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Abstrakti
Higjiena adekuate e duarve është metodë efektive e parandalimit të bartjes së mikroorganizmave
ndërmjet personelit shëndetësorë dhe të sëmurëve.
Përhapja përmes duarve është ndër metodat më të rëndësishme të përhapjes së agjentëve infektiv
në institucione shëndetësore.
Qellimi;Higjiena adekuate e duarve është metodë efektive e parandalimit të bartjes së
mikroorganizmave ndërmjet personelit shëndetësorë dhe të sëmurëve.
Përhapja përmes duarve është ndër metodat më të rëndësishme të përhapjes së agjentëve infektiv
në institucione shëndetësore.
Metodologjia:Realizimi i këtij punimit të diplomës është bërë me qëllim të zgjerimit të njohurive
lidhur me higjienen e duarve tek stafi infermierornë Spitalin e përgjithshëm Gjakovës”Isa
Grezda”si dhenivelin e njohurive lidhur me higjienen e duarve me anë të pyetsorëve.Hulumtimi
është bërë për periudhën kohore tetor-dhjetor 2018. Pyetsorët jane realizuar në reparte të ndryshme
si pediatri, interno, gjinekologji, neonatologji, kirurgji, emergjencë.
Higjiena e duarve është suksesi më i madhë dhe masa e parë e parandalimit të infeksioneve në
spital.
Rekomandimet:nga 100 te anketuar ,bazuar në pergjigjet e tyre mund te themi se në Spitalin” Isa
Grezda”, në Gjakovë ,rekomandohen trajnime-këshillime të infermierëve lidhur me higjienën e
duarve.
Dështimi në përmbushjen e kritereve për higjienë të duarve konsiderohet si shkaktar kryesor i
shfaqjes së infeksioneve spitalore, i përhapjes së mikrobeve rezistente

dhe shpërthimit të

epidemive në mjediset spitalore. Ka shumë dëshmi se përmirësimi i shkallës së higjienës së duarve
mund ta ulë shkallën e infeksioneve spitalore, përhapjen e mikrobeve rezistente dhe të kontrollojë
epidemitë.

Fjalët kyqe : Larja duarve, infeksionet pacient,teknikat e larjes
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1. Hyrje

Higjiena adekuate e duarve është metodë efektive e parandalimit të bartjes së mikroorganizmave
ndërmjet personelit shëndetësorë dhe të sëmurëve.
Përhapja përmes duarve është ndër metodat më të rëndësishme të përhapjes së agjentëve infektiv
në institucione shëndetësore.1
Ekzistojne tri shkallë të dekontaminimit të duarve:
Larja e zakonshme e duarveme sapun të zakonshëm dhe ujë heq shumicën e mikroorganizmave
kalimtarë nga duart mesatarisht të papastra .
Larja higjienike e duarve apo dezinfektimi është procedurë me të cilën duart lahen me detergjent
antiseptik apo dezinfektohen me alkool (fërkim me alkool) .Kjo është metodë më efikase në heqjen
dhe shkatërrimin e mikroorganizmave kalimtare nga duart. Dezinfektuesit e duarve nuk ka për
qëllim që të zëvendësojnë sapunin në vendin larjessë duarve. Ata nuk kanë efekte në heqjen e
papastërtive ose materjeve tjera organike. Megjithatë, nëse përdoren mbas procedurave të larjes së
rregullt të duarve ata mund ta zvoglojnë numrin e mikrobeve dhe viruseve që mbeten nëpër duar.
Rekomandimet për pastrimin kirurgjik të duarve – Pastrimi (dekontaminimi) kirurgjik i duarve
zbatohet para ndërhyrjeve kirurgjikale ose procedurave të tjera invazive.1Me këtë teknikë
parandalohet depërtimi i mikrobeve prej duarve të punëtorëve shëndetësorë (përmes dëmtimit të
dorëzave) deri tek indet e pacientit.Qëllimi i kësaj procedure është reduktimi i florës bakterore të
përhershme dhe heqja e plotë e flores kalimtare nga duart e punëtorëve shëndetësorë.1
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1.1.Higjiena e duarve
Higjena duarve është masa e parë që merret për parandalimine infeksioneve intrahospitalore.
Qendra për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve dhe organizatat tjera relevante shëndetësore,
besojnë se larja duarve paradhe pas kontaktit me pacientët është një ndërmasat më të rëndësishme
për parandalimin e bartjes së bakterieve në instutucionet shëndetësore. Shumë studime kanë
treguar se bakeriet të cilat shkaktojnëinfeksione spitalore, në shumicën e rasteve barten nga një
pacienë në tjetrin me duart e puntëtorve shëndetësor.
Higjiena e duarve është masë parësore për uljen e infeksioneve. Higjiena e duarve nënkupton
pastrimin e duarve në kohën e duhur, në mënyrën e duhur dhe në vendin e duhur, bashkë me
të gjitha masat e tjera të rëndësishme të parandalimit dhe kontrollit të infeksionit që kryhen në
praktikën e përditshme të kujdesit shëndetësor. Higjiena e duarve duket një masë e thjeshtë,
por në mbarë botën problem të madh përbën mungesa e aderencës me udhëzimet për higjienë
tek punëtorët shëndetësorë.2
Shumë strategji për promovimin dhe përmirësimin e higjienës së duarve janë dëshmuar si
efikase tek institucionet shëndetësore anekënd botës. Tashmë është dëshmuar roli i adresimit
të kompliansës së higjienës së duarve për pakësimin e infeksioneve të shkaktuara gjatë kujdesit
shëndetësor.
Për çdo vit infeksionet e shkaktuara gjatë kujdesit shëndetësor prekin qindra milionë njerëz
përreth globit dhe janë kërcënimi kryesor për sigurinë e pacientit. Në vendet e zhvilluara, 5-15%
e pacientëve të hospitalizuar marrin një apo më shumë infeksione gjatë kujdesit shëndetësor.
Ndërkaq, në vendet me burime të ulta dhe të mesme këto shifra janë disa herë më të larta. Këto
infeksione shkaktojnë sëmundje edhe më serioze, zgjasin qëndrimin e pacientëve në spital, japin
invaliditet afatgjatë, shtojnë koston për pacientët dhe familjet e tyre, ndikojnë në shpenzimet
masive shtesë në sistemin e mbrojtjes shëndetësore dhe shpesh përfundojnë me vdekje.
Infeksionet gjatë kujdesit shëndetësor shkaktohen nga shumë faktorë, të cilët ndërlidhen me
sistemin dhe procesin e ofrimit të mbrojtjes shëndetësore.
Ato, po ashtu, ndërlidhen edhe me sjelljet e njerëzve që kushtëzohen nga kufizimet edukative,
ekonomike e politike në vetë shtetet, sistemet e mbrojtjes shëndetësore, e shpesh edhe në normat
shoqërore dhe besimet.
Për fat të mirë shumica e këtyre infeksioneve mund të parandalohen.
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Këto pesë momente janë:
 Përpara dhe pas kontaktit të drejtpëdrejt mepacient;
 para një procedure të pastër/teknikes aseptike;
 pas kontaktit me gjakë apo lëngjeve trupore te pacientit;
 pas prekjes së mjedisit përreth pacientit
 para dhe pas heqje së dorzavesterile
Rastet tjera


Pas përdorimit të banjos(toaletit)



Pas kollitje teshitjes, fryrjes apo fshirjes se hundes



Para dhe pas ngrënies



Para përgaditjes se ushqimit, hedhjes së mbeturinave



Mbas prekjes së flokëve apo lëkurës suaj.2

Fig 1. Gjashtë hapat e larjes së duarve me ujë tërrjedhshëm e me sapun.2
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Tabele1. Pikat kyçe të udhëzuesit të vitit 1996 të Qendrës dhe Parandalimin e Sëmundjeve për masat e
izolimit në spitale.3

Tipari

Dhoma
pacientit

Dorashkat

Larja
duarve
Veshjet
mjeksore

Masaka

Shembuj
gjendjesh

PIKAT KYQE Në UDHëZUESIN E VITIT 1996 Të QPSK
Masat standarte
Masat parandaluse të
Masat
kontaktit
parandaluse për
ujin
Standartet
Vetjeke
Vetjeke

Kontakti me gjakun,
lëngjet trupore, membranat
e mukozes;
sekrecionet;sekrecionet
ose lëngjet e dëmtuara
Pas heqjes së dorashkave ;
ndërmjet kalimeve nga një
pacient te tjetri
Para procedurave që mund
të të gjenerojnë dalje
gjaku, lëngjet trupore,
sekrecioni
Para procedurave që mund
të të gjenerojnë dalje
gjaku, lëngjet trupore,
sekrecioni
Të gjthë pacientët

Masat parandaluse
për ajrin

Para hyrjes në dhomë

Standarde

Vetjeke; dera
mbyllur, ajrimi i
mire (minimum 6
ndërrime sjri në orë,
presion ngativ)
Standarde

Standard me sapun
antiseptic

Standarde

Standarde

Kontakti me pacientin,
n. q.s. pacienti ka diare
ose sekrecion

Standarde

Standarde

Standarde

N.q.s janë afër se
3 hapa me
pacientë

Para hyrjes në
dhomë

*Baktere rezistente ndaj
shumë baranave me
rëndësi të veçantë
klinike ose
epidemiologjike (p.sh.
MRSA. VRE) *Abcesi i
madh,celulit ose dekubit
*Diarea acute, në një
pacient të papërmbajtur
ose që mban pelena
*Infeksioni të RVS-së
bronkiliti inflamacionet
të laringit dhe trakesë
tek foshnja.

