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Abstrakt
Ky punim diplome ka për qëllim paraqitjen e strategjive mbi parandalimin e
infeksioneve kirurgjike gjatë periudhës preoperatore dhe postoperatore. Me anë të këtij
punimi bëhet njohja me infeksionet e plagëve kirurgjike dhe përgaditja e personelit
infermieror dhe palës tjetër që janë pacientët. Pra në përgjithesi qëllimi kyç është ofrimi
i kujdesit infermieror mbi infeksionet e plagëve postoperative dhe edukimi i pacientëve
mbi komplikimet në të cilat ata mund të hasin pas ndërhyerjeve kirurgjikale. Ky punim
është kryer në Universitetin e Gjakovës- Fakulteti i Mjeksisë në programin Infermieri.
Për kryerjen e punimit kanë kontribuar dhe më kanë ndihmuar infermierët e Spitalit
Rajonal të Gjakovës “Isa Grezda” , në bashkëpunim edhe me analizat e literaturave të
hulumtuara në Biblotekën e qytetit të Gjakovës Ibrahim Rogova dhe biblotekës së
Universitetit “Fehmi Agani”. Në bashkëpunim me mentoren time Ilirjana Raça Bunjaku
kam arrit të kryej këtë punim diplome me statistika të përmbledhura shkurt nga spitali i
Gjakovës mbi rastet e sëmundshmërisë së infeksioneve kirurgjikale.
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Abstract
This diploma thesis aims to present strategies on the prevention of surgical
infections and post-operative during preoperatore stage. Through this we will be
recognized with surgical wound infections and the preparation of nurses and other
part who are the patients. So the key goal is the providing of nursing care on
postoperative wound infections and helth education of patients about complications
in which they may encounter after surgical intervention. This diploma thesis was
conducted at the University of Gjakova- Faculty of Medicine in Nursing program.
For the completion of the diploma thesis the nurses off Hospital "Isa Grezda"
Gjakova Regional contributed and helped me, in cooperation with the literature
analyzes explored at Library of Gjakova “Ibrahim Rugova” and at the library of
University “Fehmi Agani”. In collaboration with my mentor Ilirjana Bunjaku Raca I
managed to finish this diploma thesis with statistics I collected from the hospital of
Gjakova on the incidence of surgical infections morbidity.
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Deklaratë
“Deklaroj se kjo temë e diplomës është punimi im original. E gjithë literatura dhe
burimet tjera që i kam shfrytëzuar gjatë punimit janë të listuara në referenca
plotësisht të cituara”
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Falendërimet
Falendërimet shkojnë pikësëpari për familjen dhe të afërmit e mij që më kanë
mbështetur dhe motivuar gjatë kësaj kohe që më bënë më të sigurtë mbi rrugën drejt
mbrojtes së temës së diplomës në Universitetin e Gjakovës.
Por jo më pak e rëndesishme është edhe afërsia dhe gaditshmëria e profesoreshës
Ilirjana Raça Bunjaku, e cila si një udheheqëse e imja në lidhje me këtë punim më
ndihmoi në ofrimin e literaturës dhe kujdesit të vazhdueshëm për kryerjen punimit me
një rezultat pozitiv. Falendërim I veqant është edhe për punonjësit e repartit kirurgjik në
spitalin e Gjakovës

për ndihmën që ma ofruan mbi analizat dhe studimet rreth

pacientëve konkret.
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Hyrje
Kapitulli I

Qëllimi i studimit
Paraqitja e strategjive mbi parandalimin e infeksioneve kirurgjike gjatë periudhës
preoperatore dhe postoperatore. Njohja me infeksionet e plagëve kirurgjike dhe
përgaditja e personelit infermieror dhe palës tjetër që janë pacientët. Pra në përgjithesi
qëllimi kyç është ofrimi i kujdesit infermieror mbi infeksionet e plagëve postoperative
dhe edukimi i pacientëve të cilët u nënshtrohen ndërhyrjeve kirurgjike mbi komplikimet
në të cilat ata mund të hasin.

Metodologjia e studimit

Ky studim është kryer me metodën e rishikimit të literaturës dhe studimit të rastit
infermieror, shpalos informacionet e përpunuara mbi parandalimin e infeksioneve
operative në plagë dhe ka për qëllim pasqyrimin e punës ekipore kryesisht infermierore
në spital në aspektin mjekues dhe edukues të infeksioneve. Ky studim është kryer në
Spitalin Rajonal të Gjakovës, në repartin kirugjik, me ndihmën e infermierëve kryesor
dhe atyre të shërbimit kirurgjik. Për pasqyrimin e të dhënave është përdorur metoda e
statistikave të paraqitura në grafikone dhe tabela deri në arritjen e konkluzioneve mbi
temën. Periudha e cila është e paraqitur në statistikat është shtator-nëntor 2016, të dhëna
që janë mbledhur në Spitalin e rajonal të Gjakovës “Isa Grezda” në repartin kirurgjik.
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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.
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

Prof. Dr. Arben Gjata “Kirurgjia për infermierinë”, Tiranë 2015, kapitulli 1 Mjeksia dhe Kirurgjia Fq.10
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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.

Foto1. Florence Nightingale
Burimi: http://www.biography.com/people/florence-nightingale-9423539

2

Prof. Dr. Arben Gjata “ Kirurgjia për Infermierinë”, Tirane 2015, Parathënje Fq. 2
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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 kirurgjik4.
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.
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
kirurgjik5.
Mënyra e marrjes së infeksioneve spitalore
Tab: 1.
MËNYRA E

BURIMI I INFEKSIONIT

TRANSMETIMIT
Përhapja me ajër

Pacientët, dushet e
ngrohta,pluhuri.

Kontakti I drejtpërdrejt

Pacientët, stafi që ofron
kujdesin pacientit, aparaturat,
objektet e afërta, shtrati dhe
mbulesat, ushqimet, pijet etj.

Lidhja me aparatura

Paisjet e ujit, endoskopët,
lidhja respiratore.

Transfuzioni apo injektimet

Pacientët,

lëngjet

trupore

gjaku.
Ushqimi

Produktet e ushqimit, ushqimi
parenteral,

uji,

ushqimi

i

kafshëve.
Transplatet e ndryshme

5

Pacientët, indet e dhuruesve.

Ivan Prpić me bashkëpunëtorë, “Kirurgjia” për studentët e mjëksisë, Infeksionet spitalore Fq.112
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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 vite6 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.

6

Prof. Dr. Arben Gjata, “Kirurgjia për Infermierinë”, Tirane 2015, Kapitulli I dytë Fq. 15
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Plagë-Vulnus
Plagë quajmë ndërprerjen e kontunuitetit të strukturës indore të lëkurës dhe mukozave si
rrezultat i dëmtimeve traumatike dhe forcës mekanike që vie nga mjedisi i jashtëm.
Dallimi dhe njohja plagëve7 është e nevojshme për shkaqe mjekësore dhe foreznike, me
anë të se cilës mund të vërejme se nga ka ardhur drejtimi i forcës mekanike që ka
shkaktuar plagë.

