin e
kushteve higjeniko – sanitare të pacientit janë një instrument në monitorimin e cilësisë së
kujdesit spitalor në lidhje me koston dhe shërbimet. Ky është një indikator i rëndësishëm në
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cilësinë e kujdesit shëndetësor. Për të vlerësuar dhe përmirësuar cilësinë e kujdesit të ofruar,
është e rëndësishme të investigosh cilësinë në lidhje me kujdesin shëndetësor. Kënaqësia
mund të ndikohet nga faktorë socio-ekonomik, disponueshmëria e shërbimeve dhe
eksperienca në lidhje me shërbimet shëndetësore.
Në këtë studim për vlerësimin e kushteve higjeniko – sanitare të pacientit, kërkuesi ka si
qëllim që të përcaktojë Kënaqësinë e pacientit me shërbimet e marra në spital. Kënaqshmëria
e pacientit përfshin 5 nënshkallë: komoditeti, mirësjellja, cilësia e kujdesit, kostoja dhe
mjedisi fizik. Këto janë indikatorë se sa të vlerësimin e kushteve higjeniko – sanitare të
pacientit janë pacientët me shërbimet. Përveç kësaj, variabla të pavarur si faktorët
predispozues (mosha, gjinia, gjendja civile, niveli arsimor, profesioni dhe sjellja) faktorët e
mundësisë (të ardhurat familjare dhe sigurimi shëndetësor) dhe faktorët e nevojës (problem
shëndetësore dhe pritshmëria) u vendosën për lidhjen e tyre me Kënaqësinë në kujdesin
shëndetësor. Përveç kësaj, opinionet e pacientëve dhe sugjerimet për përmirësim u analizuan
gjatë gjithë kohës.

1.1.

Historiku i kirurgjisë – chirurgiae

Nga greqishtja kirurgji1 do të thotë heir-dorë dhe ergon-punë.
Kirurgjia përfshinë një specialitet të vjetër të mjekësisë. Ështe njësi operatore që është në
gjendje ti ofrojë pacientit një procedurë që nga vizita diagnostike deri tek trajtimi
postoperativ.
Rreth 6000 vjet më parë janë kryer operacione si amputime, apo nxerrje e gurëve nga
fshigëza urinare, por për mjekimin e plagëve përdorej mjalti dhe vaji. Që nga ajo kohë është
bërë studim ndaj kirurgjisë që nga veprat e Hypokratit e duke vazhduar edhe me ato të
Galenit i cili futi në mjekësi metodën e egzaminimit eksperimental. Sipas tij u bë propozimi i
punës për ndalje të hemorragjis duke bërë përdredhjen e gazës. Në përmisimin e rrezultateve
të operacioneve u bë shkas perdorimi i lëndëve antiseptike në aktivitetet kirurgjikale, bëri
uljen e infeksioneve në plagët kirurgjikale. Kirurgu Bergman ishte ai i cili përpunoi metodën
e asepsisë metodë e cila përdoret ende.

1

Prof. Dr. Arben Gjata “Kirurgjia për infermierinë”, Tiranë 2015, kapitulli 1 Mjeksia dhe Kirurgjia Fq.10
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Në atë kohë të gjitha ndërhyrjet kirurgjikale kryheshin me mjete ose vegla si grepa, leva,
brisqe dhe instrumente tjera qe ishin të përshtatshme për prerje apo qepje kirurgjikale në
mënyre që plagët luftarake të mos merrnin jetë. Por tani revolucioni dhe përparimi I
kirurgjisë ka bërë që me anë të të gjithë kirurgëve dhe veprave historike të tyre sot kirurgjia të
jetë një procedurë e avancuar dhe e specializuar që kryhet me ndihmën e kirurgëve dhe
infermierëve.

1.2.

Infermieria e kirurgjisë

Infermieria e kirurgjisë është e specializuar për punën në kujdesin operator në bashkëpunim
me kirurgun. Infermieria është një pjestar aktiv në procesin kirurgjikal2 , trajtimin kirurgjikal
ndaj pacientit dhe kujdesi apo puna që ajo ushtron është punë e rëndësishme mbi pacientin.
Aktiviteti i saj fillon prej ndërrimit të plagëve, monitorizimi konstant i parametrave fizikë,
paralajmërimi për shenjat e para të komplikacioneve të mundshme, administrimi i terapive,
përgaditja e pacientit para operimit, pergaditja emocionale e pacientit etj. Infermieria
kirurgjike ka përgjegjësi të veqanta në njohuritë dhe aftësitë praktike të cilat ajo është e
detyruar në dobi të shëndetit të pacientit ti ofrojë një komfort postoperativ dhe gjithashtu një
përkujdesje paraoperative.

Foto 1. Florence Nightingale.2
2

Burimi: http://www.biography.com/people/florence-nightingale-9423539
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1.3.

Infeksionet spitalore

Infeksionet spitalore paraqesin një tërsi të infeksioneve të fituara brenda qendrës spitalore, të
cilat fitohen nga pacienti apo edhe vet nga ekipa punuese mjekësore. Ato paraqiten 5-10%3,
tek pacientët e shtruar në spital. Paraqesin infeksionet të cilat nuk kanë qenë të pranishme në
organizëm prej fillimit të pranimit të pacientit në spital pra janë marrë brenda spitalit.
Kategorizimi i këtyre infeksioneve qëndrone në krijimin e mundësisë për ekipën
parandaluese të cilët në mënyrë organizative ofrojnë një kujdes më të veqant mbi pacientët
dhe ambientin spitalor. Këto infeksione paraqiten 72 orë pas pranimit të pacientit në spital
ose pas një intervenimi kirurgjik.4
Manifestimi klinik i infeksionit praraqitet si arsye e çrregullimit të balancit mes rezistencës së
organizmit të pacientit dhe forcës ushtruese të mikroorganizmave të shfaqur. Numri i këtyre
mikroorganizmave sillet mes 10 në 4 dhe 10 në 6, nr që ka rëndësi në shfaqjen e infeksioneve
spitalore si dhe në punën e klinicistit mbi shkaktarët e paraqitur.

1.4.