* Meningjiti
* Difteria
* Kolla mire
*Gripi
*Shytat
* Rubeola
*Faringiti i
streptokokut,
pneumonia ose
ethet e kuqe tek
fëmijët e vegjël.

*Tuberkulozi ose
tuberkulzi i dyshuar
* Fruthi
* Varicela zosteri i
përhapur
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1.2.HIGJENA E DUARVE DHE MASAT PARAPRAKE IZOLUESE

Parandalimi është çelësi i zgjidhjes së problemit të infeksioneve spitalore. Programet efikase
të kontrollit të infeksioneve mund ta redukojnë shkallën e infeksioneve spitalore mesatarisht për
32%, me rangun e parandalimit për disa prej infeksioneve që shkon prej 10-70%. Disa
institucione dhe shtete kanë arritur ta redukojnë shkallën e infeksioneve spitalore, por shumica
e tyre nuk ia kanë dalë mbanë në këtë fushë. Disa zgjidhje parandaluese janë të thjeshta dhe nuk
kërkojnë burime të mëdha. Përveç higjienës së duarve, e cila mbetet masa më e thjeshtë, por
parësore në parandalimin e infeksioneve spitalore, masat e tjera të rëndësishme në zgjidhjen
efikase të këtij problemi janë:
Përkrahja e shtetit. Autoritetet qeveritare duhet ta kenë të qartë se në mungesë të burimeve
dhe investimeve adekuate, spitalet mund të shndërrohen në vende të rrezikshme përpacientë,
personel dhe vizitorë. Prandaj, ato duhet të hartojnë dhe të mbështesin një program
gjithëpërfshirës

dhe

efikas

të parandalimit të infeksioneve spitalore. Masat ekontrollit

administrativ janë shumë të rëndësishme në kontrollin dhe parandalimin e infeksioneve spitalore.
Prandaj, përkrahja dhe përkushtimi politik i ekzekutivit janë thelbësorë për efikasitetin e të
gjitha masave të tjera.
Për shkak të kontaktit të përditshëm me pacientë dhe me material klinik të infektuar nga to,
shumë punëtorë shëndetësorë janë të rrezikuar nga ekspozimi dhe përhapja e mikrobeve
patogjene infektive. Prandaj, mbrojtja në punë, imunizimi i punëtorëve shëndetësorë dhe
edukimi i vazhdueshëm i tyre është një komponentë e vlefshme e programeve të parandalimit
dhe duhet planifikuar dhe zbatuar me masa administrative.
Mbikëqyrja. Është një komponentë tjetër në përballjen me infeksionet spitalore. Ajo ka për
qëllim identifikimin e shpërthimeve epidemike, krijimin e nivelit bazë endemik të infeksioneve
në një institucion shëndetësor dhe vlerësimin e masave të kontrollit.
Mbikëqyrja identifikon infeksionet në zonat me rrezik të lartë, duke përqëndruar burimet
ekzistuese në këto zona prioritare.4
Mbikëqyrja e infeksioneve spitalore duhet të shoqërohet me mbikëqyrjen edhe të përdorimit
të antibiotikëve dhe profilit të rezistencës ndaj tyre.
Hulumtimet shkencore. Një shteg i përmirësimit të njohurive bazë për kontrollin e
infeksioneve është përmes kërkimeve shkencore. Një dritare të rëndësishme kërkimoro11

shkencore për vendet e pazhvilluara e ka çelur Konzorciumi Ndërkombëtar i Kontrollit të
Infeksioneve Nozokomiale (INICC), si rrjet shumëkombësh i mbikqyrjes së epidemiologjisë
së infeksioneve spitalore në njësitë e kujdesit intensiv. Hulumtimet e kryera në 4 kontinente
flasin se shkalla e përdorimit të pajisjeve mjekësore në NJKI në vendet e pazhvilluara është e
njëjtë sikur në SHBA dhe Evropën Perëndimore, por shkalla e infeksioneve të shoqëruara
nga pajisjet mjekësore është 3-5 herë më e lartë.
Mjedisi spitalor. Një komponentë tjetër me rëndësi është izolimi i pacientëve me infeksione
si dhe procedurat adekuate dhe valide të dekontaminimit, të sterilizmit dhe dezinfektimit të
pajisjeve mjekësore dhe të mjedisit spitalor.
Përdorimi i antibiotikëve. Në shumë vende të botës përdorimi i pakontrolluar i antibiotikëve
është dukuri e shpeshtë dhe ata mund të blihen nëpër barnatore pa recetë të mjekut. Programet
mentoruese të antibiotikëve me modifikimin e praktikave të përshkrimit të tyre (sidomos në
kujdesin parësor) dhe masat administrative në nivelin e kontrollit të cilësisë, importit,
regjistrimitdhe shpërndarjes së tyre i kontribuojnë mozaikut të luftës kundër infeksioneve
spitalore të shkaktuara nga mikrobe multirezistentë ndaj antibiotikëve.
Laboratori i mikrobiologjisë. Kapacitetet diagnostike laboratorike japin kontribut të çmuar në
kujdesin për pacientin dhe përbëjnë një komponentë të rëndësishme në programin e kontrollit
të infeksioneve. Bashpunimi ndërmjet stafit të kontrollit të infeksioneve dhe mikrobiologut
është qenësor në identifikimin e hershëm dhe përballjen e suksesshme me infeksionet
spitalore.
Qasja përmes “duajve parandalues”. Viteve të fundit në vendet e zhvilluara ka nisur një qasje
e re dhe integruese e parandalimit të infeksioneve që janë të lidhura me përdorimin e
pajisjeve mjekësore invazive që bartin me vete rrezik të konsiderueshëm për infeksion spitalor.
Duajt parandaluese( “bundles”) përbëjnë një tërësi të strategjive të shumëfishta dhe të njëkohshme
parandaluese për ta përmirësuar epilogun e kujdesit ndaj pacientit.
Iniciativat globale - Aleanca Botërore për Sigurinë e Pacientit. Përmirësimi i sigurisë së pacientit
sot është bërë çështje globale. Rritja e vetëdijësimit për këtë çështje ka shtyrë Organizatën
Botërore të Shëndetësisë për të promovuar Aleancën Botërore për Sigurinë e Pacientit me qëllim
të koordinimit, përhapjes dhe shpejtimit të përmirësimeve në fushën e sigurisë së pacientit.
Parandalimi i infeksioneve spitalore është pika e parë në rendin e ditës së kësaj iniciative,
në të cilën higjiena e duarve luan rolin kryesor. 4
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Shënjestër kryesore e kësaj nisme është fushata “ Pesë momente për higjienën e duarve”,
duke përkufizuar momentet kyç të higjienës së duarve në kujdesin shëndetësor me një vizion të
përbashkuar .
Komponentet e parandalimit dhe kontrollit të infeksioneve spitalore


Programet e kontrollit të infeksioneve



Higjiena e duarve



Përkrahja qeveritare



Mbikëqyrja



Hulumtimet shkencore



Sterilizimi dhe dezinfektimi



Përdorimi i antibiotikëve



Laboratori i mikrobiologjisë



“Duajt parandalues”



Nismat e nivelit global.4
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1.3.Ngarkesa mikrobike e duarve
Lëkura është mjedisi i përshtatshëm për rritjen e shumë llojeve të mikrobeve. Funksioni parësor i
lëkurës është mbrojtja nga agjensët e jashtëm, përfshirë edhe mikrobet patogjene.
Mikroorganizmat patogjenë prej pacientëve të kolonizuar, të infektuar apo prej mjedisit të
kontaminuar duart e punëtorëve shëndetësorë gjatë aktiviteteve të përditshme klinike.
Prania e mikrorganizmave në duar dhe përhapja permes duarve është ndër metodat më të
rëndesishme të përhapjes së agjensëve infektive në institucionet shëndetësore.
Numri i mikrobeve në duart e punëtorëve shëndetsorëmund të sillet prej 3.9x104 deri 4.6x106
CFD/cm2 . Edhe pas larjes së duarve një numër i mikrobeve mund të mbetet ende në duar. Flora
mikrobike e lëkurës përbëhet nga mikroorganizmat e përhershëm dhe kalimtarë.1