Foto 2. Plagë e qepur
Burimi: http://www.medcompounders.com/wound-care/

7

Ivan Prpić me bashkëpunëtorë, “Kirurgjia” për studentët e mjeksisë, Plaga Fq. 128.
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Infeksionet e plagëve kirurgjikale SSI
Me infeksione kirurgjikale kuptojmë të gjitha ato infeksione që mund të jenë

të

pranishme pas ndonjë ndërhyrje operative, prerje kirurgjikale. Plagët kirurgjikale janë
përkufizuar si të infektuara atëherë kur është bërë ndërhyrje e mirkroorganizmave
patogjen duke bërë që infeksioni të hapet po në atë plagë e cila orëve të fundit ka qenë e
nënshtruar në aktivitet kirurgjikal dhe se kujdesi nuk ka qenë i rregullt mbi plagë apo
agjentët kanë qenë të pranishëm.
Infektimet kirurgjikale gjatë gjysmës së dytë të shekullit të dymbëthjetë8 ishin në një
nivel të lartë shkak i mos përdorimit të anestezisë. Kryerja e shumë operacioneve ishte
baza e fillimit të infektimit të plagës dhe rritjes së vdekshmërise në popullatë, por fillimi
i përdorimit të teorive te asepsës dhe antisepsës bënë që niveli i mortalitetit dhe SSI të
ulet dukshëm. Zbulimi i antibiotikëve njëkohësisht ishte edhe zbulimi i zgatjes së
jetesës së pacientëve sepse njëkohësisht ata kuroheshin por edhe mbroheshin nga
shfaqja e infeksioneve, gjegjësisht infeksioneve të plagëve kirurgjikale. Por dihet se
zhdukja e tërësishme e infeksioneve si kirurgjikale si spitalore është e pa mundur duke u
bazuar që nga komplikimet e ndryshme të sëmundjeve, operacioneve, moshave dhe
gjendjes së pacientëve që i nënshtrohen operacioneve si dhe kohëzgjatja e të gjitha
sëmundjeve kronike. Ekspozimi i një organizmi me një mikroorganizëm patogjen bënë
mundjen e imunitetit të vet pacientit që qon deri tek paraqitja e shumëllojshmërive të
infeksioneve kirurgjikale. Këto paraqiten brenda një viti ose 30 ditëve 9 pas një
ndërhyrje kirurgjikale nëse gjatë operacionit është vendosur një implant në vendin e
operuar.

8
9

Sabiston, “Traktati I Kirurgjisë” Kapitulli 14 Infeksionet kirurgjikale dhe zgjedhja e antibiotikeve.
Anderson, D.J. Surgical site infections. US National Library of Medicine. Medicineplus.gov
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Klasifikimi i plagëve kirurgjikale:
 Plagë e pastër: Përbën afërsisht 75% të gjithë operacioneve, plagë jo-traumatike
pa inflamacion. Ajo konsiderohet si një plagë e pastër kur operacioni kirurgjikal
nuk është bërë në viscera apo lumenin e trupit, e cila në kushte normale
konsiderohet si e ndotur. Kryesisht paraqitja e infeksionit llogaritet rreth 2% e
mundshme.
 Plagë e pastër- kontaminuar: konsiderohet e tillë kur procedura kirurgjikale është
bërë me viscera apo lumen të trupit por në kushte të kontrolluara.
 Plagë e kontaminuar: paraqet ato plagë të hapura dhe traumatike të cilat janë pre
e shumë kontaminimeve të ndryshme por pa paraqitje të një infeksioni, infeksion
i cili arrin nivel rreth 20%.
 Plagë e ndotur-infektuar: paraqet aktivizimin e infeksionit të shfaqur në plagën
kirurgjikale me një nivel rreth 40%.
Infeksionet e plagës kirurgjikale mund të jenë egzogjene dhe endogjene.10
-egzogjene: kur plaga kontaminohet nga jashtë. Infeksioni paraqitet në 3.6% të
rasteve nëse operacioni kirurgjikal ka zgatur deri në 30 min, kurse nese ka zgjatur
më tepër se 5 orë atëherë përqindja rritet ne 16%.
-endogjene: kanë dy burime : Njëri është në lokalin se ku kryhet intervenimi
kirurgjik dhe prej të cilit mikroorganizmat vijnë ne plagë. Dhe tjetri është në ndonjë
fokus të largët prej nga infeksioni përhapet me rrugë limfogjene dhe hematogjene
dhe për arsye se plaga është vendi ku rezistenca është e vogel atëherë aty mund të
zhvillohet infeksioni.

Ivan Prpić me bashkëpunëtorë, “Kirurgjia” për studentët e mjeksisë, Burimi I infeksioneve hospitalore,
infeksionet e plages operative Fq.112.
10
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Faktorët të cilët caktojnë paraqitjen e infeksionit në plagën operative:
1. Faktoret e përgjithshëm 11 : gjendja e pacientit, mosha e tij, gjendja e sistemit
kardiovaskular dhe respiratorë dhe prania e infeksionit interkurent.
2. Faktoret lokal në plagë: duke iu përmbajtur procedurave aseptike kirurgjikale
dhe duke bërë pastrimin dhe dezinfektimin e regjionit e lekurës ku operohet bën
që të zvoglohet kontaminimi i plagës me bakterie. Por përkundër të gjitha
masave parandaluse dhe mbrojtëse prap mundet që plaga gjatë operacionit të
kontaminohet.
 Objektet e huaja
 Furnizimi i dobët me gjak në plagë
 Traumat e përsëritura
 Imuniteti i vet pacientit i dobët

Komplikacionet në plagët post-operatore:
 -Hematoma të plagës
 -Mbledhja e gjakut nën lëkurë pranë plagës
 -Reaksioni alergjik
 -Infeksioni i plagës
 -Hapja e parregullt e plagës
 -Dehicensa e plagëve (ndarja e shtresave të plagës)12
Simptomat e infeksioneve të plagëve kirurgjikale
 Ethe
 Marramendje
 Rrahje të zemrës të përshpejtuara
 Gjak ose shfaqje e qelbit në plagë të shoqëruara me erë
 Temperaturë
 Nauze

Johnathan Cohen, William G. Powderly, “Sëmundjet infective” Vëllimi 1, kapitulli 86 Ndërlikimet
infektive pas kirurgjisë dhe traumave.
12
Ivan Prpić me bashëkupëtorë, “Kirurgjia” për studentët e mjeksisë, Komplikimet në plagën operative
Fq.58-59
11
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Trajtimi i infeksioneve të plagëve kirurgjikale SSI