Shkaktarët më të shpeshtë të infeksioneve spitalore

 mikroorganizmat gram-negativ të cilet janë shkaktarë në 75% të rasteve. Disa prej
tyre janë: e.coli 37%, klebsiela 16%, proteus 13%, pseudomonas aeruginosa 17%,
enterobakter 9% serratia 4% dhe disa lloje tjera të pseudomonas 2%, staphylococus
aureus 20%.
 Viruset- hepatitis.
 Fungjet-candida, aspergillus
Tek pacientët të cilet kanë pasur ndërhyrje kirurgjike infeksionet ju paraqiten për arsye:
 imunitetit të ulët apo të zvogluar si arye e dëmtimeve biokimike dhe anatomike në
organizëm.
 dëmtimi i barrierës fizike nga ndërhyrja kirurgjikale si përdorimi i kateterëve,
tubuseve endotrakeal etj.
Jonathan Cohen, William G. Powderly. “Sëmundjet Infektive” Vëllimi 1, Kapitulli 87 Kontrolli i infeksionit
spitalor.
4
Ivan Prpić me bashkpunëtorë. “Kirurgjia” për studentët e mjeksisë Infeksionet Hospitalore Fq.110.
3
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 vet jetesa dhe shumëllojshmëria e mikoorganizmave në ambientin spitalor.
 mbingarkesa spitalit me raste të ndryshme të pacientëve me sëmundje të ndryshme
paraqet shkak të shfaqjes së infeksioneve.
 mundësitë e ulëta të izolimit te pacientëve pas intervenimeve kirurgjike bën më të
lehtë depërtimin e mikroorganizmave në organizmat e shëndoshë duke i infektuar.
Në sallat operative si burim i infeksioneve spitalore është kontaminimi i drejtpërdrejtë i
plagës që ka pasur ndërhyrje nga hunda fyti apo duart, nga mjetet kirurgjike të cilat nuk janë
te sterilizuara mirë, pakujdesia e ajrosjes dhe ventilimeve në salla operative etj. Parashihet se
rreth 2.5-15% është shpeshtësia që infeksionet të paraqiten tek pacientat kirurgjik.5
Tabela: 1. Mënyra e marrjes së infeksioneve spitalore

5

Ivan Prpić me bashkëpunëtorë, “Kirurgjia” për studentët e mjëksisë, Infeksionet spitalore Fq.112
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1.5.

Përgjegjësia e Infermieres mbi infeksionet

Detyrat dhe përgjegjësitë e infermires së kontrollit të infeksioneve janë pjesë lidhëse mbi
mrojtjen e shëndetit, pra ato lidhen me ushtrimet dhe praktikat e kontrollit të infeksioneve si
dhe me edukimin adekuat të personelit mjekësorë. Infermierja duhet të jetë e trajnuar dhe e
aftë mbi përgjegjësinë që posedon në mënyrë që ruajtja mbi infeksionet të përcillet në të
gjithë spitalin, repartet e tjera. Infermierja duhet të jetë e kualifikuar me pervojë klinike dhe
shkollim të mesëm vazhdim deri në shkollim të lartë, gjithashtu edhe me një përvojë pune
rreth tre vite 6 sidomos në repartin kirurgjik, mbi kujdesin kirurgjikal tek të sëmurët në
repart. Këto pika bëjnë që infermierja në pozitën e saj të caktuar si infermiere e kontrollit mbi
infeksionet të jetë e aftë për udhëheqje të ekipave bashkangjitëse mbi edukimin e
mëtutjeshem të gjithë klinikes ku ajo ushtron punën e saj. Ekipet sygjerohen të jene ne raport
1:5 mjek infermier të gjithë të kualifikuar për punë administrative.

1.6.

Mbrojtja e shëndetit

Shkenca moderne mjekësore di më shumë se 300 mikroorganizma të aftë për të provokuar
sëmundjet me kompleksitet dhe natyrë të ndryshme. Në mënyrë tipike, rastet më të
diagnostifikuara (gati 90% sipas OBSH) janë rezultat i shkatërrimit të trupit të virusit. Pjesa e
mbetur prej 10% janë bakteriale, protozoar dhe infeksione fungale. OBSH vlerëson se
infeksionet shkaktojnë rreth 3,1 milion vdekje në vit, ose 5.5 % të vdekjeve. Vdekjet nga
sëmundjet e ndryshme zënë vendin e pestë në strukturën e përgjithshme të shkaqeve të
vdekjeve, 15 raste për 100 mijë banorë. Si dinamikë, vdekjet nga ky grup sëmundjesh kanë
ardhur duke u ulur gjatë viteve të fundit. Brenda grupit, vdekjet më të shumta kanë ardhur
nga nën/grupet e sëmundjeve, si bllokimi kronik të mushkërive dhe pneumonia e gripit, me
tendencë në rritje te meshkujt, ku ky raport për meshkuj është 55.8% ndaj 44.2% femra.
Punimi aktual përcakton qartë disa nga faktorët madhorë të rriskut për zhvillimin e këtyre
infeksioneve të rrugëve ajrore. Të kuptuarit se cili faktor mund të ndikojë në proçeset e këtyre
infeksioneve që nxisin zhvillimin e sëmundjeve të sistemit respiratore, kronicitetin e tyre dhe
morbiditetin që, kanë një rëndësi themelore për çdo përpjekje që bëhet në drejtim të
parandalimit të tyre.
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1.7.

Infeksioni

Infeksioni është proces i depërtimit të mikroorganizmave në organizëm. Pasoja përfundimtare
prej pranisë së mikroorganizmave në organizëm është krijimi i sëmundjes infektive.
Infeksionet mund të jenë ekzogjene, kur mikroorganizmat depërtojnë prej mjedisit të jashtëm,
ose endogjene, nëse vjen deri te aktivizimi i agjentëve prej ndonjë vatre të infeksionit të
pranishme në organizëm.
Simptomat e përgjithshme më të shpeshta të sëmundjeve infektive janë: intoksikimi,
temperatura, simptomat e sistemit digjestiv dhe kardiovaskular, simptoma specifike, si dhe
simptoma në lidhje me ndryshimet në gjak, urinë dhe metabolizmin e organizmit. Çrregullimi
i gjendjes së përgjithshme (intoksikimi) manifestohet me simptomat subjektive: rraskapitje,
plogështi, dhembje koke, dhembje nëpër tërë trupin (“kyçet”, muskujt dhe nyjet), pagjumësi,
përgjumje, humbje e apetitit, adinami, prostracion, çrregullim i vetëdijes, etj. Gjendja të cilën
e përbëjnë simptomat e përgjithshme, shpesh quhet sindroma infektive. Temperatura e
zmadhuar (febris–ethe) shpesh është simptomë e sëmundjeve infektive dhe është një prej
dukurive jospecifike për mbrojtje të organizmit. Temperatura e lartë, gjatë sëmundjeve
infektive, është pasojë e funksionit të çrregulluar të qendrës termorregulluese në hipotalamus
nën ndikim të materieve pirogjene prej mikroorganizmave të zbërthyer dhe prej toksineve të
tyre dhe prej proteinave të indeve të shkatërruara.

1.8.

Rrugët e përhapjes

Rrugët e përhapjes së infektimit mund të jenë të ndryshme, varësisht prej mënyrës në të cilën
shkaktuesit e sëmundjeve infektive e braktisin organizmin e amvisit. Që të vijë deri te bartja e
sëmundjes prej njërit amvis te tjetri, nevojitet që agjensi ta braktisë amvisin e vjetër përmes
portës dalëse. Agjensi kalon një periudhë në mjedisin e jashtëm dhe përmes portës hyrëse
depërton në amvisin e ri.
Varësisht prej portës hyrëse-dalëse dallohen katër mekanizma të bartjes së infeksionit:



Fekalo-oral



Ajror-përmes pikave



Transmisiv
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Kontaktues.