Flora bakterore e përhershme
Mikrobet e florës së përhershme jetojnë dhe shumëzohen në shtresa sipërfaqsore të lëkurës. Ato
përkufizohen shpesh si florë mormale. Përfaqësues tipikë të këtyre mikrobeve janë Staphyloceccus
epidermidis, stafilokokut e tjera koagulazë negative dhe bakteret korineforme ( Propionibacteria,
Corynebacteria, Dermobacteria dhe mikrokoket). Këto baktere luajnë rol antagonist pasi që
pengojnë invadimin e lëkurës nga mikrobet e tjera patogjenë.
Mikrobet e florës rezidente nuk hiqet pas larjes së duarve me sapun dhe nuk transferohen lehtë tek
njerëzit e tjerë. Këto mikrobe zakonisht nuk janë patogjenë, përveq rasteve kur rritet ndjeshmëria
e strehusit.
Pasi që shumë rrallë shkaktojnë sëmundje, gjatë kujdesit rutinor për pacientin nuk ështëe
nevojshme heqja e tyre. Gjatë bartjes së dorëzavë dhe djersitjes, këto mikrobe dalin në sipërfaqe
të lëkurës; nëse dorëzat janë dëmtuar gjatë intervenimeve kirurgjikale këto mikrobe mund të
kalojnë në plagën operative duke shkaktuar infeksione. Bakteret e florës së përhershme ndonjëherë
mund të japim infeksione dhe në vendin e injektimit të kateterëve venoz qëndrorë, në zgavreat
sterile ose në sy.

Flora e përkohshme (kalimtare)
Flora e përkohshme mikrobike që vijnë prej burimeve të jashtme dhe përkohësisht qëndrojnë në
lëkurë. Në këtë grup bëjnë pjesë bakteret Gram negative, bakteret aerobe sporogjenen, fungjet dhe
virusët. Këto mund të hiqen lehtë me masa të thjeshta të dekontaminimit. Mikrobet e florës
14

kalimtare shpesh kolonizojnë punëtorët shëndetësorë gjatë kontaktit të tyre të drejtpërdrejtë me
pacientë ose mjedisin e kontaminuar dhe janë shkaktarët më të shpeshtë të infeksioneve spitalore.
Mikrobet e florës kalimtare mund të merren gjatë kontaktit me florën normale vetjake (kruarja
e hundëve), me vendet e kolonizuara e të infektuara të pacientit ose nga mjedisi.
Heqja e këtyre mikrobeve është thelbësore për parandalimin e infeksionit të kryqëzuar.
Disa veprime të kujdesit mjekësor shoqërohen më shumë me kontaminimin e duarve
tëpunëtorëve shëndetësorë, si p.sh. prekja e pastrimi i pacientit, kujdesi respirator, ndërrimi i
pampersave, rregullimi i shtratit, pastrimi i plagëve etj. Bartja e këtyre mikrobeve varet nga
lloji i mikrobeve prezente, numri i tyre në sipërfaqe dhe lagështia e lëkurës.
Nganjëherë disa mikrobe të florës kalimtare qëndrojnë më gjatë në trupin e njeriut duke u
shumëzuar pa dhënë shenja e simptoma të sëmundjes (p.sh. S.aureus në hundë, aksillë apo
perineum). Duart e punëtorëve shëndetësorë mund të kolonizohen edhe përherë me lloje të
florës patogjene siç janë: S. aureus, bacilet Gram-negative, Pseudomonas spp. ose virusët.
Mikrobet që janë të pranishme në duart e pacientit me infeksion (abscesi, eczema, panariciumi,
paronihia) quhen florë infective.5
Bartja e mikrobeve patogjene përmes duarve
Nga lëkura normale gjatë ditës qiten afër 106 qeliza skuamoze që përmbajnë mikrobe.
Prandaj rrobet, shtrati dhe objektet e tjera në rrethinën e pacientit kontaminohen me florën
bakterore të pacientit. Mikrobe dominante të këtij kontaminimi janë sidomos stafilokoket dhe
enterokoket, sepse janë më rezistent ndaj tharjes.Procesi i bartjes së mikrobeve përmes duarve të
punëtorëve shëndetësorë kalon nëpër pesë faza:
1.3.1.Mikrobet janë të pranishme në lëkurën e pacientit dhe mjedisin përreth tij.
Mikrobet që japin infeksione spitalore nuk izolohen vetëm nga plagët e infektuara, të cilat
përmbajnë numrin më të madh të mikrobeve, por edhe nga lëkura normale. Pjesët më të
kontaminuara janë zonat e perineumit, inguinumit, aksilla, trungu dhe gjymtyrët e sipërme.
Mikrobet si S. aureus, Klebsiella spp., Proteus mirabilis dhe Acientobacter spp mund të jenë
prezent në numër prej 100-1.000.000 /cm2 të lëkurës.5
1.3.2.Mikrobet barten në duart e punëtorëve shëndetësorë.
Duart e punëtorëve shëndetësorë mund të kontaminohen me mikroorganizma të ndryshëm
gjatë kujdesit rutinor klinik(kontakti i drejtpërdrejtë me pacientin, lidhja e plagëve, vënia e
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kateterëve, kujdesi respirator dhe kujdesi ndaj sekrecioneve të pacientit).
Por, kontaminimi mund të ndodhë edhe gjatë procedurave “të pastra” siç janë: matja e pulsit,
matja e tensionit të gjakut, matja e temperaturës, prekja e duarve, krahut ose ijeve të pacientit.
Rreziku i kontaminimit varet nga lloji dhe kohëzgjatja e kujdesit të ofruar shëndetësor si dhe
nga departamenti(më shpesh në njësi të kujdesit intensiv dhe ato kirurgjike). Vlen të përmendet
se kontaminimi i dorëzave është i ngjashëm me kontaminimin e duarve.
3. Mikrobet mbijetojnë disa minuta në duart e punëtorëve shëndetësorë.
Mikrobet mund të qëndrojnë në duart e punëtorëve shëndetësorë në kohëzgjatje të ndryshme
(zakonisht 2-60 minuta). Por, nëse punëtorët shëndetësorë kanë dermatit të duarve, atëherë
kolonizimi mund të zgjasë deri në 3 muaj (p.sh. kolonizimi me Serratia spp).
4. Higjiena joadekuate e duarve dhe antisepsa e punëtorëve shëndetësorë.
Nëse për arsye të ndryshme, punëtorët shëndetësorë nuk i pastrojnë duart me rregull ndërmjet
kujdesit për pacientë, ka gjasa reale të ndodhë transferi i mikrobeve. Bartja e unazave, ora
doresdhe thonjve artificial e rrit frekuencën e kontaminimit me mikrobe patogjene spitalore.6
5. Duart e tyre vijnë në kontakt të drejtpërdrejtë me pacientin tjetër ose me mjedisin
dhe përmes tij të mbërrijnë tek pacienti tjetër. Kjo është faza e fundit në të cilën mbyllet
cikli i bartjes së kryqëzuar të mikrobeve në institucionet shëndetësore. Faktorët ndikues të kësaj
faze janë lloji i mikrobeve, lagështia e lëkurës dhe madhësia e inokulumit
Cilat mikrobe mund të barten si rezultat i mangësive në higjienën e duarve?
Bakteret: Staphylococcus aureus