Menagjimi dhe ushtrimi i kontrollit mbi infeksionet e plagës operatore është
përgjigjja e infermierit, mjekut apo mund të quhet edhe fuqia e vet imunitetit të
pacientit mbi infeksionin që i vepron në organizmin e tij. Me anë të ushtrimit të
kontrollit është edhe më e lehtë indetifikimi i llojit të patogjenit dhe menyra se si do
të trajtohet. Deri tek njohja e tij lidhet edhe qështja e parandalimit të shfaqjes dhe
krijimit të infeksioneve të tjera dhe majta nën kontroll të sëmundjeve që janë të
gatshme të paraqiten mbi popullatën tonë.
Trajtimi fillon prej indetifikimit të prejardhjes dhe burimit të infeksionit dhe
vazhdon me drenazhën e zonave të infektuara. Nëse flitet për infeksionin
sipërfaqsorë 13 këtu përfshihet hapja e plagës në nivelin e lëkurës dhe të indit
subkutan dhe pastrimi i plagës dhe ndërrimi i garzave dy deri në tri herë në ditë. Për
shërim më të shpejtë mund të bëhet edhe prerja e indeve nekrotike, dhe për
minimizimin e shqetësimit prej ndërrimit të shpeshtë të garzave mund të përdoren
mjetet thithëse. Nëse bëhet fjalë për një infeksion të lidhur me organin procedura e
tjatimit bëhet me vendosje të drenazhit. Trajtim tjetër mund të jetë përdorimi i
medikamenteve sidomos me antibiotik, mënyre e cila përdoret pas indetifikimit të
patogjenit në mënyre të përshtatjes së antibiotikut veprues. Por kryesisht ata
përdoren edhe para operimeve për parandalim të mundësisë së shfaqjes se atyre
infeksioneve kirurgjikale.

Sabiston, ”Trakti I Kirurgjisë”, Leigh Neumayer, Daniel Vargo, Kapitulli 12 Parimet e kirurgjisë para
operacionit dhe ato të operimit.
13
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Plagët me dren:

Drenazhet14 vendosen në plagët të cilat janë të lëngshme apo parashikohet mbledhje
e lëngut në atë plagë. Janë të rekomnadueshme që drenazhet të mos mbahen gjatë
për shkak të ekspozimit të infeksioneve në plagë, favorizon shumëzimin e
mikroorganizmave, shkakton shtypje në strukturat dhe organet përrreth. Për mbrojtje
nga infeksionet përdoren drenat me sistem të mbyllur. Qëllimi i përdorimit është
nxerrja e sekrecioneve, lëngjeve të pa pastra apo edhe gjakut nga kavitetet e hapura.
Dreni duhet që njëra pjesë të jetë e insertuar brenda kavitetit të hapur dhe pjesa tjetër
të jetë e vendosur në garzë apo të lidhet me sistem aspirimi apo me qeskë sterile
plastike. Mund të jenë aktiv ( që mbahen nën thithje) ose pasiv( nuk kanë thithje dhe
punojnë në bazë të presionit diferencial ndërmjet kavitetit dhe pjesës jasht), drenat e
hapur apo te mbyllur, drenat prej gome etj.

Foto3. Drenët që përdoren në plagë të hapura
Burimi: http://fromnewtoicu.com/surgical-drains/

14

Ivan Prpić me bashkëpunëtorë, “Kirurgjia” për studentët e mjeksisë, Drenazhat në kirurgji Fq.38-40
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Asistenca infermierore ndaj heqjes së drenazhit në plagë:
 -Informimi i pacientit ndaj procedurës dhë kërkohet të mos levizë.
 -Vendosja në pozitë të caktuar për vendosjen e drenit.
 -Larja antiseptike e duarve.
 -Kontrolli rreth tubit.
 -Heqja e drenazhit të mëparshëm.
 -Asistimi ndaj mjekut për heqjen e drenit sipas proceduarave për përdorimin
e klipeve për shtrëngimin e tubit.
 -Vendosja e tubit të hequr në enën speciale për parandalim të ndotjes.
 -Mjekimi i incizionit kirurgjikal dhe pikës ku është vendosur dreni.
 -Ripozicionimi i pacientit.
 -Detektimi i tubit nga aspiratori.
 -Heqja e mbeturinave sipar protokolit.
 -Dekontaminimi i instrumenteve kirurgjikale të përdorura.
 -Heqja e dorashkave dhe larja antiseptike e duarve.
Trajtimi i plagëve operative mund të bëhet edhe me antibiotik por ajo është më shumë
një mënyrë e trajtimit si terapi ndihmëse medikamendoze. Mjekimi i infeksionit me
antibiotik mund të jetë i suksesshëm nëse aplikimi i tyre ka qenë i indikuar dhe i dhënë
drejtë. Kryesisht antibiotikët të cilët përdoren në kirurgji janë antibiotikët bakteriocid15
që shkatërrojnë mikroorganizmat. Ndër më të shpeshtit janë cefalosporinet, penicillin
dhe aminoglikozidet. Pra në përgjithësi aplikohen për mjekim të infeksioneve dhe për
përdorim profilaktik.

15

Ivan Prpić me bashkëpunëtorët. “Kirurgjia” për studentët e mjeksisë, Mjekimi me antibiotik Fq.116-118
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Kapitulli II
Përkujdesja dhe përgaditja e pacientit para operacionit
Vizita e pacientit në ambiente ambulantore ----- konsulta dhe vlerësimi i pacientit te
shtruar në spital nga departamenti i emergjencës.
Që prej takimit të parë të pacientit me kirurgun bëhet rishikimi i anamnezës klinike dhe
testeve laboratorike e hulumtuese mbi diagnozën e pacientit. Qasja në perballjen e parë
me pacientin që do nënshtrohet në një ndërhyrje kirurgjike dhe përballja e parë me
familjarët e tij duhet të jetë e atillë që si mjeku dhe infermieri të ofrojë besim dhe të
krijoj një urë komunikimi të lirshëm me konfidencë të lartë me sjellje profesionale16
infermierore dhe mjeksore. Pasi mirret vendimmarrja për operacion duhet të caktohen
disa qështje rreth adresimit të kohës dhe vendit të operimit, lloji i anestezizë si dhe
përgaditja para operacionit. Gjithashtu sigurohet se pacienti të mos ushqehet 8 orë17
para operimit. Keto janë pika për vlerësimin e riskut që marrin në konsideratë periudhën
afër operacionit (periudha e operacionit deri ne 48 orë pas operacionit) ashtu edhe
periudhën e vonshme pas operacionit( deri në 30 ditë) dhe kërkojnë të indetifikojnë
faktorët që mund të ndikojnë në semundshmërinë e pacientit gjatë kësaj periudhe.
Infermieria kirurgjike që ushtron kujdesin paraoperaiv njëherit sigurohet se ka 3 vite që
mirret me këtë pergjegjesi mbi perkujdesjen operative mbi pacientët. Përgjegjësia dhe
kujdesi i infermieres për pacientin duhet të jetë profesionale dhe në nivel të lartë, nga
ajo varet pikësëpari përgaditja emocionale dhe psikologjike e pacientit deri tek
përgaditja dhe grumbullimi i të dhenave diagnostike rreth gjendjes shëndetsore të cilat
duhet të shkruhen dhe rishikohen. Eksperienca e infermierëve është e rëndësishme në
mënyrë që të mos vijë shfaqja e problemeve mbi gjendjen brenda repartit apo problemet
shëndetësore që mund ti pësojë pacienti vet nga moskujdesia.