Katër mekanizmat e bartjes realizohen përmes gjashtë mekanizmave dhe rrugëve:



Rruga përmes kontaktit



Rruga alimentare



Rruga ajrore – përmes pikave



Rruga transmisive



Rruga artificiale



Rruga hidrike.

Përhapja e sëmundjeve infektive përmes ajrit ose përmes rrugës ajrore-përmes pikave, është
posaçërisht e shpeshtë te sëmundjet virusale. Personat e sëmurë me infeksione virusale ose
bakteriale të rrugëve të frymëmarrjes, gjatë kollitjes, teshtitjes, të folurit me zë të lartë nxjerr
në ajër “pika të Fligeut” të imëta e të padukshme, të mbushura me mikroorganizma patogjen,
në largësi prej gjysmë metri e deri në 1m, të cilat bien në objektet dhe në pluhurin, e sidomos
në hapësira të mbyllura. Në këtë mënyrë përhapen shpejt: gripi dhe infeksione tjera virusale
të mushkërive, difteria, skarlatina, kolla e mirë, fruthi, rubeola, lija e ujit, tuberkulozi dhe
sëmundje tjera.
Porte hyrëse e shkaktarëve të sëmundjeve infektive në organizëm mund të jenë të ndryshme,
varësisht prej natyrës së sëmundjes dhe vendit se ku shumohen dhe jetojnë mikroorganizmat.
Rrugët e frymëmarrjes janë vendi depërtues – hyrës i shkaktarëve të sëmundjeve të rrugëve të
frymëmarrjes dhe sëmundjeve tjera.

15

Figura 1. Kushtet për paraqitjen e sëmundjes ngjitëse sipas Vogralik-ut

1.9.

Historiku i qëndrueshmërisë së zhvillimit shëndetësor

Zhvillimi ekonomiko-shoqëror i mëtejshëm solli shkëputjen e mjekësisë nga magjia dhe
lindjen e profesionit të mjekut. Grumbullimi i përvojës popullore dhe shkëmbimi i ndërsjelltë
i njohurive me popujt fqinjë, solli një zhvillim të lartë të mjekësisë.
Teoria e Hipokratit mbi sëmundjen, që u përhap në të gjithë vendet e lashta, përfshiu dhe
Ilirinë nëpërmjet kolonive greke të Epidamnusit, Apollonisë, dhe Orikumit. Te dhënat mbi
zhvillimin e mjekësisë në Iliri janë nxjerrë nga burimet historike si dhe nga zbulimet
arkeologjike.
Me fillimin e periudhës së mesjetës, filloi një periudhë e errët për zhvillimin e mjekësisë në
Europë në përgjithësi dhe në Iliri në veçanti. Në shkrimet e Ana Komenës shek. XII gjejmë të
dhëna per disa mjekë në Durrës, të cilët duhet të kishin studiuar në Persi ose në ndonjë qytet
të Italisë. Megjithatë në periudhën e mesjetës mjekësia nuk ishte në duart e mjekëve.
Në kohën kur Europa u fut në rrugën e zhvillimit, popullit tonë iu desh të luftonte kundër
hordhive osmane, duke u bërë kështu mburojë e qytetërimit europian. Pushtuesit e rinj sollën
me vete edhe fenë e tyre, islamizmin, i cili u fut në konkurrencë me fenë e krishterë dhe në
"shërimin" e të sëmurëve. Ato që qëndruan të çliruar nga këto rryma fetare kanë qënë mjekët
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empirikë të popullit, sepse ata mbështeteshin në praktikën e fituar në shekuj, të transmetuar
brez pas brezi. Kryesisht këto metoda empirike u përdorën nga kirurgjia empirike, ndërsa për
shërimin e sëmundjeve të tjera ku këto metoda nuk jepnin rezultat, u përdorën metodat
magjike ose fetare, nga përfaqesuesit e feve të ndryshme.
Kushtet e vështira të luftës, si dhe kushtet higjeno-sanitare kanë favorizuar në këtë periudhë
përhapjen e shumë sëmundjeve të mëdha epidemike si murtaja, lija, malarja etj. Kështu për
shembull malarja ka qënë mjaft e përhapur në Shkodër, sidomos nga vitet 1400 kur tokat në
lindje të qytetit u kthyen në moçale dhe favorizuan përhapjen e saj. Marin Barleti në veprën
"Rrethimi i Shkodres” tregon se kur turqit sulmuan kështjellën e Drushtit, mbrojtësit
shqipëtarë luftuan heroikisht, ndonëse në kështjellë ishte përhapur epidemia e murtajës.
Shkallë relativisht të lartë të zhvillimit të mjekësisë sonë popullore e kanë vënë në dukje
studiues të tjerë të huaj që kanë studiuar jetën e vendit tonë. Edit Durham, një studiuese e
njohur e jetës shqipëtare ka shkruar edhe për mjekët popullorë shqipëtarë që shëronin plagët e
luftës, thyerjet, dëmtimet e kockave dhe mjekonin edhe organet e brëndshme. Duhet theksuar
se mjekësia jonë popullore shkallën më të lartë e arriti në kirurgjinë e praktikuar nga
xherahët, të cilët i transmetonin dijet brez pas brezi. Ata operonin bajamet, kataraktin e syrit,
thyerjet e daljet e kockave, herniet etj.
Pukevil, konsulli francez pranë Ali Pashës shkruan se: ".... ata bëjnë operacione kirurgjikale
pa njohur anatominë, me një sukses dhe një aftësi të tillë që çuditin edhe kirurgët më të
zotë.......,” .
Dionisis Piros (1848) në veprën "Mjekësia praktike" shkruan "........janë disa praktikantë të
quajtur doktorë të çuditshëm, të cilët me kujdesin më të madh shërojnë edhe sëmundje të
pashërueshme dhe të mëdha në popull". Përmenden xherahët e Bualit, Karmës, Prezës etj.
Problematika e fazës së mëparshme ishte mungesa e mjekëve dhe infermirëve aq e
rëndësishme për system shëndetsor që të ishte sa më afër popullsisë. Në vendet socialiste dhe
vecanërisht në Bashkimin Sovjetik filluan të përgatiteshin mjekë të rinj dhe kuadro më të ulta
mjekësore. Nëse mjekët e deri atëhershëm ishin përgatitur në universitetet e Turqisë, Greqisë,
Italisë, Austrisë dhe vendeve të tjera të Evropës Perëndimore dhe Qëndrore tani studentët e
rinj filluan të studiojnë në vendet e kampit socialist.
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Në saj të mjekëve tanë të apasionuar dhe dëshirës së tyre të mirë për t`i shërbyer sa më mirë
popullit, u arritën rezultate të cilat punonjësit e mjekësisë i realizuan në kushte shumë të
pafavorshme, krahasuar me kushtet e vendeve të tjera. Arritje për t’u përmenduar ishin
zhdukja e sëmundjeve te tilla si malarja, sifilizi, trahoma etj.

1.10.