(përfshirë MRSA), Streptococcus pyogenes, Enterococcus

spp. rezistent ndaj vankomicinës, Klebsiella spp, E. coli , Enterobacter spp që prodhojnë
beta llaktamaza me spektër të zgjeruar;Pseudomonas spp, Clostridium difficile, etj.
Fungjet:Candida spp
Viruset: Rotaviruset , Adenoviruset , Virusi i hepatitit A, Noroviruset .
punëtorëve shëndetësorë në kohëzgjatje.
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1.4.Roli i higjienes se duarve ne uljen e infeksioneve spitalore
Larja duarve ka vërtetuar zvoglimin e shpërndarjes së mikroorganizmave në institucionet
shëndetsore. Higjiena e drejtë dhe e rregullt e duarve është mënyra më e mirë, më e thjeshtë dhe
më e lirë e pengimit të rritjes së numrit të sëmundjeve infektive të cilat, në radhë të parë,
transmetohen me duar të papastra.Pas zbulimit të penicilinës dhe përdorimit të gjerë të
antibiotikëve, mbizotëroi mendimi se çdo infeksion mund të tejkalohet me ndihmën e
antibiotikëve. Kjo ishte arsye që higjiena e duarve u nënvlerësua në atë kohë.
Pasi që lufta kundër mikrobeve patogjene nuk mund të fitohet me antibiotikë të rinj, theksi duhet
vënë në parandalimin e infeksionit dhe performancën e mirë të higjienës së duarve.
Mikroorganizmat ndodhen kudo brenda institucioneve shëndetësore: në rrethinën e pacientit,
në vetë trupin e pacientit si dhe tek punëtorët shëndetësorë. Duart janë vazhdimisht nëkontakt
me mjedisin e jashtëm. Ato marrin dhe përhapin mikrobe qoftë përmes kontaktit të drejtpërdrejtë
apo të tërthortë. Duart e kontaminuara mund të jenë rrugë e rëndësishme e bartjes së
mikrobeve patogjene. Nëse nuk pastrohen duart mirë, atëherë mikrobet kanë aftësi të
jashtëzakonshme që të mbijetojnë në duart e punëtorëve shëndetësorë me orë të tëra, prandaj
kujdes i veçantë duhet t’i kushtohet higjienës së tyre.
Me qëllim të zvogëlimit të numrit të mikrobeve në trupin e njeriut dhe në mjedisin e
jashtëm, aplikohen masa të ndryshme, siç janë dezinfektimi i lëkurës, instrumenteve,
sipërfaqeve, rrobave etj. Megjithatë, duart nuk mund të bëhen krejtësisht sterile, por me
procedura efikase mund të zvogëlohet numri i mikrobeve të pranishme në to.
Dështimi në përmbushjen e kritereve për higjienë të duarve konsiderohet si shkaktar kryesor i
shfaqjes së infeksioneve spitalore, i përhapjes së mikrobeve rezistente

dhe shpërthimit të

epidemive në mjediset spitalore. Ka shumë dëshmi se përmirësimi i shkallës së higjienës së duarve
mund ta ulë shkallën e infeksioneve spitalore, përhapjen e mikrobeve rezistente dhe të kontrollojë
epidemitë. 7
Promovimi i higjienës së duarve ndikon në uljen e infeksioneve spitalore. Si rrjedhojë, higjiena e
duarve shpëton jetëra dhe zvogëlon sëmundshmërinë dhe faturën e infeksioneve spitalore. Rritja
e kompliansës së higjienës së duarve mund ta rrisë dukshëm sigurinë për pacientit.
Edhe pse në shumë vende janë bërë përmirësime të dukshme në higjienën e duarve,
megjithatë në shumë sosh ende nuk ka qasje në ujë të pastër, nuk ka lavabo e peshqirë të
mjaftueshëm, nuk ka vetëdijësim e as investime të mjaftueshme për higjienën e duarve.
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Në vendet e pazhvilluara shpesh vërehet mbingarkesë me pacientë si dhe numër i
pamjaftueshëm i stafit mjekësor, duke e përkeqësuar gjendjen me higjienën adekuate të duarve
nëpër këto institucione.
Parandalimi i infeksioneve
Parandalimi i infeksioneve si rrjedhojë e kujdesit shëndetësor është i mundshëm vetëm nëse
punëtorët shëndetësorë i njohin parimet e zinxhirit të infeksionit dhe masat relevante të
parandalimit.

Zinxhiri

i

infeksionit

është

një

model

studimi

i

qarkut

fiktiv

të

mikroorganizmave, të cilët mund të vijnë në kontakt me strehuesin e ndjeshëm (mund të jetë
pacient apo punëtor shëndetësor).
Veprimi i braktisjes së rezervoarit dhe hyrja në strehuesin e ri, njihet si transmetim dhe përbën një
pikë fokale në parandalimin e përhapjes së infeksionit.
Instrumenti që përdoret 24 orë në ditë janë pikërisht duart e punëtorëve shëndetësorë.
Bartja e tërthortë e mikroorganizmave në mjediset e kujdesit shëndetësor është e zakonshme
dhe ndodh përmes duarve.
Njohja e burimeve të infeksionit dhe agjensëve infektivë si dhe rrugët e bartjes së tyre do
t’iu mundësojnë punëtorëve shëndetësorë të punojnë të sigurt.
Thyerja e zinxhirit të infeksionit përmes higjienës së duarve
Mjekët

dhe

infermierët

kanë

kontakte intenzive me

pacientë dhe

mund t’i

bartin

mikroorganizmat përmes duarve ose pajisjeve të kontaminuara. Por, ata nuk janë gjithmonë të
vetëdijshëm për rolin thelbësor që e luajnë në zinxhirin e infeksionit. Mangësitë në higjienën e
duarve i kontribojnë dukshëm përhapjes së sëmundjeve ngjitëse. Punëtorët shëndetësorë kanë
përgjegjësi në thyerjen e zinxhirit të infeksionit. Me veprimin e tyre në higjienën adekuate të
duarve nuk iu japin shansë mikrobeve për përhapje nëpër institucionet shëndetësore. Makinat dhe
pajisjet teknike mund të mirëmbahen dhe të kontrollohen. Fatkeqësisht, faktori njeri si burim
kryesor i kujdesit shëndetësor është pika më e dobët në masat e parandalimit të infeksionit dhe
më së vështiri kontrollohet.7
Higjiena e duarve luan rol me rëndësi edhe në sigurinë e pacientit. Qëllimi i sigurisë së pacientit
është të redukojë rreziqet e shumta që ndërlidhen gjatë kujdesit shëndetësor ndaj pacientit.
Siguria e pacientit është një diciplinë e re që fuqizon raportimin, analizën dhe parandalimin
e gabimeve mjekësore që shpesh qojnë në përfundime fatale. Një program efikas i higjienës
së duarve i kontribuon drejtpërdrejt sigurisë për pacientin.
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Higjiena e duarve është e dobishme për pengimin e përhapjes së sëmundjeve edhe në
komunitet (nështëpi, shkolla, çerdhe fëmijësh,). Promovimi i higjienës së duarve përmirëson
shëndetin e fëmijëve pasi që redukon infeksionet e traktit të sipërm respirator, diarrenë, dhe
gripin .


Higjiena e duarve e ul shkallën e infeksioneve spitalore



Higjiena e duarve për çdo pacient- 24 orë në ditë, 7 ditë në javë



Duart luajnë rolin kryesor në bartjen e mikrobeve patogjene



Prodhimet me përbërje alkoolike në pikat e kujdesit shëndetësor



Liderët dhe mjekët duhet të luajnë rolin kryesor



Dorëzat duhet veshur vetëm për detyra specifike



Zero tolerancë ndaj aderencës së dobët të higjienës së duarve.7

1.5.Dezinfektuesit dhe substancatpër higjenën e duarve
Higjiena e drejtë dhe e rregullt e duarve është mënyra më e mirë, më e thjeshtë dhe më e lirë e
pengimit të rritjes së numrit të sëmundjeve infektive të cilat, në radhë të parë, transmetohen me
duar të papastra.
Qëllimi i higjienës së duarve në kujdesin shëndetësor është heqja e ndyrësirave, materieve
organike si dhe kontaminimit mikrobik të fituar gjatë kontaktit me pacientin apo mjedisin
spitalor. Për realizimin e këtij qëllimi përdoren substanca dhe prodhime të shumta, përzgjedhja
e të cilave varet nga shumë faktorë, varësisht se a kërkohet heqja e mikrobeve të florës së
përkohshme apo të përhershme të duarve. Punëtorëve shëndetësorë duhet siguruar produkte
për higjienën e duarve që nuk dëmtojnë lëkurën e tyre.
Duhet të merren në konsideratë edhe preferencat e punëtorëve shëndetësorë lidhur me
tolerancën e lëkurës, aromën dhe dukjen e prodhimeve që do të përdoren për higjienë;
ndërveprimin e produkteve për higjienë me llojin e dorëzave që përdoren në institucion;
rrezikun e kontaminimit; praninë e dispenzerëve në pikat e kujdesit, kohën e terjes, çmimin e
tyre etj.2
Uji dhe sapuni
Procedura e larjes se duarve është me ujë të vaket të rrjedhshem dhe sasi të mjaftushme të sapunit
të lëngët që mbulon tërë siperfaqen e duarve.Uji njihet si tretës universal i substancave të
ndryshme. Por, ai nuk mund t’i largojë drejtpërdrejt substancat hidrofobike siç janë yndyrnat dhe
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vajërat, të cilat shpesh hasen në duart endyera. Prandaj, ai duhet përdorur bashkë me sapun për
shumicën e aktiviteteve rutinore në kujdesin shëndetësor. Pastrimi i duarve me sapun i
suspendon