Sabiston, “Trakti I Kirurgjisë” Bazat biologjike të praktikave kirurgjikale modern, Kapitulli 12 Parimet
e Kirurgjisë para operacionit dhe ato te operimit. Leigh neumayer dhe Daniel Vargo. Pergaditja e
pacientit për operacion.
17
Stanley J. Swierzewski, III, M.D. http://www.healthcommunities.com/before-aftersurgery/preoperative-procedures-surgery.shtml
16
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Personeli infermieror e vlerëson gjendjen preoperatore dhe synon të informohet :
* si e përjeton pacienti fazën perioperatore.
* sa është i përgaditur të përballojë intervenimin dhe sa është në gjendje të mobilizojë
gjithë aftësitë e veta për të përballur ndërhyrjen kirurgjikale.
* preferencat e tij në lidhje me asistencën postoperatore.
* nevojën e tij për përkujdesje infermieristike.
Faktorët që duhet të rishikohen para operacionit nga infermierja dhe mjeku 18

Mosha:
Edhe pse mosha është raportuar si faktor i pavarur për vdekshmërinë pas operacionit,
ajo mund të paraqes mundësinë e përballimit të sëmundshmërive dhe aktiviteteve që do
I nënshtrohen në mënyrë kirurgjikale. Testimi para operacionit bazohet në materialet që
janë mbledhur nga anamneza e pacientit, historia e tij familjare mbi operacionet dhe
egzaminimi objektiv. Tek pacientët me moshë më të vjetër iu duhet treguar se duhet të
nënshtrohen procedurave të caktuara si EKG, radiografia e krahërorit, nivelet e
glukozës, gjaku komplet, nivelet e keratininës etj.
Gjendja nutricionale:
Pjesë e anamnezës së pacientit është edhe rënja në peshë brenda një periudhe
gjashtmujorëshe për rreth 10% ose brenda muajit per 5%. Shkalla e keq ushqyeshmërisë
llogaritet në dukshmërine e rënjes në peshë, gjetjeve në egzaminimin fizik dhe
vlerësimin e proteinave plazmatike.Duhet të bëhet rishikimi i nivelit të albuminës,
transferinës dhe prealbuminës.
Agjerimi para operacionit
“Ndërprerja e ushqyerjes nga goja pas mesnate” është rregull standard që lidhet me
reduktimin e volumit të aciditetit dhe përmbajtjeve të stomakut gjatë procedurës
kirurgjikale.

Sabiston, “Trakti I Kirurgjisë” Bazat biologjike të praktikave kirurgjikale moderne, Kapitulli 12
Parimet e Kirurgjisë para operacionit dhe ato te operimit. Leigh neumayer dhe Daniel Vargo.
18
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Periudha postoperative

Gjendja e pacientit pas operimit mund të quhet si një gjendje e parashikuar për shkak se
organizmi i tij ka pësuar një ndërhyrje, prerje apo ndryshim mbi organizimin e tij. Ethet
mund të jenë ndërlikimet e para dhe të zakonshme që i paraqiten një pacienti, për shkak
të një reagimi proinflamator ndaj dëmtimit të indeve të lëkurës. Hematomat njihen si
shkaqet më të njohura jo infektive të etheve dhe ndërlikimeve tjera që i paraqiten
pacientit postoperativ. Mund të përfshihen sëmundjet venoze tromboembolike, infarkti i
miokardit, ischemia viscerale, të cilat mund të shkaktojnë ethe në mungesë të
infeksionit por paraqitje të inflamacionit. Periudha post operative për shumë pacient
përcillet me siklet pas anestezisë. Përcillet me dhimbje lokale, me nauze apo edhe me
shqetësime psikologjike. Shkalla e dhimbjes së përjetuar ndihmon infermierët dhe
mjekët në vlerësimin e gjendjes së tij dhe medikamenteve që duhen ordinuar të merren.
Kjo fazë ka të bejë me transferimin e pacientit në reaminacion që pas përfundimit të
operacionit, transferim i tillë që bëhet me kujdes të lartë duke mos e lëvizur shumë
pacientin. Kujdes i kushtohet edhe plagës së operuar në mënyrë që ti shmangemi
dëmtimeve të saj. Pozicionimi i pacientit duhet të jetë adekuat ashtu që ai të ndihet sa
më komond dhe gjatë kohës kur procedurat ne vazhdim mbi plagë të jenë më të lehta, që
nga drenimi apo pastrami i plagës.
Dallojmë dy faza të kujdesit të të sëmurit:
 Faza e parë që është pas përfundimit të operacionit dhe anestezionit. Në këtë
fazë bëhet përciellja e shenjave vitale, kontrolli i vazhdueshëm mbi
respiracionin, kontrolli mbi urinimin, drenimi, sonda nazogastrike, barnat si dhe
analizat laboratorike mbi gjendjen e përgjithshme të pacientit.
 Faza e dytë fillon nga zgjimi i plotë prej anestezionit dhe zgjatë deri në vendsjen
dhe vlerësimin e rregullt të të gjitha funksioneve jetësore të një pacienti. Ka një
vijueshmëri të njejtë si në fazën e parë por me një shtim të masave plotësuese.
Pas kontrolleve dhe adaptimit të pacientit më intervenimet infermierore tek ai
pas operimit bëhet edhe vlerësimi i dhimbjeve. Morfina (10 mg. i.m ose 3-5mg.
i.v)19 është e duhur për largimin e dhimbjeve.