Roli i infermieit në vlerësimin e kushteve higjeniko-sanitare në
repartet e kirurgjisë

Punëtorët shëndetësorë janë të rrezikuar për shkak të ekspozimit ndaj sëmundjeve të
ndryshme ngjitëse, të cilat mund t’i atakojnë dhe të përhapen më tej tek punëtorët e tjerë
shëndetësorë apo tek të sëmurët e shtrirë në spital. Seksioni i Mjekësisë së Punës në
bashkëpunim me Seksionin e Kontrollit të infeksioneve mund ta ulin këtë rrezik përmes
aktiviteteve të ndryshme, siç janë mbajtja e datotekës, imunizimi i personelit, edukimi i
personelit shëndetësor për rrezikun dhe parandalimin e infeksioneve, menaxhimi pas
ekspozimit në punë si dhe hulumtimet shkencore në këtë fushë.6
Transmetimi i agjentëve infektive mund të ndodhë gjatë kontaktit rastësor nga objektet tek
sipërfaqet e pastërta. Mikroorganizmat mund të mbijetojnë në sipërfaqe për periudha të gjata.
Të gjitha objektet e pajisjeve që ripërdoren në spitale duhet të pastrohen dhe
dezinfektohen/sterilizohen në bazë të udhëzimeve të prodhuesit pas përdorimit nga një
pacient (psh barrelat, manshetat e aparatit të PGJ, etj). Objekte të cilat nuk mund të
dekontaminohen me lehtësi nuk duhet të blihen për përdorim spitalor.7

6

Udhërrëfyes për kontrollin dhe parandalimin e infeksioneve spitalore Publikimi: Nëntor 2011 Rishikimi: sipas
nevojave.Kapitulli:10 ,Faqe:102
7
Po aty, fq. 57.62
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Foto 2. Tregon një ndër mënyrat e dekontaminimit8
Infermieret si anëtarë më të shumtë të ekipit shëndetësor me pacientin kalojnë shumicën e
kohës. Roli këshillues i infermierëve që punojnë me pacientët dhe familjet e tyre është një
ndër ndërhyrjet më të shpeshta të infermierisë. Kënaqësia e pacientit është bërë një masë
popullore e rezultateve shëndetësore cilësore. Studime të shumta janë kryer mbi kënaqësinë e
pacientëve të infermierisë, të cilat tregojnë se ata janë shumë të kënaqur me ta.9 Kënaqësia
është një përvojë subjektive e pacientit.10 Gjithashtu është vërtetuar se ekziston një
korrelacion midis karakteristikave të pacientit dhe kënaqësisë së tyre. 11 Gordana Fučkar thotë
se zvogëlimi i stafit për shkak të mungesave të planifikuara ose të paplanifikuara të punës do
të zvogëlojë fushën e kujdesit shëndetësor nën standardet e miratuara. I njëjti autor më tej
konsideron se të gjitha ndryshimet në numrin dhe strukturën e personelit të kujdesit
shëndetësor paraqesin problem spontan. Pyetja është vetëm nëse mënyra e zgjidhjes së këtij

8

Burimi: http://www.cleanroomconnection.com/clean-room-supply-industries-served/hospitalinfection-control/
Green A. Toward Predictive Model of Patient Satisfaction with Nurse Practictioner Care. Journal of the
American Academy of Nurse Practitioners. 2005;17(4):139-48.
10
Ljubičić N, Baklaić Ž, Tomić B. Istraživanje kvalitete i zadovoljstva pacijenata zdravstvenim uslugama u
bolničkoj zdravstvenoj zaštiti. Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi. Zagreb: HZZJZ; 2006.
9
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problemi kryhet në mënyrën më racionale.12 Unë kam marrë një shumëllojshmëri përgjigjesh
ndaj kërkesave të komunikimit.

1.11.

Pastrimi

Pastrimi është heqja fizike e papastërtive dhe mbetjeve organike. Pastrimi largon rreth 80% të
mikroorganizmave dhe është pjesë e rëndësishme e parandalimit dhe kontrollit të
infeksioneve. Mbetjet organike mund të inaktivizojnë disa dezinfektantë, dhe për këtë arsye
pastrimi duhet të ndiqet nga dezinfektimi dhe sterilizimi. Është e rëndësishme të sigurohet që
pajisjet me shumë përdorime do të pastrohen korrektësisht kur përdoren nga njëri pacient tek
tjetri. Pajisjet që klasifikohen si kritike apo gjysëm-kritike duhet të dezinfektohen në nivelin e
duhur pas çdo përdorimi. Objektet jo-poroze dhe jo-kritike, për shembull peshoret apo
stetoskopët mund të pastrohen lehtësisht me një dezinfektant të nivelit të mesëm ose të ulët.
Objektet jo-kritike dhe objekte të tjera prej materiali copë duhet të pastrohen kur janë
dukshëm të ndotura dhe menjëherë pas ekspozimit ndaj gjakut dhe lëngjeve trupore. Këto
objekte duhet të kenë një pastrim rutinë me një dezinfektant të nivelit të mesëm ose të ulët.
Objekte si manshetat e presionit të gjakut, të cilat janë në kontakt me pacientin, duhet të
pastrohen midis përdorimit nga një pacient tek tjetri me një leckë të njomur me dezinfektant.
Pacientët në masa mbrojtëse shtesë kërkojnë pajisje të dedikuara nëse është e mundur të
realizohet. Nëse nuk është e mundur, të gjitha pajisjet duhet të dekontaminohen plotësisht pas
çdo përdorimi, pavarësisht nga klasifikimi i pajisjeve. Nëse pajisjet/ makineritë nuk mund të
dezinfektohen menjëherë, të gjitha papastërtitë duhet të largohen menjëherë nga pajisja.

11

Quintana JM et al. Predictors of patient satisfaction with hospital health care. BMC Health Services Research.
2006;6.
12
Fučkar G. Proces zdravstvene njege. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1992.
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Foto 3. Është një ndër mënyrat e pastrimit të dhomës kirurgjikale.13

1.12.

Dezinfektimi

Është largim dhe shkatërrim i shumicës së patogjeneve (ose organizmave shkaktare të
sëmundjeve) me anë të fërkimit (pastrimit) dhe përdorimit të një dezinfektanti. Zakonisht
dezinfektantët janë “cidale” në kuptimin që ata vrasin shumicën e agjentëve patogjene.
Përgjithësisht, dezinfektantët e përdorur në spitale pastrojnë dhe dezinfektojnë në të njëjten
kohë. Përzgjedhja e një dezinfektanti duhet të bazohet në funksionin për të cilin ai është
prodhuar. Në kushte ideale, një dezinfektant duhet të jetë me spektër të gjerë (eleminon
bakteret, viruset, protozoarët, kërpudhat dhe sporet). Dezinfektantët janë të domosdoshëm në
kujdesin spitalor pasi ata vrasin mikroorganizmat që janë shkaktarë të shumë infeksioneve
spitalore, por mund të jenë dhe të dëmshëm për stafin/pacientët/publikun nëse nuk përdoren
si duhet.
• Të gjithë dezinfektantët e përdorur në spital duhet të jenë të aprovuar për përdorim spitalor
nga institucionet përkatëse të shëndetësisë.
• Dezinfektantët duhet të jenë të përshtatshëm për pajisjet/makineritë të cilat do të
dezinfektojnë.
• Përdorimi i pajisjes duhet të merret parasysh kur vendosim për llojin e dezinfektantit.
• Siguria personale dhe ajo e mjedisit duhet të merret parasysh kur zgjedhim dezinfektantin.
• Duhet të ndiqen udhëzimet e prodhuesit për përdorimin dhe ruajtjen e tyre.