mikrobet e

florës kalimtare

në tretje

dhe

mundëson heqjen mekanike të

mikroorganizmave.
Sapunët janë prodhime me bazë detergjenti që përmbajnë acide yndyrore të ngopura të
esterifikuara dhe hidroksid natriumi ose kaliumi. Ata hasen në trajtë të ngurtë e të lëngët.
Veprimi i tyre pastrues vjen nga heqja e yndyrnave, ndyrësirës së ngjitur dhe substancave të
tjera nga duart.
Sapunët e zakonshëm kanë veprim minimal antimikrobik edhe pse mund ta heqin florën e ngjitur
kalimtare.8
Në

institucionet

shëndetësore

preferohet përdorimi i sapunëve të lëngët të vendosur në

dispenzerët e tyre. Ata duhet të montohen në mur dhe të aktivizohen me anë të bërrylit, nyjes së
dorës ose me këmbë. Përparësia e përdorimit të sapunit është kostoja e ulët dhe efikasiteti në
largimin e florës kalimtare, kurse mangësitë e përdorimit të tij janë kohëzgjatja dhe dëmtimi i
lëkurës. Duart është mirë që ti lani me ujë dhe sapun.
Ndiqni këto udhëzime:
 Fillimisht duhet t’i njomni duart me ujë
 Më pas duhet t’i shkumoni me sapun
 Fërkoni duart me shkumën e sapunit të paktën për 15-30 sek. Duke përfshirë dhe pjesën e
prapme të duarve, kyçet, mes gishtërinjve dhe pjesën e thonjve.
 Duhet t’i shpërlani mirë.
 Thani duart me aparat tharës,letër njëpërdorim në të kundërt duhet t’i fshini mirë me
peshqir.

Alkoolet
Alkooli zakonisht nuk është zëvendësim për larjen e duarve. Higjiena e duarve me ujë dhe
sapun sot përdoret vetëm në rastet kur duart janë dukshëm të ndyera dhe në mungesë të
burimeve financiare. Përndryshe, në mjekësinë bashkëkohore pastrimi i duarve me përbrës
alkoolikë është standard i kujdesit shëndetësor. Zgjidhja më e shpejtë është alkooli, i cili ndihmon
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shumë në këtë rast, por përdorimi i shpeshtë i tij mund të jetë i dëmshëm për lëkurën pasi shkakton
tharje dhe irritim të saj.
Preparatet me përbërës alkoolikë janë alternativë për pastrimin e duarve, me kusht që duart të
mos jenë të ndyera. Alkooli nuk është agjent pastrues, prandaj ndryrësirën e dukshme duhet larguar
me sapun.
Shumica e prodhimeve me përbërës alkoolikë përmbajnë etanol, izopropanolol dhe n-propanol,
apo kombinimin e këtyre elementeve. Këto prodhime janë 10-100 herë më efikas në
shkatërrimin e mikrobeve sesa sapunët e lëngët dezinfektues dhe hasen në formë të tretjeve, gelave
dhe shkumave.
Veprimi antimikrobik i alkooleve qëndron në aftësinë e tyre për të denatyruar proteinat.
Tretjet alkoolike që përmbajnë 60-80% alkool janë më efikase në higjienën e duarve sesa ato me
përqëndrime më të larta të alkooleve.
Ky paradoks rezulton nga fakti se proteinat nuk denatyrohen lehtë në mungesë të ujit.
Këto prodhime nuk kanë pothuajse kurrfarë veprimi kundrejt sporeve të baktereve dhe cistave
të protozoave dhe tregojnë aktivitet të kufizuar ndaj disa virusëve pa mbështjellës.
Efikasiteti i alkooleve varet nga lloji i alkoolit, përqëndrimi, koha e kontaktit, vëllimi etj.
Përparësitë e këtyre preparateve janë: aktiviteti ndaj shumë mikroorganizmave, nuk e dëmtojnë
lëkurën, mund të paketohen në kuti të vogla, të përshtatshëm në pikat e kujdesit shëndetësor, mund
të përdoren edhe në institucionet e komunitetit. Të metat kryesore: nuk janë agjensë pastrues,
janë të ndezshëm, nuk veprojnë ndaj sporeve dhe nuk kanë veprim rezidual.
Teknika: 1-2 ml alkool duhet të vihen në duar dhe të fërkohen në tërë sipërfaqn e duarve derisa të
teren.

Substancat e tjera për higjienën e duarve
Klorheksidina.Veprimi i saj lidhet me shkatërrimin e membranave citoplazmike
duke rezultuar në precipitimin e përmbajtjes qelizore. Ka veprim të mirë kundër baktereve
Gram pozitive, më pak ndaj Gram-negativevee fungjeve dhe mimimal ndaj mikobaktereve.
Veprimi antimikrobik i klorheksidinës nuk ndikohet nga prania e materieve organike, përfshirë
edhe gjakun. Klorheksidina ka aktivitet të theksuar rezidual.
Klorksilenoli.Veprimi i tij antimikrobik kryhet përmes inaktivimit të enzimeve
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bakterore dhe dëmtimit të murit qelizor. Ka veprim të mirë ndaj baktereve Gram pozitive e më pak
ndaj baktereve të tjera e viruseve.
Jodi. Molekulat e jodit depërtojnë shpejt në murin qelizor të mikroorganizmave dhe
inaktivojnë mikrobet përmes pengimit të sintezës së proteinave dhe dëmtimit të
membranës qelizore. Preparatet e jodit kanë veprim baktericid ndaj baktereve Gram pozitive,
Gram negative dhe disa baktereve sporogjene.

Ato,po ashtu

janë

efikase edhe

kundër

mikrobaktereve, viruseve dhe fungjeve. Shumica e preparateve të jodit që përdoren për higjienën
e duarve, përmbajnë 7.5-10% povidon jod.8
Kripërat kuaternare të amonit. Në këtë grup të komponimeve, më së shpeshti përdoren
kripërat e alkil benzalkoniumit, benzetonium kloridi, cetrimidi dhe cetilpiridium kloridi.
Kripërat kuaternare të amonit parimisht janë bakteriostatikë dhe fungistatikë dhe janë më
aktivë ndaj baktereve Gram pozitive sesa ndaj Gram negativeve. Ato kanë veprim të dobët
ndaj mikrobaktereve, fungjeve dhe ndaj viruseve lipofilike.

Tabela 2. Përmbledhje e vetive të antiseptikëve të përdorur për higjienën e duarvesipas OBSH-se
Antiseptiku

Përqëndrimi

Shpejtësia e

Aktiviteti

tipik

veprimit

rezidual

Alkoolet

60-70%

Shpejt

Jo

Ferkimi duarve
(FD)

Kloroksilenoli

0.5-4%

Ngadalë

Kundërthënës

Pastrim i duarve
(PD)

Klorheksidina

0.5-4%

Mesatare

Po

FD, PD

Heksaklorofeni

3%

Ngadalë

Po

PD, por nuk
rekomandohet

Jodoforet

0.5-10%

Mesatar

Kundërthënës

PD

Triklosan

0.1-2%

Mesatare

Po

Po

Ngadalë

Jo

PD,FD; rrallë

Komponimet
kuaternar

Përdorimi

22

1.6.Rekomandimet per higjienen e duarve

Dështimi në përmbushjen e kritereve për higjienë të duarve konsiderohet si shkaktar kryesor i
shfaqjes së infeksioneve spitalore, i përhapjes së mikrobeve rezistente

dhe shpërthimit të

epidemive në mjediset spitalore. Ka shumë dëshmi se përmirësimi i shkallës së higjienës së duarve
mund ta ulë shkallën e infeksioneve spitalore, përhapjen e mikrobeve rezistente dhe të kontrollojë
epidemitë.
Indikacionet për higjienën e duarve-një nder metodat me efikase për të limituar përhapjen e
infeksioneve është pikërisht larja e duarve me rregull dhe në mënyren e duhur.
Duart duhet të pastrohen me ujë dhe sapun nëse janë të ndyera, të kontaminuara me gjak
dhe lëngje të tjera trupore. 9
Nëse dyshohet ose vërtetohet se ka ekspozim ndaj mikrobeve patogjene që prodhojnë spore,
përfshirë shpërthimet e epidemive me Clostridium difficile, metoda më e preferuar e higjienës
së duarve është me ujë dhe sapun.
Në të gjitha rastet e tjera të antisepsës rutinore të duarve, nëse ato nuk janë shumë të ndyera
metoda e preferuar është fërkimi i duarve me përbërës alkoolikë. Nëse pajisjet e tilla mungojnë
në institucionin shëndetësor, atëherë duart duhet pastruar me ujë dhe sapun.
Kur duhet praktikuar higjienën e duarve?