19

Ivan Prpić me bashkëpunëtorët, “Kirurgjia” për studentët e mjeksisë” Fq. 42-44
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Masat mbrojtëse për parandalimin e infeksioneve postoperative
Për parandalimin e infeksoneve postoperative së pari duhen të merren masat fillestare
dhe kyqe si mjetet mbrojtëse (paisjet mbrojtëse personale PMP), larja antiseptike dhe
dezinfektimi i duarve pas çdo asistimi ndaj mjekut në plagën e infektuar qëllimi të cilës
është parandalimi i zhvillimit të sëmundshmërisë tek pacienti, veshja e duhur në sallat
opërative, asistimi i duhur ndaj mjekut në parandalim të aksidenteve mbi instrumentet e
sterilizuara, pastrimi adekuat i plagës gjatë operacionit në parandalim të zhvillimit të
infeksionit (SST) pas operativ etj.
Çdo autoritet shëndetësor20 duhet të hartojë dhe përpilojë një program të brendshëm mbi
krijim e masave për të parandaluar infeksionet spitalore si dhe ato postoperative.
- Të përcaktoj objektiva të qarta në përputhje me objektiva të tjera shëndetësore
kombëtare.
- Të përditësoj vazhdimisht praktikat që duhen ndjekur bazuar në udhërrëfyesin për
parandalimin e infeksioneve spitalore.
- Të ngrenë një sistem që monitoron infeksionet nozokomiale dhe ato postoperative mbi
plagë dhe të vlerësojnë sesa të efektshme janë masat e ndërmarra.
- Të trajnojnë stafin në mënyrë të vazhdueshme.

Foto3. Sterilizimi i mjeteve të punës
Burimi: http://dentistsami.com/sterilization-by-autoclaving/

20

Prof. Dr. Isuf KALO, Miratuar me urdhwr tw Ministrit tw shwndetwsisw NR.522 DT. 22.12.2011
http://qkcsaish.gov.al/images/sampledata/UPK%20per%20infeksionet%20spitalore.pdf
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Metodat per dekontaminim dhe parandalim :

Pastrimi dhe tharja largojnë shumicën e mirkroorganizmave nga sipërfaqet e paisjeve
mjekësore dhe objekteve përreth, prandaj duhet të bëhet dezinfektimi dhe sterilizimi i
mjeteve që përdoren gjatë punës kirurgjike. Pastrimi zakonisht është proces i përdorimit
të ujit me veprim mekanik dhe detergjente. Metoda më e thjeshtë për pastrim është ai
me ujë të ngrohtë dhe me furqe mbi materialet qe do te dizenfektohen. Pas pastrimit
bëhet shpërlarja dhe tharja e paisjeve të cilat janë të gatshme për dezinfektim dhe
sterilizim.
Antisepsa
Antisepsa 21 është procedurë e cila me mjete kimike shkatërrohen të gjitha format e
mikroorganizmave përveq sporeve dhe bakterieve. Në kirurgji Joseph Lister 1867 larjen
e duarve e ka aplikuar me tretje 5% acid karbolik, kurse ne plagë ka vendosur fasha të
njomura më parë në këtë tretje dhe fushën operatore e ka pastruar me po këtë acid
karbolik. Larja antiseptike e duarve është paraqitur nga Bergmann në Berlin 1890
Asepsa
Asepsa arrihet në mënyre kur instrumentet sterilizohen, kurse lëkura dezinfektohet. Kjo
do të thotë punë e atillë tek e cila është e përjashtuar mundësia e infeksionit.
Antiseptikët, mjetet dezinfektuese dhe metodat
Dezinfektimi paraqet veprimin me të cilin bëhët shkatërrimi i të gjitha formave të
mikroorganizmave perveq sporeve dhe bakterieve, por ky proces kundër bakterive është
99% i suksesshëm në zhdukjen e bakterieve. Antiseptikët

pengojnë rritjen dhe

shumimin e mikroorganizmave të shumtë, kurse mjetet dezinfektuese vetëm i
shkatrrojne mikrrobet por jo sporet e bakterieve.
Dezinfektimi në kirurgji shërben për dezinfektimin e duarve dhe lëkurën në fushën
operative para fillimit të një procesi kirurgjikal, si dhe dezinfektimin e hapësirave
siperfaqsore te spitalit, mjeteve dhe instrumenteve kirurgjikale.

21

Ivan Prpić me bashkëpunëtorët, “Kirurgjia” për studentët e mjeksisë, Fq 18-22
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Metoda e larjes kirurgjikale të duarve:
 -larja e duarve shuplakës dhe lërrës me brushat sterile dhe me ujë të rrjedhshëm
të vakët e sapun për rreth 10 min.
 -tharja e duarve pas larjes me kompresa sterile.
 -dezinfektimi 3-5 min me alcohol etilik 70%, me Asepsol me Cetavlon22 etj.
Metoda. Pastrimi higjenik i duarve :
Pasi lagen duart me ujë të rrjedhshëm, aplikohet 3-5 ml substancë për pastrim që zgjat
10-15 sekonda duke i fërkuar të gjitha pjesët e duarve dhe gishtave. Në fund shpërlahen
dhe thahen. Pastrimi bëhet edhe me alkoole së paku me 3ml të preparatit dhe bëhet
fërkimi i duarve deri sa të thahen përrreth 30 sekonda. Pas pastrimit me ujë dhe sapun
duart fërkohen më substance akloolike rreth 70% që mundësonë shkatërrimin e florës së
përhershme. Pas kryerjes së pastrimit kirurgjikal të duarve ato duhen mbajtur larg nga
trupi , me duar lart në mënyrë që uji të shkoj përkrah bërrylave.
Duart e dezinfektuara bëjnë që mikroorganizmat të mos depertojnë më tej gjatë procesit
kirurgjikal prandaj vendosja e dorzëzave sterile pas larjes së duarve është i
domostoshëm. Nëse gjatë një operacioni dorezat shqyhen ato duhet të zëvëndësohen
menjëhere, rreth 70% të dorezave shqyhen pas 3 orësh pune në operacion.
Për dezinfektim të lekurës në sallë operative perdoren: tretja e klor-heksidin-glukonat
0.5% në alkoholin 70% të tretjes së Asepsolit 1% apo Cetavlonit ne tretjen 0.25% të
heksaklorofen. Pjesët e trupit ku zakonisht parashihet të kenë mirkroorganizma rezistent
është e nevojshme që të dezinfektohen disa herë për 3-5 ditë para operacionit, duhet të
bëhet heqja e qimeve por me kujdes pasi mund të shkaktohen gërvishtje të cilat mund të
jenë edhe mbledhëse apo vende ku edhe mund të paraqitet një infeksion pas operacionit.
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Ivan Prpić me bashkëpunëtorët, “Kirurgjia” për studentët e mjeksisë. Fq 22-23
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Sterilizimi dhe metodat
Është procedurë me ndihmën e të cilës bëhet shkatërrimi i të githë mikroorganizmave23.
Mjetet te cilat janë të mundshme te sterilizohen janë: lëngjet, instrumentet, dorëzat,
materiali I fushave punese etj.
Sterilizimi me nxemje:
Nxehtësia është veprim i duhur për shkatërrimin e mikroorganizmave. Sterilizimi me
nxemje kryhet me avujt e ngrirë të ujit apo me nxemje të thatë
-Sterilizimi me avujt e ngrirë në autoklav: kryhet në shtypje prej 202.6 kPa me
temperaturë prej 120C dhe bën shkatërrimin e bakterieve dhe shumicës së bakterieve
për 13 min. Për depërtim të sterilizimit në pjesë te mesme të materialit sterilizimi zgjat
30 min.
-Sterilizimi me nxemje të thatë: është i përshtatshëm për instrumentet e metalta dhe
shiringave. Ky lloj sterilizimi kryhet në aperate të veqanta, të cilat me anë të rrymës
elektrike bëjnë nxemjen dhe qarkullimin e ajrit të nxehtë në aparaturë.
Sterilizimi me gaz të oksidit të etilenit: është i përshtatshëm për instrumentet që janë të
ndieshme në nxehtësi (plastika, goma, mjetet optike etj). Kryhet në temperaturë 55°C
dhe shtypje 54.5 kPa në kohëzgjatje prej 60-100 min.
Sterilizimi me avujt e formaldehidit: paraqet një procedurë të re të sterilizimit që kryhet
në autokllav me temp. 60-70 °C për rreth 2 orë. Është i përshtatshëm për matrialin që
nuk sterilizohet në temperaturta të larta.
Sterilizimi me rreze ultraviolet: kryhet për sterilizimin e sallave të operacionit dhe të
lidhoreve që zgjatë 12-18 orë. Sallat apo hapësirat rreth asaj kohe duhet të jenë të
mbyllura.
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Kapitulli III