13

Burimi: http://www.start-cleaning-business.com/become-certified-commercial-cleaner.html
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Dezinfektantët duhet të jenë:
• Jo irritues
• Jo toksikë
• Jo-korozivë
• Jo të shtrenjtë
Vendimet për zgjedhjen e dezinfektantëve duhet të përfshijnë efektivitetin ndaj agjentëve
potencialisht patogjenë, sigurinë e personave, impaktin në pajisje, mjedis dhe koston.
Efektiviteti i një dezinfektanti varet nga shumë faktorë. Këto përfshijnë:
• Lloji i mikroorganizmit kontaminues. Çdo dezinfektant ka cilësi antimikrobiale të veçanta.
• Shkalla e kontaminimit. Kjo përcakton cilësinë, efikasitetin dhe kohën e kërkuar të
ekspozimit.
• Përbërja proteinike e materialeve të pranishme. Materiale me sasi të lartë proteine i
absorbojnë dhe i neutralizojnë disa dezinfektantë kimike.
• Prania e lëndës organike dhe përbërës të tjerë sikurse janë sapunët mund të neutralizojë
dezinfektantët.
• Përbërja kimike e dezinfektantit. Është e rëndësishme të kuptohet mënyra e veprimit për të
zgjedhur dezinfektantin më të përshtatshëm.
• Përqëndrimi dhe sasia e dezinfektantit. Është e rëndësishme të zgjidhet përqëndrimi dhe
sasia e duhur e dezinfektantit që përshtatet më mirë për çdo situatë.
• Koha e kontaktit dhe temperatura. Kohë e mjaftueshme dhe temperatura e duhur duhet të
sigurohet në mënyrë që dezinfektanti të veprojë dhe kjo mund të varet nga shkalla e
kontaminimit dhe ngarkesa e lëndës organike.
• Efektet në copë dhe metal të dezinfektantit duhet të merren parasysh për situatat specifike
• Temperatura e aplikimit, pH dhe ndërveprimet me përbërës të tjerë,duhet të konsiderohen.
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Foto 4. Paraqet një ndër llojet e dezinfektimit në sallat kirurgjikale.14

1.13.

Sterilizimi

Është niveli më i lartë i asepsisë përcaktohet nga shkatërrimi i të gjithë mikroorganizmave.
Ajo arrihet nëpërmjet autoklavimit ose proceseve të tjera të sterilizimit. Objektet duhet të
pastrohen plotësisht përpara sterilizimit.
• Metodat Kryesore te Sterilizimit: Sterilizimi Termal
Sterilizim i Njomë: Ekspozim ndaj avujve të lagësht në temp 121°C për 30 min ose 134°C
për 13 minuta në autoklavë
• Sterilizim i thatë: Ekspozim në 160°C për 120 minuta ose 170°C për 60 minuta; ky
sterilizim konsiderohet më pak i sigurtë se metoda e parë, veçanërisht për disa pajisje me
shumë tuba, gropa, etj.
• Sterilizimi Kimik
• Oksidi i etilenit dhe Formaldehida janë nxjerrë nga përdorimi për arsye të sigurisë në lidhje
me emetimin e gazrave.
• Acidi Paracetik përdoret gjerësisht në SHBA dhe disa shtete të tjera në proceset e sistemit
automatik të sterilizimit.15

14

Burimi: http://tru-d.com/betr-disinfection-study-what-you-need-to-know/
Parandalimi dhe kontrolli i infeksioneve Nga: UASID , Ky publikim u mundësua nga Agjensia e Shteteve të
Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar. U pregatit nga Spitali Rajonal Korçë nëpërmjet Projektit “Mbështetje
Reformës në Shëndetësi”. Shkurt 2014 .Faqe:29-31.
15
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Foto 5. Paraqet një ndër metodat e sterilizimit.16

1.14.

Higjiena e duarve

Dezinfektimi i duarve – Transmetimi i infeksionit nëpërmjet duarve si një nga rrugët me të
rëndësishme mund të minimizohet nëpërmjet higjienës së duhur të tyre. Higjiena e duarve
shpesh është jo optimale kjo për shkaqe të ndryshme si: mungesa e mjeteve të duhura,
alergjive të ndryshme ndaj produkteve të larjes së duarve, njohurive të pamjaftueshme të
stafit rreth rrisqeve dhe procedurave, mos zbatimit të kohëzgjatjes së rekomanduar për larje të
duarve, mungesës së kohës, etj.17

Foto 6. Higjiena e duarve.18
Higjiena Optimale e Duarve Për larjen e duarve duhet:

16

Burimi: https://www.steris.com/products/steam-sterilize
Surgical Infections,Editors: Robert G. Saëyer, Traci L. Hedrick, Consulting editor: Ronald F. Martin.
Faqe:154
18
Burimi: http://www.ikub.al/femra/1411120086/Article-Higjiena-korrekte-e-duarve.aspx
17
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• Ujë i rrjedhshëm,
• Produktet e duhura: sapun ose antiseptik në varësi të procedurës,
• Mjetet e duhura të pa kontaminuara për fshirjen dhe tharjen e duarve.
Për dezinfektimin e duarve:
• Dezinfektantë specifik për duart
Teknikat e Higjienës së Duarve – Procedurat e thjeshta të higjienës kufizohen vetëm për duart
dhe kyçin e dorës dhe ato kirurgjikale përfshijnë duart dhe parakrahun. Procedurat
ndryshojnë në varësi të vlerësimit të riskut.
• Kujdesi Rutinë
- Higjiena e duarve me sapun jo dezinfektantë,
- Dezinfektim higjenik i shpejtë i duarve me solucion alkoolik.
• Pastrim antiseptik i duarve- kujdes aseptik i pacientëve të infektuar
- Higjiena e duarve me sapun antiseptik (duke ndjekur instruksionet e prodhuesit p.sh.: 1min.)
- Ose higjienë e shpejtë dezinfektuese.
• Pastrim Kirurgjikal
- Pastrim kirurgjikal i duarve dhe parakrahut me sapun antiseptik dhe kohën e mjaftueshme
(3-5 min.)
- Ose dezinfektim kirurgjikal i duarve dhe parakrahut: larje dhe tharje e thjeshtë e duarve të
ndjekur nga dy aplikime dezinfektuese të tyre. Pajisjet dhe produktet që përdoren për
higjienën e duarve janë të ndryshme në vende dhe institucione të ndryshme. Ato duhet të
përshtaten me nevojat lokale. Në të gjitha rastet duhet të zbatohet procedura më e mirë e
mundshme.
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1.15.