Para hyrjes në njësi ose repart;



Para dhe pasi keni prekur pacientin;



Para përdorimit të pajisjeve invazive në përkujdesjen shëndetësore, pa marrë parasysh a
janë përdorur dorëzat apo jo;



Pas kontaktit me lëngje trupore, sekrete, mukoza, lëkurën e padëmtuar të pacientit apo
pas lidhjes së plagëve,pas heqjes së dorëzave;



Nëse lëvizni nga një pjesë e kontaminuar e trupit në pjesën tjetër të trupit gjatë

kujdesit për të njejtin pacient;


Pas kontaktit me objekte dhe me pajisje mjekësore, të cilat ndodhen në rrethinën e pacientit;



Para dhe pas buke;



Pas shfrytëzimit të toaletit dhe pas prekjes së hundëve;



Duart duhet të teren me letër apo me tharës elektrik.
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Para dhënies së medikacioneve ose përgatitjes së ushqimit, duhet praktikuar higjiena e
duarve me përbërës alkoolikë ose të lahen duart me ujë dhe sapun të thjeshtë (ose sapun
antimikrobik).



Sapuni dhe përbërësit alkoolikë për fërkim duarsh nuk bën të përdoren bashkarisht9
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5 Momentet tuja për higjienën e duarve

Fig.3.Udhëzimet e OBSH-së mbi higjienën e duarve në kujdesin shëndetësorë 2009.2

1.7.Rekomandimetpër pastrimin kirurgjik të duarve
Pastrimi (dekontaminimi) kirurgjik i duarve zbatohet

para

ndërhyrjeve

kirurgjikale ose

procedurave të tjera invazive. Me këtë teknikë parandalohet depërtimi i mikrobeve
prej duarve të punëtorëve shëndetësorë (përmes dëmtimit të dorëzave) deri tek indet e pacientit.
Qëllimi i kësaj procedure është redukimi i florës bakterore të përhershme
dhe heqja e plotë e florës kalimtare nga duart e punëtorëve shëndetësorë.


Para fillimit të procedurës së antisepsës kirurgjike të duarve të hiqen unazat, ora dhe
zingjirët e dorës.



Ndalohet përdorimi i thonjve artificialë ose lyerja e thonjve.



Lavabotë duhet të jenë të vendosur asisoj që të redukojnë rrezikun e shfaqjes së
stërpikëzave.



Para hyrjes në sallën e operacionit, nëse duart janë të ndyera, ato paraprakisht duhet të
pastrohen me ujë dhe sapun para antisepsës kirurgjike.



Të lëshohet uji nga qesmja dhe njëkohësisht të hiqet ndyrësira ndërmjet thonjve duke
përdorur një pastrues thonjësh;



Furqat nuk rekomandohen për antisepsën kirurgjike të duarve. Nëse megjithatë përdoren,
ato duhet të jenë sterile dhe vetëm për një përdorim.
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Pastrimi me sapun antimikrobik


Fillo matjen e kohës. Pastroni secilën anë të gishtërinjve, hapësirat ndërmjet
gishtërinjve dhe shuplakën dhe shpinën e duarve për 2 minuta.



Vazhdoni me pastrimin e parakrahëve. Gjatë tërë kohës duart duhet të mbahen më lart
sesa parakrahët me qëllim të parandalimit të rekontaminimit të duarve.



Pastroni të dy anët e parakrahëve, prej nyjës së dorës e deri te bërryli, në kohëzgjatje
prej 1 minute.



Përsëriteni procedurën e njejtë në dorën dhe parakrahun tjëtër. Nëse në ndërkohë,
prekni ndonjë send me duar, atëherë pastrimi duhet të zgjasë edhe një minutë për pjesën
e trupit që është kontaminuar.



Duart dhe parakrahët duhet të pastrohen për aq kohë sa rekomandohet nga prodhuesi
(zakonisht 2-5 minuta).



Pastroni duart dhe parakrahët duke i përshkuar ato nëpër ujë vetëm në një drejtim,
prej gishtërinjve deri te bërryli. Mos e lëvizni krahun para mbrapa nëpër ujë.9



Hyni në sallën e operimit duke i mbajtur duart më lart se bërrylat.



Gjatë tërë procedurës duhet patur kujdes që uji të mos bie në rrobet kirurgjike.



Pasi të hyni në sallën e operimit, duart dhe krahët duhet të teren me letër sterile dhe
teknikë aseptike e mandej vishen manteli dhe dorëzat.

Pastrimi me përbërës alkoolikë


Të bëhet antisepsa kirurgjike e duarve me sapun antimikrobik apo me fërkues alkoolik.
Preferohet përdorimi i produkteve që mundësojnë aktivitet të qëndrueshëm, para vënies
së dorëzave sterile.



Nëse në sallën e operacionit nuk është siguruar ujë cilësor, atëherë rekomandohet
antisepsa

kirurgjike

me përbërës alkoolikë para vënies së dorëzave sterile gjatë

intervenimeve kirurgjikale.


Nëse për antisepsën e duarve përdoren prodhime për fërkim alkoolik me veprim të
qëndrueshëm, atëherë duhetpërmbajtur udhëzimeve të prodhuesit për kohën e
aplikimit. Produkti duhet aplikuar vetëm në duart e terura.

Pas kësaj procedure, duart dhe parakrahët duhet të teren dhe mandej të vihen dorëzat sterile
për intervenim kirurgjik.
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Kujdesi për lëkurën
T’u sigurohen punëtorëve shëndetësorë losione dhe kremëra për të ulur në minimum shfaqjen
e iritimit të lëkurës dhe shfaqjen e dermatitit kontaktues si rrjedhë e higjienës së duarve;
Nëse punëtorët shëndetësorë kanë reaksione alergjike si pasojë e përdorimit të produkteve për
higjienë të duarve, duhet t’u sigurohen prodhime alternative për higjienë.
Sapuni dhe prodhimet për fërkim alkoolik nuk duhet të përdoren bashkërisht.
Përdorimi i dorëzave
Dorëzat duhet të përdoren si masë shtesë e higjienës së duarve dhe jo si zëvendësim për të.
Dorëzat duhet vënë gjatë përkujdesjes për rastet që parashihen të përcillen me kontakt me gjak
dhe material potencial infektiv të pacientit (qelbi, fecesi, sekretet respiratore ose eksudatet e
lezioneve të lëkurës).
Dorëzat sterile vihen tek procedurat me të cilat depërtohet në inde apo zgavrra sterile trupore;
Pas përkujdesjes për pacientin të hiqen dorëzat dhe të pastrohen duart;
Nuk rekomandohet ripërdorimi i dorëzave. Megjithatë, nëse resurset janë të kufizuara, dorëzat
mund të ripërdoren, por vetëm pas një riprocesimi të sigurt.
Mos përdorni dorëza nëse nuk ka nevojë për to (p.sh. gjatë matjes së shtypjes së gjakut, bisedës
telefonike, punës në kompjuter, shkrimit në tabelë etj.).
Nëse personeli është alergjik në dorëzat e lateksit, atëherë mund të përdoren
dorëzat e vinilit, nitrilit, neoprenit apo polietilenit

Programet edukative dhe motivuese për punëtorët shëndetësorë
Në programet e promovimit të higjienës së duarve për punëtorët shëndetësorë, theksi duhet vënë
në faktorët që kanë ndikim kryesor në sjelljen e punëtorëve shëndetësorë, e jo vetëm në llojin e
produkteve për higjienën e duarve. Strategjia duhet të jetë multimodale duke përfshirë përkrahjen
e personelit me përvojë në zbatimin e kësaj strategjie.
Edukoni punëtorët shëndetësorë për llojet e aktiviteteve klinike që më shpeshti përcillen me
kontaminimin e duarve si dhe me mangësitë dhe përparësitë e metodave të ndryshme të
higjienës së duarve.
Monitoroni aderencën e punëtorëve shëndetësorë me praktikat e higjienës së duarve dhe
siguroni prapaveprimin e infromatave.
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Fuqizoni partneritetin ndërmjet pacientëve, familjeve të tyre dhe punëtorëve shëndetësorë për
promovimin e higjienës së duarve në institucionet shëndetësorë.9
Përgjegjësitë administrative
Drejtuesit e njesisë ose repartit janë përgjegjës për sigurimin e mjedisit dhe kushte të përshtatshme
për promovimin e strategjisë multimodale të higjienës konkrete

të duarve për personelin,

qasjes që promovon një kulturë për sigurinë e pacientit;


t’u sigurojnë punëtorëve shëndetësorë një qasje në furnizim të vazhdueshëm me ujë
në të gjitha pikat dhe pajisje të mjaftueshëm për higjienë të sigurojë përbërës alkoolikë
pranë shtretërve të pacientëve



përmirësimi i aderencës së higjienës së duarve duhet të jetë një prioritet institucional
dhe të ofrojë lidership, përkrahje administrative, financiare për higjienën e duarve dhe
aktivitete të tjera të parandalimit dhe kontrollit të infeksioneve



t’u ofrojnë punëtorëve shëndetësorë kohë të mjaftueshme për trajnim në kontrollin e
infeksioneve, përfshirë sesionet e higjienës së duarve



të sigurojnë se sistemi i furnizimit të ujit është fizikisht i ndarë nga sistemi i drenazhës
dhe kanalizmit



prodhimet për fërkim alkoolik duhet të jenë në përputhje me udhëzimet dhe rregullativat
ligjore lokale e nacionale.
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Tabela .3. Metoda e higjenienes së duarve. dezinfektantetë/ detergjentë 3