Procesi i kujdesit infermieror

Është një procedurë që ndërtohet nga vetë i sëmuri dhe zbatohet nga infermieria dhe
ekipi i kujdesit. Përfshinë një përkujdesje infermierore për individët, familjet dhe
komunitetin. Ka për qëllim sigurimin e një kujdesi gjithpërfshirës që nga ana edukative,
psikologjike dhe sigurisht sigurimi i një gjendje stabile dhe të duhur klinike mbi një
pacient. Të gjitha këto realizohen përmes:
 1.Vlerësimit infermieror
 2.Diagnozës infermierore
 3.Planifikimit infermieror
 4.Zbatimit infermieror
 5.Evaluimit

Verësimi infermieor

Të dhënat objektive
Që nga ardhja e pacientit në instucionin shëndetësor gjegjësisht në reparitin e kirurgjisë
vërehet se pacienti ka dhimbje dhe ndihet i lodhur dhe i plogësht. Këto përcillen me
djersitje, ethe dhe të dridhura me temperaturë të ulët trupore.

Të dhënat subjektive
 Vështirësi në qëndrim të drejtë.
 Distension I barkut.
 Humbje oreksi.
 Kapsllëk ose diarre dhe të vjella.
 Temperaturë e ulët trupore.
 Rrahje e shpështë e zemrës.
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Të dhënat aktuale
Pacientja M.H e gjinisë femërore lajmërohet në orët e pasditës në institucionin
shëndetësor “Isa Grezda” me dhimbje të forta dhe të shpeshta duke e bërë dhimbjen
edhe më të madhe. Këto dhimbje aprovohen nga pacienti se kanë disa ditë që e kanë
shoqëruar pjesën abdominale të pacientit, gjegjësisht pjesën e djatht, appendicitis.
Pacientja raporton për dhimbje nga ana e djathtë si dhe vazhdimësi e etheve.

Të dhënat historike
Pacientja konfirmon se ajo asnjëherë nuk ka pasur ndonjë ndërhyrje kirurgjike dhe se
vetëm babai i saj prej historis familjare figuron si një pacient me ndërhyrje kirurgjike
kohë me parë. Pacientja gjithashtu tregon se konsumon duhan.

Diagnoza infermierore

 Përkeqësim i ecjes apo qëndrimit të pacientit për shka të anestezisë.
 Nausea qe pas fillimit të ndjesisë së dhimbjeve në pjesën abdominal.
 Ankth dhe shqetësim për shkak të ndërhyrjes kirurgjike.
 Aroma e keqe e gojës dhe gjuhë e shtresuar dhe e vrazhdë.
 Skuqje në fytyrë për shkak të temperaturës trupore shkak i infeksionit.
 Humbje e oreksit.
 Frika para operimit dhe frika pas operimit për shkak të shqetësimit

rreth

gjendjes se saj.
 Ndikim psiqik dhe emocional për shkak infeksionit të shfaqur ne plagën e
operuar.

29

Planifikimi infermieror

 Vlerësimi dhe menagjimi i dhimbjeve.
 Vlerësimi i gjendjes postoperative.
 Aplikimi i masave udhëzuese ndaj gjendjes dhe aktiviteteve të kufizuara,
ndërrimi i pozicionit të pacientit.
 Menagjimi i tepmeraturës, etheve, skuqjeve, pastrimit dhe kurimit të plagës.
 Menagjimi i funksioneve vitale.
 Menagjimi i stresit postoperator.
 Njohja e pacientit rreth gjendjes dhe egzaminimeve të kujdesit të ofrurar.

Zbatimi

 Sigurimi i besimit gjatë kohës se ofrimit të kujdesit.
 Shpjegimi i procedurave operative dhe përgaditja për operim si ajo fizike dhe
psiqike.
 Krijimi i ambientit sa më të rehatshëm për pacientin pas operimit.
 Ndërrimi i pozicioneve të tij për mos dëmtim të plagës së infektuar.
 Pastrimi i vazhdueshëm i plagës që infeksioni të mos paraqitet/zhvillohet.
 Reduktimi i dhimbjeve.
 Trajtimi individual dhe ruajtja e privatësisë së pacientit.
 Monitorimi i shenjave vitale.

Evaluimi

 Pacienti do të shprehet me pozitivitet ndaj rehatisë së ofruar dhe komfortit.
 Pacienti do ti shmaget shtuarjes së kalorive në sasi të pa nevojshme.
 Integriteti i lëkurës së pacientit të mbetet i pa prekur.
 Pacienti do të jetë i lirë nga shenjat dhe simptomat e infeksionit dhe
komplikacionet.
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Prioritetet infermierore dhe rekomandimet

Prioritet i infermieres rreth këtij rasti të lartë përmendur kuptohet se është parandalimi i
zhvillimit të infeksionit apo komplikimeve edhe më serioze siq është edhe sepsa gjë që
shkaktohet nga mos pastrimi apo ushtrimi jo i duhur i punës kujdesit mbi plagën e
operuar. Duke vazhduar deri tek analizimi i të gjithë mirkoorganizmave shkaktarë të
infeksionit në mënyre që kurimi dhe trajtimi të jetë sa më i shpejtë dhe efikas. Duke
rekomanduar një rehati dhe një menagjim mbi dhimbjet tek pacienti arrihet një
mirëkuptim infermier-pacient, që ndërlidhet dhe me gjendjen psiqike dhe emocionale të
pacientit pas operimit. Për një kujdes dhe një përgjegjësi e cila ushtrohet në mënyre të
duhur mund të rrezultojmë në një shëndet të plotë dhe mirëqenje shpirtërore tek çdo
individ të shtruar në spital.
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Kapitulli IV
Statistikat mbi operimet dhe rastet e infeksioneve të plagëve operative.
Tab: 2. Pacientët të shtruar në repartin e kirurgjisë në spitalin e Gjakovës “Isa
Grezda” në periudhën e muajit shtator 2016, të paraqitur sipas gjinisë:

Femra

Meshkuj

Muaji
Shtator

144

87

2016
Gjithsej: 201 pacientë

Në tab:2. është paraqitur se gjatë muajit shtator 2016 në repartin kirurgjik janë paraqitur
gjithsej 201 pacientë ku prej tyre janë 144 femra, kurse 87 meshkuj. Pra numrin më të
madh sipas gjinisë e zë gjinia femërore në raport me totalin prej 201 rreth 144 prej
tyre.