Praktikat rutinë

Masat për parandalimin dhe kontrollin e infeksioneve synojnë,të thyejnë hallkat e Zinxhirit të
Infeksionit dhe në këtë mënyrë të parandalojnë infeksionet e reja.Në ambientet spitalore, për
shkak se faktorët e agjentit/ve infektive dhe bartësit e infeksionit janë të vështira për tu
kontrolluar, ndërprerja në transferimin e mikroorganizmave drejtohet kryesisht në
transmetim. Praktikat rutinë luajnë një rol kryesor në parandalimin e transmetimit të
sëmundjeve infektive.
Termi “Praktika Rutinë” që më përpara është njohur si Masa Parandaluese Standarde, është
përdorur nga shumë Agjensi të Shëndetit Publik në Vendet Perëndimore për t‟iu drejtuar
procesit të vlerësimit të riskut dhe strategjive të uljes së riskut. Praktikat rutinë duhet të
përdoren me të gjithë pacientët gjatë gjithë kohës.
Bazuar në provat që gjaku dhe disa lëngje trupore (urina, feçet, drenimi i plagëve, sputumi)
përmbajnë organizma infektive (baktere, viruse dhe fungi), praktikat rutinë zvogëlojnë
ekspozimin (në sasi dhe shpeshtësi) të personelit të spitalit ndaj gjakut dhe lëngjeve trupore.
Dhe për më tepër, praktikat rutinë zvogëlojnë rrezikun e infektimit të tërthortë përmes uljes
së kontaminimit dhe transmetimit të mikroorganizmave.19
Çelësi për implementimin e praktikave rutinë është vlerësimi i rrezikut të transmetimit të
mikroorganizmave përpara çdo ndërveprimi me pacientët.
Elementët e praktikave rutinë përmblidhen këtu në tre pjesë:


Vlerësim i Rrezikut,



Zvogëlim i Rrezikut,



Edukim.

1.16.

Zvogëlimi i rrezikut

Zvogëlimi i rrezikut konsiston në shumë elemente, që të gjithë synojnë të ndihmojnë
personelin shëndetësor të minimizojë ekspozimin e tij/saj dhe kontaminimin me
19

Surgical Infections,Editors: Robert G. Saëyer, Traci L. Hedrick, Consulting editor: Ronald F. Martin.Faqe:95102
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mikroorganizma. Shkalla në të cilën do të implementohen elementet e zvogëlimit të rrezikut
(p.sh., mjetet mbrojtëse personale (MMP), mjedis i pastër) varet nga gjetjet e Vlerësimit të
Rrezikut.
Elementët e zvogëlimit të rrezikut janë si më poshtë:
1. Higjiena e Duarve
2. Vendosja e pacientit
3. Mjete mbrojtëse personale
4. Uniforma dhe veshja e punës
5. Menaxhimi i sigurtë i të mprehtave
6. Dekontaminimi
7. Pastrimi
8. Larja e rrobave
9. Mbeturinat
10. Vend pune i shëndetshëm.20

1.17.

Masat standarde mbrojtëse për të sëmurët

Gjatë përkujdesjes për të sëmuarin, duhet shmangur përcjelljen e mikroorganizmave
patogjenë ndërmjet të sëmurëve dhe personelit. Prandaj, zbatohen këto masa të përgjithshme
mbrojtëse:
 Të konsiderohen si potencialisht infektivë gjaku i të sëmurëve , ekskretet dhe sekretet dhe
të ndërmerren masa mbrojtëse për zvogëlimin e rrezikut të përhapjes së infeksionit;
 Të mbahen dorëza të pastra gjatë kontaktit me mukozat dhe lëkurën e të sëmurëve;
 Të dekontaminohen duart, para dhe pas çdo kontakti me të sëmurin; Të dekontaminohen
duart menjeherë pas prekjes së materialit infektiv (si p.sh. gjaku, lëngjet trupore, sekretet dhe
20

Hospital Acquired infection,Editor : Zsolt Filetoth,Faqe:279
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ekskretet), pas prekjes së të sëmurit infektiv apo mjedisit ku ata qëndrojnë dhe gjësendet e
kontaminuara të cilat shfrytëzohen në përkujdesjen e të sëmurit. Dekontaminimi bëhet me
alkool antiseptik që vepron mirë në rastet kur duart nuk janë shumë të ndyera; përndryshe, së
pari lahen me ujë;
 Sa herë që është e mundshme, të aplikohet teknika e mosprekjes për të shmangur kontaktin
me materialin infektiv;
 Gjithmonë të mbahen dorëzat gjatë kontaktit me gjak, lëngjet trupore, sekretet, ekskretet
dhe gjësendet e kontaminuara. Të lahen duart menjëherë pas heqjes së dorëzave. Nëse
dorëzat nuk janë në dispozicion, duart duhet të lahen mirë.
 Fecesi, urina dhe sekretet e tjera të të sëmurit të hudhen në vendet e caktuara. Tiganët e
shtratit, enët për urinim dhe kontijnerët e tjerë duhet të pastrohen dhe të dezinfektohen në
mënyrë adekuate;
 Vendi ku është derdhur materiali infektiv duhet të pastrohet menjëherë.Në këto raste, nuk
ka nevojë për dezinfektim të përgjithshëm të dyshemeve dhe mureve.
 Të gjitha pajisjet që shfrytëzohen në përkujdesjen e të sëmurit, materiali harxhues dhe
veshmbathja e kontaminuar me material infektiv, duhet të dezinfektohen dhe të sterilizohen
para çdo përdorimi.
 Nëse nuk ka makina për larjen e rrobave, veshmbathja e kontaminuar me material infektiv
mund të zihet në ujë valë.
 Fashat e përdorura dhe mbeturinat e tjera mjekësore duhet vënë në qeska të shënjuara
plastike të mbyllura mirë. Ato parimisht duhet ose të digjen, ose të groposen thellë në dhe.21
Mantelat dhe përparëset
Në parandalimin e përhapjes së agjensëve infektivë, rekomandohet përdorimi i mantelave dhe
përparëseve. Mirëpo, ato kanë më pak rëndësi sesa higjiena e duarve dhe kushtojnë më
shtrenjtë. Përdorimi i tyre është i dobishëm nëse ekziston mundësia e ndotjes së rrobave të