METODAT E HIGJIENES SE DUARVE
Tipari

Larja e duarve

Avantazhi

* Heq ndotjen
* Kosto e ulët

Alkooli
antiseptik
i Dorashkat
duarve
*Efiçencë e ultët në * Parandalojnë ndotjen
heqjen emikroflorës së *Mbrojnë punojësit e
përkoshme (3-4log)
kujdesit shëndetësor
* Kosto e ulët
* I shpejtë dhe i lehtë për
t’u përdorur

Dizavantazhi * Efiçencë e ultët në * Ul efikasitetin mbi duart
heqjen e mikroflorës së e ndotura
përkoshme (2log)
*Intolerancëe lëkurës
* Konsumon kohë
* Intoleranca e lëkurës

*Ndotja gjatë heqjes së
tyre
*Intolerancë e lëkurës
*Kosto

Fig.4.Kulturat e mbjellur në pijatëte Pjetrit paraqet bakteriet 24 orë pasi infermierja ka
vendosur doren në pijatë.2
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1.9.Praktikat e higjienes se duarve tek punetoret shendetesor
Higjiena e duarve konsiderohet nga punëtorët shëndetësorë si detyrë e veçantë dhe e ndarë
nga kujdesi shëndetësor. Ajo nuk duhet trajtuar si detyrë shtesë, por si pjesë obligative e
kujdesit shëndetësor.
Aderenca e punëtorëve shëndetësorë me rekomandimet e higjienës së duarve është shumë e
ulët. Aderenca është më e ulta gjatë fundjavës, mbrëmjes dhe ndërrimit të natës.
Mjekët dhe infermieret kanë një aderencë mesatare prej 40% (rangu prej 5-89%).
Punëtorët shëndetësorë duket se nënçmojnë rrezikun që u kanoset pacientëve nga moslarja e
duarve të tyre. Ka shumë faktorë që janë përgjegjës për shkallën e ulët të aderencës, të cilët janë
përmbledhur në vijim. Ndryshimi i botëkuptimeve dhe sjelljeve të punëtorëve shëndetësorë është
vendimtar që higjiena e duarve të bëhet standard i lartë për kujdesin shëndetësor.
Pse nuk i lajnë duart punëtorët shëndetësorë?
A. Faktorët e observuar të rrezikut për aderencë të pamjaftueshme


Puna në njësinë e kujdesit intensiv



Bartja e dorëzave



Mbingarkesa me pacientë dhe mungesë e stafit



Statusi mjek kundrejt atij infermier



Mungesë e njohurive, përvojës dhe edukimit të punëtorëve shëndetësorë

B. Faktorët e vetëraportimit nga punëtorët shëndetësorë


Mungesa e sapunit dhe peshqirëve



Larja e duarve shpesh shkaktojn iritimin e lëkurës, plasaritjen dhe tharja e saj



Shumë të zënë me punë dhe kohë e pamjaftueshme



S’ka rrezik nga infeksioni



Mungesë e njohurive për protokolet e higjienës së duarve



Skepticizmi për vlerën e higjienës së duarve

C. Pengesat e tjera shtesë


Mungesa e pjesëmarrjes aktive në promovimin e higjienës së duarve



Mungesë e prioritetit institucional për higjienë të duarve



S’ka dënime për moslarje të duarve



S’ka klimë të sigurisë institucionale të kujdesit shëndetësor
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1.10.Permisimi i praktikave te higjienes se duarve
Shumë studime kanë treguar pse larja e duarve është rëndësishme, bënë zvoglimin e bakterieve të
cilet shkaktoj infeksione spitalore, në shumicën e rasteve barten nga një pacient në tjetrin me duar
e puntorëve shëndetësorë.
Edukimi i punëtorëve shëndetësorë është vënë në qendër të të gjitha ndryshimeve në
përmirësimin e higjienës së duarve.
Punëtorët shëndetësorë duhet ta kenë të qartë se higjiena e duarve është miku i tyre më i mirë
në mbrojtjen nga sëmundjet ngjitëse.
Strategjitë e promovimit efikas të higjienës së duarve janë dhënënë kutinë e mëposhtme.
Rritja e efikasitetit mund të përshpejtohet me kombinimin e disa elementeve të mëposhtme.
Edukimi dhe trajnimi nuk mjaftojnë për t’u siguruar se punëtorët shëndetësorë duhet t’u
përmbahen kritereve dhe rekomandimeve për higjienën e duarve. Njerëzit kanë norma të
ndryshme personale, qëndrime, sjellje dhe besime. Sjellja është një çështje e ndërlikuar dhe për
përmirësimin e aderencës duhet auditimi dhe kontrolli i rregullt. Në dinamikën e sjelljeve të
tyre përfshihen shumë faktorë si edukimi, motivimi dhe ndryshimet e sistemit.
Higjiena e duarve është zgjedhje e dobishme dhe kursyese në parandalimin e infeksioneve.
Investimi në edukimin e punëtorëve shëndetësorë dhe pajisjet optimale për higjienë të duarve
është më i lirë sesa çmimi i infeksioneve spitalore.
Përhapja e shpejtë e mikrobeve multirezistente është një realitet. Koha është për përmirësimin
e aderencës së higjienës së duarve.
Strategjia është vetëm fillimi - në jetën reale matet vetëm rezultati.
Strategjitë e promovimit të suksesshëm të higjienës së duarve në mbrojtjen shëndetësore


Edukimi i punëtorëve shëndetësorë



Auditimi rutinor i praktikave të higjienës së duarve dhe informatat kthyese



Edukimi i pacientëve për higjienën e duarve



Përkujtuesit për higjienë në vendin e punës



Masat administrative (shpërblimet dhe dënimet)



Pjesëmarrja aktive si në nivelin individual ashtu edhe në atë institucional.10
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2.Qëllimi dhe objektivat

Qëllimi i këtij punimi është që të zgjerohen njohurit stafit infermieror rreth higjienes së duarve në
mënyrë që të minimizohen infeksionet intrahospitalore të tilla, të raportoj strategjitë e parandalimit
dhe në veqanti rëndësinë e kujdesit infermieror në parandalimin e infeksionit.

3.Metodologjia
Ky punim është realizuar duke u mbështetur në literature e autorëve të ndryshëmsi vendor poashtu
edhe ndërkombëtare te marra nga internetit.
Metoda e cila është përdorur për realizimin e këtij studimi është anketimi i punëtorve shëndetsor
me pyetësor të përbërë nga 10 pyetje të cilit ishin lehtë të administrueshme për higjenene duarvee
përfshirë në studim. Pytësori është krijuar në bazë të qëllimeve të hulumtimit.

Studimi është i natyrës kualitative të punës dhe përfshinë:
Njohjen me rëndesine e higjienes së duarve tek personeli shëndetësor në Spitalin e Gjakovës "Isa
Grezda" për periudhën tetor- dhjetor 2018.
Metodologjia e studimit përbëhet nga anketimi në bazë të pyetësorëve të strukturuar të përbërë
nga 10 pyetje, lidhur me njohurit e higjienes se duarve.
Mostra është zgjedhur në Spitalin e Përgjithshëm “Isa Grezda” në Gjakovë.
Për anketimin e personelit shëndetësor është marrë leje nga institucioni ku është realizuar
anketimi .
Në studim janë përfshirë 100 punonjes të stafit te mesem infermieror (

femra dhe

meshkuj)

dhe të dhënat janë mbledhur me ndihmën e pyetësorëve të përbërë nga 10 pyetje.
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4.Rezultatet
Në fillim të këtij hulumtimi kemi paraqitur një pasqyrim të numrit të rasteve të njohurive mbi
higjienën e duarve tek stafi infermieror e institucionet të cilat u realizua anketimi i subjekteve të
përfshira në hulumtim.
Siq mund te shihet edhe ne tabelen nr 1 ne hulumtim kemi pasur gjithsej 100 punëtore shendetësor
ku 61 ishin femra dhe 39 meshkuj. Bazuar në nivelin e shkollimit 56 ishin me shkolle të mesme
dhe 44 ishin me nivelin bachelor.
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Tab 1: Të dhënat e përgjithshme të subjekteve të përfshira në studim

6

Gjinia

Frekuenca

Përqindja

Meshkuj

39

39%

Femra

61

61%

Total

100

100%

Mosha

Frekuenca

Përqindja

25-35 vjeq

19

19 %

36-45 vjeq

57

57%

46-55 vjeq

21

21%

56 vjeq e me shumë

3

3%

Total

100

100%

Shkollimi

Frekuenca

Përqindja

Shkolla e mesme

56

56%

Bachellor-infermieri

33

33%

Bachellor- Mami

11

11%

Totali

100

100%
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Grafikon 1: Rreth 3 viteve të fundit a keni mbajtur trajnim në lidhje me higjenen e duarve.