32

Tab: 3. Pacientët të shtruar në repartin e kirurgjisë në spitalin e Gjakovës “Isa
Grezda” në periudhën e muajit tetor 2016 , të paraqitur sipas gjinisë:

Femra

Meshkuj

Muaji
Tetor

86

91

2016
Gjithsej: 177 pacientë

Në tab: 3. është paraqitur se gjatë muajit tetor 2016 në repartin kirurgjik janë paraqitur
gjithsej 177 pacientë ku prej tyre janë 86 femra, kurse 91 meshkuj. Pra numrin më të
madh sipas gjinisë e zë gjinia mashkullore në raport me totalin 177 rreth 91.

Tab: 4. Pacientët të shtruar në repartin e kirurgjisë në spitalin e Gjakovës “Isa
Grezda” në periudhën e muajit nëntor 2016 , të paraqitur sipas gjinisë:

Femra

Meshkuj

Muaji
Nëntor

91

77

2016
Gjithsej: 170 pacientë
Në tab: 4. është paraqitur se gjatë muajit nëntor 2016 në repartin kirurgjik janë paraqitur
gjithsej 170 pacientë ku prej tyre janë 86 femra, kurse 91 meshkuj. Pra numrin më të
madh sipas gjinisë e zë gjinia mashkullore në raport me totalin 177 rreth 91.
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Tab: 5. Pacientët të shtruar në repartin e kirurgjisë në spitalin e Gjakovës “Isa
Grezda” në periudhën shtator-nëntor 2016 , të paraqitur ne raport total pacienta
dhe sa kanë pasur nderhyrje kirurgjike:
Total

Nderhyrje Kirurgjikale

Shtator

201

89

Tetor

177

79

Nëntor

170

86

548

254

Në tab: 5. Është paraqitur se gjatë periudhës shtator-nëntor janë mbledhur të dhëna se në
total prej 548 pacientëve të shtruar në repartin e kirurgjisë në spitalin e Gjakovës “Isa
Grezda “ vetëm 254 prej tyre kanë pasur ndërhyrje kirurgjikale.

Tab: 6. Pacientët e shtruar në repartin e kirurgjisë në spitalin e Gjakovës “Isa
Grezda” në periudhen shtator-nentor 2016, nr i pacienteve me plagë postoperative
të infektuara në raport me total të pacientëve të shtruar :
Total

Me plagë të infektuara

Shtator

201

15

Tetor

177

8

Nëntor

170

10

548

33

Në Tab: 6. Është paraqitur se gjatë periudhës shtator-nëntor janë mbledhur të dhëna se
në total prej 548 pacientëve të shtruar në repartin e kirurgjisë në spitalin e Gjakovës “Isa
Grezda “ vetëm 33 prej tyre kanë hasur në probleme shëndetësore lidhur me plagën e
tyre të operuar e cila ka pësuar një infeksion kirurgjikal.
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Konkluzionet

Në spitalin regjional të Gjakovës “Isa Grezda” në periudhën tre mujore shtator-nentor
2016 është parë në të dhënat e mbledhura se gjithsej prej 548 pacientëve të shtruar
vetëm 254 operime janë realizuar. Duke lidhur me temën rreth infeksioneve mbi plagët
operative nga analizat e mbledhura figurojnë rreth 33 raste me infeksione të lartë
përmendura tek pacientët e operurar.
Nga ky punim kam nxjerrur konkluzionet se detyra infermierore dhe e të gjithë ekipit të
kirurgjisë është në në nivel të duhur dhe me baza parandaluse dhe shëruese. Detyrat dhe
përgjegjësitë janë plotësisht të dokumentuara dhe kujdesi mbi plagët operative bën që
shëndeti i pacientit të jetë më i sigurt për mos shfaqjen e infeksionit dhe mos kalimin e
pacientit në sepsë. Ruajtja dhe edukimi shëndetësore paraqet pikën kyqe të një detyre të
një infermieri. Nxjerrim konkluzine se përgjegjësia jonë si staf i ardhshem infermieror
duhet të jetë gjithmonë mbi ruajtjen e shëndetit dhe përmisimit të jetesës pavarësisht
nëse kemi të bëjmë më sëmundshmëri të cilat kërkojne kujdes të shtuar apo nuk kanë
shërim. Zbatimi i protokoleve për përkujdesjen e çdo patologjie dhe zbatimi i rregullave
higjenike mund të quhen veprimet më të drejta që duhet ti rrespektojë një staf
mjekësorë. Duke u bazuar në masat parandaluse dhe rregullat mbi asepsinë gjatë
asistimit në plagë niveli i këtyre infeksioneve dukshëm do të bie, prandaj duke u
kujdesur për të sëmuarin ne kujdesemi edhe për vet shëndetin tonë.
Gjendja paraoperative dhe pasoperative e pacientit kryesisht është shqetësuese sidomos
në lidhjet emocionale dhe psikologjike. Prandaj pasqyrimi i punës dhe bashkëbisedimi
me pacientë dhe familjen e tij rreth rastit që e prekuepon bën që pacienti të jetë sa më
komfort mbi operacionin e tij dhe të ketë një mirëqenje të plotë shëndetësore.