21

Po aty, fq.281
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personelit, siç ndodh gjatë përkujdesjes së të sëmurëve me plagë të infektuara, plagë
sekreteuese apo gjatë pastrimit të materialit shumë të përlyer.
Maskat
Maskat e holla kirurgjike mbrojnë shumë pak nga infeksionet që përhapen përmes ajrit.
Maskat respiratore të efikasitetit të lartë, ofrojnë mbrojtje shumë më të mirë, mirëpo janë të
shtrenjta dhe shpesh nuk janë në dispozicion. Nëse shtrohet domosdoja e përdorimit të
maskave me qëllim të parandalimit të përhapjes së infeksioneve nga mikroorganizmat që
përhapen me ajër, atëherë rekomandohet të përdoren maskat respiratore. Nëse ato nuk janë në
dispozicion, atëherë edhe maskat e tjera mund të japin mbrojtje të pjesërishme. Me fëmijë që
vuajnë nga sëmundjet ngjitëse të fëmijërisë, duhet të punojnë vetëm ata punëtorë
shëndetësorë që i kanë kaluar sëmundjet në fjalë. Në këtë aspekt, rëndësi të madhe ka edhe
vaksinimi i punonjësve të tjerë shëndetësorë që janë të ndjeshëm ndaj këtyre sëmundjeve.
Mburojat për këpucë dhe kapelat mbrojtëse
Mburojat për këpucë dhe kapelat mbrojtëse nuk e pengojnë përhapjen e sëmundjeve ngjitëse
e po ashtu kushtojnë, prandaj nuk duhet të përdoren.
Masat mbrojtëse shtesë për disa të sëmurë të infektuar. Dhoma njëkrevatëshe
Si shtesë e masave parandaluese standarde, disa të sëmurë veçanërisht ata që janë të infektuar
me mikroorganizma patogjenë që barten përmes ajrit, duhet të vendosen në dhoma
njëkrevatëshe.
Për të ulur rrezikun e përhapjes së infeksionit, këto dhoma duhet të jenë të ndara fizikisht nga
të sëmurit e tjerë. Nëse këto dhoma kanë ventilim, atëherë ajri duhet të largohet nga ndërtesa,
larg hyrjes dhe hapësirës ku qëndrojnë apo mblidhen njerëz. Të sëmurët nga infeksioni i
njejtë mund të vendosen në të njejtën dhomë. Dhoma njëkrevatëshe, po ashtu preferohet për
ata të sëmurë që kanë infeksione që shkaktojnë ndytje dhe kontaminim të mjedisit. Kjo haset
te plagët e rënda që shkojnë me sekretim masiv, te gjakderdhjet apo diarretë masive të
pakontrolluara dhe te disperzioni i luspave të lëkurës (tek të sëmurët me djegie). Fashat,
sekretet, ekskretet, rrobat, dorëzat apo materialet e tjera mbrojtëse të kontaminuara duhet të
futen në qeska përbrenda dhomës para se të dërgohen për dispozim me djegie apo
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dezinfektim. Pas lëshimit të pacientit nga spitali dhe para pranimit të pacientit të ri, duhet të
pastrohen dhoma, krevati dhe gjësendet e tjera të përdorura.
Izolimi është i nevojshëm në dhomë njëkrevetëshe për të sëmurë nga këto infeksione:
 Dizenteria, duke përfshirë edhe rastet e kolerës që shkojnë me diarre të pakontrolluar;
 Shtamet meticilinë-rezistente të S. aureus, veçanërisht nëse ekziston mundësia e
kontaminimit të konsiderueshëm të sendeve në dhomë;
 Tuberkuloza;
 Djegiet e infektuara që përfshijnë sipërfaqe të mëdha;
 Të sëmurët e infektuar apo kolonizuar me mikroorganizma patogjenë multirezistentë që
janë të shtrirë në reparte të rrezikuara.
Masat e parandalimit për familjarët që përkujdesen për të sëmurin në spital
Në parandalimin e infeksioneve në spital, një rëndësi të madhe ka edhe edukimi i familjarëve
që përkujdesen për të sëmurin në spital. Kjo duhet realizuar nga personeli me theks të veçantë
në mbajtjen e higjienës dhe masat e tjera mbrojtëse që kanë synim parandalimin e infeksionit
tek ata vetë si dhe te të sëmurët e tjerë. Masat e parandalimit për anëtarë të familjes duhet të
jenë të njëjta sikurse ato që zbatohen nga personeli.
Kërkesat minimale
 Higjiena e duarve pas veprimeve me sekrete, ekskrete apo gjësende të kontaminuara të çdo
të sëmuri;
 Mundësisht, te infeksionet që përhapen me ajër, te infeksionet e rrezikshme, si dhe te rastet
kur të sëmurët e ndotin mjedisin me sekrete dhe ekskrete, duhet të bëhet izolimi i të sëmurit
në dhomë njëkrevatëshe.

1.18.

Roli i stafit infermieror

Detyra e stafit infermieror është të implementojë të gjitha praktikat që duhen ndjekur gjatë
kujdesit për pacientin në mënyrë që të parandalohen infeksionet spitalore.
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Kryeinfermieri ka për detyrë të:
• Marrë pjesë në Njësinë e parandalimit të infeksioneve spitalore.
• Të përmirësoj teknikat infermierore, të cilat më pas aprovohen nga njësitë për parandalimin
e infeksioneve • Njësitë për parandalimin e infeksioneve
• Të jetë pjesë e programeve trajnuese për infermierët e spitalit.
• Të mbikqyrë implementimin e masave të duhura për parandalimin e infeksioneve spitalore
në fusha të specializuara, si p.sh.: në sallën e operacionit, në reanimacion, në repartin e të
sapolindurve.
• Të monitoroj sa ndiqen praktikat e miratuara nga infermierët.22
Infermieri që është përgjegjës për repartin ka për detyrë:
• Të siguroj higjienën në repart
• Të zbatoj teknikat aseptike
• Ti raportoj mjekut nëse vë re shenja infeksioni tek ndonjë nga pacientët që ka nën kujdesje.
• Të izolojë dhe ti marrë kulturë pacientit që shfaq shenja të ndonjë infeksioni të
transmetueshëm, nëse mjeku nuk është i disponueshëm për momentin sipas protokollit
përkatës.
Të minimizojë ekspozimin e pacientëve ndaj infeksioneve. Infermieri përgjegjës për
parandalimin e infeksioneve spitalore, i cili është dhe pjesëtar i njësisë ka për detyrë:
• Identifikimin e infeksioneve spitalore.
• Investigimin e tipit të infeksionit dhe llojit të mikroorganizmit që e shkakton atë.
• Të marrë pjesë në trajnimin e stafit.
• Të marrë pjesë në investigimet që kryhen për shpërthimet e infeksioneve.