% e plagëve të infektuara në tre
muaj
Shtator

Tetor

30%

Nëntor

46%

24%
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Nga grafikonet e më poshtme pasqyrohet studimi statistikor i mbledhur
1.Shprëndarja e rasteve të pacientëve të infektuar në plagët e tyre operative në
repartin kirurgjik në spitalin e Gjakovës në periudhën shtator-nëntor 2016:
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Shtator 2016

Tetor 2016

Nëntor 2016

Tre muajt e fundit në spitalin "Isa Grezda"

Nxjerrur nga raportet mujore të mbledhura nga spitali i Gjakovës “Isa Grezda”
gjegjësisht në repartin e kirugjisë, shohim se në periudhën prej tre muaj shtator-nentor
ka qenë një numer i luhatshëm i sëmundshmërisë së infeksioneve mbi plagë
kirurgjikale. Në totalin gjithsej 548 pacientë të shtruar në repart janë paraqitur 33 raste
të përmbledhura në periudhë kohore tre mujore, që sigurisht paraqet një gjendje
shqetësuese që ka ndikim kryesisht mbi punën ekipore të repartit, aftësitë parandaluese
mbi infeksionet gjithashtu dhe ushtrimi i masave parandaluese mbrojtëse, pika të cilat
më anë të raporteve të nxjerrura shikohen nëse niveli i tyre duhet rritur në progres
pozitiv në raport me uljen e këti numri të infeksioneve. Sigurish ky raport është vetëm
raport i një spitali regjional pra nuk përfshihet mundësia se ky nr i infeksioneve të jetë
ndryshe në tëre Kosovën përfshirë të gjitha Institutet Shëndetësore.
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2.Shprëndarja e pacientëve sipas gjinisë të cilët kanë pasur ndërhyrje kirurgjikale
në repartin kirurgjik në spitalin e Gjakovës në periudhen shtator-nëntor 2016:
Tab: 7.
Shtator 2016

Femra
Meshkuj

Tetor 2016

Nëntor 2016

144

86

93

87

91

77

Shprëndarja e pacientëve sipas gjinisë se
sa kanë pasur ndërhyrje kirurgjikale
160
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0

Shtator 2016

Tetor 2016

Nëntor 2016

Femra

144

86

93

Meshkuj

87

91

77

Gjithsej të operuar

89

79

86

Gjithsej

të

89

79

86

operuar

Në grafikon kemi paraqaitur një statistikë të mbledhur në Spitalin regjional të Gjakovës
“Isa Grezda” në repartin kirurgjik, ku është bërë analizimi dhe paraqitja në grafikon si
shprendarje e pacientëve sipas gjinisë se sa janë të operuar gjatë periudhës tre mujore
shtator-nëntor 2016. Vërehet se gjinia femërore është në nivel më të lartë. Kuptohet se
gjendja është shqetësuese por vërehet se dallimi mes muajve nuk është i lartë gjë që
tregon një pikë pozitive që mund të jetë një balanc i arritur nga puna dhe nga
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përkujdesja shëndetësore e cila ofrohet në spital që ndikon në shëndetin e pacientit dhe
ul ndërhyrjet kirurgjike. Kjo lidhet dhe me uljen e infeksioneve të plagëve kirurgjike.
3.Shprëndarja sipas gjinisë së pacientëve lidhur me ndikimin e infeksionit operativ
në mirëqenien emocionale të tyre në repartin kirurgjik në spitalin e Gjakovës në
periudhën shtator-nëntor 2016:

140
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JO

60
40
20
0
Femra

Meshkuj

Gjithsej

Në totalin e operimeve gjatë periudhës shtator-nentor 2016 që ishte 254, ishin 117
femra dhe 137 meshkuj që ishin operuar. Në grafikon është e paraqitur se a ka ndikuar
infeksioni në plagën e tyrë ka ndikuar në mirëqenien e tyre emocionale.
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Rekomandimet
 Zbatimi i qdo rregulle mbi protokolet higjenike në mënyre që përhapja e
infeksioneve të jetë në nivel të ulët.
 Ruajtja e privatësisë së pacientit sidomos gjatë asistimit ndaj mjekut apo gjatë
punës mbi plagën postoperative.
 Trajtimi i duhur mbi plagë dhe rishikimi i gjendjes së pacientit në intervale
kohore të shpeshta.
 Komunikimi me vet pacientin dhe përgaditja emocionale e tij mbi operimin si
dhe përgaditja postoperative mbi njoftimin e infeksionit të shfaqur në plagën e
operuar.
 Edukimi shëndetësor tek pacientët dhe vet familjarët e tij.
 Rritja dhe avancimi i aftësive infermierore mbi parandalimin e infeksioneve dhe
trajtimin e duhur mbi to si në klinika dhe shtëpi.
 Përdorimi i dorëzave dhe të gjitha masave parandaluese mbi shfaqjen e
infeksioneve.
 Dokumentimi i çdo rasti të shfaqur si rast shqetësues në mënyrë të krijimit të
opsioneve parandaluese apo kuruese mbi atë sëmundshmëri.
 Vedijësimi i të gjithë stafit dhe pacientëve me programe mbi infeksionet dhe
shkaktarët e tyre në mënyre që shfaqja e tyre të jetë më e ulët.
 Krijimi i hapësirave të veqanta izoluese për rastet e veqanta infektuese.
 Gaditshmëria institucionale për gjendjen e pacientit si nga ana materiale ashtu
edhe gaditshmëria e ofrimit të mbështetjes emocionale.
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Rezyme
Me infeksione kirurgjikale kuptojmë të gjitha ato infeksione që mund të jenë

të

pranishme pas ndonjë ndërhyrje operative, prerje kirurgjikale. Plagët kirurgjikale janë
përkufizuar si të infektuara atëherë kur është bërë ndërhyrje e mikroorganizmave
patogjen duke bërë që infeksioni të hapet po në atë plagë e cila orëve të fundit ka qenë e
nënshtruar në aktivitet kirurgjikal dhe se kujdesi nuk ka qenë i rregullt mbi plagë apo
agjentët kanë qenë të pranishëm.
Simptomat e infeksioneve të plagëve kirurgjikale:
 Ethe
 Marramendje
 Rrahje të zemrës të përshpejtuara
 Gjak ose shfaqje e qelbit në plagë të shoqëruara me erë
 Temperaturë
 Nauze
Këto infeksione në plagë paraqesin një shqetësim mjaft të madh, sidomos kur shtimi i të
shtruarve në repart kirurgjik është i lartë. Me mos rrespektimin e protokolleve mbi
higjienën, masave dekontaminuese dhe sigurisht mos kryerja e detyrës së kujdesit
infermieror bënë që patogjenët të kenë rrugë të hapura mbi po atë plagë që sapo është
operurar. Detyrat dhe përgjegjësitë janë plotësisht të dokumentuara dhe kujdesi mbi
plagët operative bën që shëndeti i pacientit të jetë më i sigurt për mos shfaqjen e
infeksionit dhe mos kalimin e pacientit në sepsë. Ruajtja dhe edukimi shëndetësore
paraqet pikën kyçe të një detyre të një infermieri në vedijësimin e pacientëve mbi
shkaqet dhe kurimin e vazhdueshëm të plagëve me infeksione postoperative.
Fjalët kyçe: Infeksionet e plagëve kirurgjikale (SSI), Parandalimi dhe kujdesi
infermieror mbi plagë, Masat parandaluese.
Përmban 42 faqe, 3 Fotografi, 7 tabela dhe 4 grafikone
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