22

Udhërrëfyes për kontrollin dhe parandalimin e infeksioneve spitalore Publikimi: Nëntor 2011 Rishikimi: sipas
nevojave.Faqe:19-22
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• Të vërë në dispozicion eksperiencën e tij për të këshilluar stafin mjekësor rreth transmetimit
të infeksioneve.
Infermierja e kontrollit të infeksionit-detyrat dhe përgjegjësitë:
Infermierja e kontrollit të infeksionit duhet të jetë e aftë të veprojë si infermiere e specializuar
klinike. Detyrat e infermieres së kontrollit të infeksioneve, janë parimisht të ndërlidhuara me
praktikat e kontrollit të infeksioneve, me përgjegjësi të veçantë për problemet e infermierisë
dhe të edukimit. Nëpër spitale të mëdha, infermierja e kontrollit të infeksioneve mund t’i
trajnojë infermieret “ndërlidhëse”. Këto infermiere më tej kanë përgjegjësinë e veçantë për
vazhdimësinë e mbarëvajtjes së praktikave adekuate për kontrollin e infeksioneve dhe për
edukimin e mëtejmë nëpër klinikat e tyre. Këto persona janë “lidhje” ndërmjet infermiereve
të kontrollit të infeksionit dhe të reparteve të tjera dhe ndihmojnë për identifikimin e
problemeve, zgjidhjen e tyre dhe për mbajtjen e komunikimeve. Kualifikimi themelor i
infermiereve për kontrollin e infeksionit Në bazë të klasifikimit themelor, në pozitën e
infermieres për kontroll të infeksioneve duhet të përzgjidhet një infermiere me shkollë të lartë
të infermierisë që ka përvojë klinike dhe administrative. Me rëndësi në përzgjedhje është
edhe aftësia për komunikim, edukim dhe shkollimi prestigjioz.23

23

Po aty.
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2.

Qëllimi i punimit

Qëllimi kryesor i këtij punimi ka qenë:
 Roli i infermierëve në edukimin shëndetësor të vlerësimit të kushteve higjeniko – sanitare
në repartin e kirurgjisë.
 Përcjellja e gjendjes së pacientëve dhe këshillat higjieniko-sanitare.
 Sqarimet për dhënjen e terapisë.
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3. Metodologjia
Burimi kryesorë i të dhënave për realizimin e këtij punimi ka qenë kërkimi në literatura
mjekësore. Metoda e grumbullimit të të dhënave është e tipit rishqyrtim literaturë. Është
shfrytëzuar literaturë e mjaftueshme nga biblioteka e universitetit dhe burime të ndryshme
shkencore nga interneti.
Literatura është përzgjedhur në bazë të problematikës që shtjellohet në punim.
Literatura është përzgjedhur në bazë të këtyre kritereve:
 Titullit të temës e cila është marrë
 Librave mjekësorë
 Fjalëve kyçe që janë përdorur për kërkime mjekësore në internet
 Propozime të marra nga ana e Mentorit tim.
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4.

Rekomandimi

Të përmirësohet ndikimi i infermierëve në parandalimin e infeksioneve intrahospitalore dhe
kontrollin e këtyre infeksioneve.


Të përmirësohet dokumentimi i intervenimit infermieror dhe roli i infermierisë në

punën e ekipës mjekësore.



Të ngriten kapacitetet profesionale në çdo repart me mjekë dhe infermierë, duke

marrë parasysh numrin aktual të tyre si dhe trendin në rritje të kushteve higjeniko-sanitare.


Institucionet shëndetësore sidomos ato dytësore duhet ti kushtojnë kujdes të veçantë

grumbullimit dhe raportimit të kushteve higjeniko-sanitare.


Të përmirësohet kolegialiteti në institucionet shëndetësore.



Të evaluohen trended e reja lidhur me kujdesin infermieror dhe sigurin e pacientëve



Të përmirësohet kujdesi infermieror sipas fushave specifike klinike.



Të ndajmë informatat me kolegët.



Të punojmë në mënyrë efektive si pjesë e ekipit.



Të menaxhojmë rrezikun.
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5.

Përfundimi

Strategjitë për rritjen e higjienës së duarve, parandalimi i kolonizimit të pacientit dhe
parandalimi i infeksionit (kushteve higjeniko-sanitare) nëse kolonizimi ka ndodhur duhet të
jenë në qendër te vëmendjes së personelit në ICU (Njësia e Kujdesit Intensive) dhe
përparësitë e qendrave kërkimore.
Obligimi infermieror është kujdesi dhe siguria e pacientit ashtu që njerëzit duhet të jenë në
gjendje që të iu besojnë jetën dhe shëndetin e tyre. Ne duhet të përmbahemi themeleve bazë
të kujdesit shëndetësor për kujdes të vazhdueshëm, përkushtim të plotë dhe të bëjmë
përpjekje për mbrojtjen dhe ruajtjen e humanitetit.
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6.

RESYME

Punimi i diplomës me temë “Roli i infermierit në vlerësimin e kushteve higjeniko-sanitare në
repartin e kirurgjisë”, i realizuar në Universitetin publik të Gjakovës, Fakulteti i Mjekësisë,
dega Infermieri, në bashkëpunim me spitalin rajonal “Isa Grezda” në Gjakovë, është i
përmbledhur në 6 kapituj, 41 faqe si dhe e ilustruar me figura dhe tabela në lidhje me ecurinë
e sëmundjeve ngjitëse të sistemit tretës në repartin pediatrik të Komunës së Gjakovës.
Në kapitullin e parë të këtij punimi sqarojmë se ç’është kirurgjia, zhvillimin historik të
kirurgjisë, zhvillimin e kirurgjisë bashkëkohore dhe zhvillimi i saj në Kosovë.
Në kapitullin e dytë të punimit sqarojmë Infeksionet spitalore, Shkaktarët më të shpeshtë të
infeksioneve spitalore, Përgjegjësia e Infermieres mbi infeksionet, Mbrojtja e shëndetit
Infeksioni dhe Rrugët e përhapjes.
Në kapitullin e tretë të punimit sqarojmë pikat më vlerësuese të kushteve higjeniko-sanitare
si: Roli i infermieit në vlerësimin e kushteve higjeniko-sanitare në repartet e kirurgjisë,
Pastrimi, Dezinfektimi, Sterilizimi, Higjiena e duarve, Praktikat rutinë, Zvogëlimi i rrezikut,
Masat standarde mbrojtëse për të sëmurët dhe Roli i stafit infermieror.
Dhe në kapitujt përfundimtar janë të përmbledhur aspektet qëllimore dhe metodologjitë e
përgjithshme.
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7.

SUMMARY

The certificate thesis on "The Nurse's Role in the Evaluation of Hygienic-Sanitary Conditions
in the Surgery Department", conducted at the Public University of Gjakova, Faculty of
Medicine, Nursing branch, in cooperation with the regional hospital "Isa Grezda" in Gjakova
summarized in 6 chapters, 41 pages, as well as illustrated with figures and tables regarding
the progress of contagious diseases of the digestive system in the pediatric ward of the
Municipality of Gjakova.
In the first chapter of this paper we explain what is the surgery, the historical development of
surgery, the development of contemporary surgery and its development in Kosovo.
In the second chapter of the paper we explain Hospital Infections, The Most Common Causes
of Hospital Infections, Nursing Responsibility on Infections, Protection of Infection Health
and Proliferation Routes.
In the third chapter of the paper, we clarify the most relevant points of hygienic-sanitary
conditions such as: The role of the nurse in the evaluation of hygienic and sanitary conditions
in the surgical wards, Cleaning, Disinfection, Sterilization, Hand hygiene, Routine Practices,
Risk Reduction, Measures protective standards for the sick and the role of nursing staff.
And in the final chapters are summarized the objectives and general methodologies.
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