Trajnim rreth higjienën së duarve
90%

10%

po

jo

Nga 100 të hulumtuar në ketë studim 90 % kanë deklaruar se deri me tani nuk kane mbajtur asnje
trajnim mbi higjienen e duarve, ndersa ate e kishin mbajtur vetem 10% prej tyre.

Grafikoni 2. A përdorni në mënyrë rutinore mjete dizenfektues për higjenen e duarve.

82%

18%

po

jo

Nga 100 të anketuar të përfshirë në studim, 82% prej tyre përdorin në mënyrë rutinore dizenfektues
për duar, ndërsa 18% nuk e praktikojn ate.
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Grafikoni 3.Cilët janë rrugët kryesorete transmetimit të mikrobeve të dëmshme,në një institucion
shëndetësor në mes të pacientëve .

Rrugët kryesore e transmetimit të mikrobeve të dëmshëm
80%

8%

duart e puntorve te
kujdesit shendetsor
kur nuk jan te pastra

ajri qarkullon ne spital

6%

ekspozimi I pacienteve
ndaj siperfaqeve te
kolonizuara

6%

ndarja e objektivav jo
invazive

Nga 100 të anketuar të përfshirë në studim, 80% prej tyre kanë deklaruar se mikrobet mirren nga
duar e pa pastra të personelit shëndetsor, ndersa 8% nga ajri që qarkullon në spital, ndersa me %
të njetja me 6% deklarojne se mikrobet barten pas ekspozimitte pacienteve në siperfaqet e
kolonizuara (p.sh shtretrit, karrikat, tavolinat,dyshemet),dheobjekteve joivazive(stetoskopi).

Grafikoni 4.Cili është burimi më i shpesht i mikrobeve për infeksionet e lidhura me kujdesin
shëndetësor.

Burimi më i shpeshte i mikrobeve në kujdesin
shëndetesor
60%

13%

sistemi I ujit te
spitalit

8%

ajri spitalit

6%

mikrobet tash me
te pranishem ose
brenda ne pacient

mjedisi spitalor

36

Bazuar në pergjigjet e të anketuarve rreth60% prej tyre kanë deklaruar se mikrobet jane nga mjedisi
spitalor , ndersa 13% nga sistemi i ujit të spitalit për shkak të vjetersise së gypave të ujit, ndërsa
8%mendojne se mikrobet vijne nga ajri i spitalit, kurse 6%te tyre mendojne se infeksionet tashmë
jane të pranishme në spital ose vijne nga pacientet.

Grafikoni 5. Cila nga keto veprimeparandalojne transmetimin e mikrobeve tek pacienti.
120%
100%

100%

97%

100%

80%
57%

60%

PO

43%

JO

40%
20%
3%

0%

0%

0%
Para se ta prekim nje
pacient

Pas ekpozimit të
lëngjeve trupore

Pas ekspozimit të
Para një procedure të
mjedisit ,të pacientit
pastër/aspetike

Shumica nga anketuar raportojn në studim se parandalimi i tansmetimit te mikrobeve tek pacienti
ndodh100%nese aplikohenprocedura aseptike.Se rreziku pas ekspozimit me

lëngjeve

truporeekziston flet edhe në pergjigjen e të anketuarve me 100%, ndersa 97% e shohin si rrezik
transmetimin e mikrobevepara se të prekim një pacient, ndersa 57% mendojne se kjo viepas
ekspozimit të mjedisit të një pacienti.
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Grafikoni 6. Cila nga veprimet pengon transmetimin e mikrobeve tek punonjësit e kujdesit
shëndetësor.
120%
100%

100%

100%

100%
80%

65%

60%

Po
35%

40%

JO

20%
0%

0%

0%

0%
Pas prekjes së një
pacienti

Nga 100 të anketuar

Pas ekspozimit të
lëngjeve trupore

Para një procedure të
Pas ekspozimit në
paster aseptike
mjedis të një pacienti

në studim raportojne se kanë qenë të mendimit se parandalimi ose

tansmetimi i mikrobeve tek pacienti nga personeli shendetesor vjen pasi të prekim një pacient, pas
rrezikut të ekspozimit të lëngjeve trupore,dhe 100% ekziston rreziku para një aplikimi te
procedurave aseptike, ndërsa pas ekspozimit të mjedisit të një pacienti65% kanë qenë për Po
ndersa 35% për Jo.

Grafikoni 7. Cila nga deklaratat e mëposhtme janë të vërteta rreth teknikave të larjes së duarve.
120%
100%

100%

100%

80%

73%

80%
60%

40%

Vërtetë
27%

20%

20%

0%

FALSE
0%

0%
Pastrimi i duarve me alkool Pastrimi i durve me alkool Pastrimi i duarve me alkool Teknikat e larjes së duarve
është më efektiv se sa e thanë lëkuren më shumë është më efektive kundër bazohet në higjenne e
larja i duarve me ujë
se larja e duarve me ujë
mikrobeve se sa larje e
duarve
duarvë me ujë

Siç,shihet në grafikon përqindja e konsiderushme pajtohen 100% për teknikat e larjes së duarve që
garanton një higjiene të duarve, poashtu ata tregojne sepastrimi i duarve me alkool e thanë lëkuren
më shumë se larja e duarve me ujë.

38

Diku80% te punonjesve shendetësor mendojne se është e vërtetëse pastrimi i duarve me alkool
është më efektiv

sesalarja

i duarve me ujë,ndersa 20%janë të mendimit që nuk është e

veretetë,ndersanga 73%të intervistuarve deklaruan se pastrimi i duarve me alkool është më
efektive kundër mikrobeve se sa larje e duarve me ujë.

Grafikoni 8. Cila është koha minimale e nevojshme për pastrimi e duarve me alkool

për

asgjësimin e mikrobeve në duart tuaja
90%
80%

77%

70%
60%
50%
40%
30%

23%

20%
10%

0%

0%

0,3sekonda

1min

0%
0,20sekonda

0,10sekonda

Bazuar në përgjigjet mbi njohurit e kohëzgjatjes e larjes se duarve 77 % e punëtoreve shëndetësor
thonë se për pastrimin e duarve me alkool është kohë optimale0.20 sekonda,nërsa 23% mendojnë
se mjaftojnë0.10 sekonda, ndërsa sa i përket kohëzgjatjes se larjes se duarve prej 0.3sekonda dhe
1 minute nuk kishin asnje pergjigje.
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Grafikoni 9. Cili lloj i metodës së higjienës së duarve kërkohet në situatat e mëposhtme.
120%
100%
100%

100%

91%

90%

83%

80%

70%
Fërkim

60%

Larja
Asnjë

40%
20%

9%

15%
2%

0%

2%

7%

3%

15%
2%

5%

0%

0%

0%
Përpara prekjes së Përpara të jepni një Pas pastrimit të
pacientit
injeksion
shtratit

Pas heqjes së Pas pranimit të një
dorëzave
pacienti në repart

.Pas kontaktit me
gjakë

Siç,shihet në grafikonin nr 9 përqindja e konsiderushme pajtohen (100%) se higjiena e duarve
duhet të ndodhe gjithmone përpara se të jepni një injeksion ,pas kontaktit me gjakë,por me
shqetësuese është mendimi i 2 % te anketurve senuk duhet lare asnjehere duart përpara se të japim
një injeksion.
Se higjiena e duarve është themelore përpara prekjes së pacientit mendojne 91% e tyre ,90 % pas
pastrimit të shtratit, dhe poashtu brengoses është fakti se 3%tëtyre mendojne se higjena e duart
nuk është rutin të pastrohen pas pastrimit te shtratit.
Se si duhet lare duart pas heqjes së dorëzave 83% e tyre mendojne se duhet larë duart, 15%
mendojne se me fërkim mjafton dhe 2%mendojne se nuk duhet lare duart pas heqjes së dorezave.
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Grafikoni 10. Cila gjësende duhet shmangur , si rezultat i pengimit territjes së mikrobeve në duar.
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Të dhënat nga grafikoni 10 tregojnë se shumica e të anketuarve mendojne se shmangja e
gjësendeve ne duar ështërezultat i rrjitjes së mikrobeve në 100% p.sh thonjet artificial dhe lekura
e dëmtuar e personelit.Edhe pse është thënë se prezenca e xhevahirëve 83% e mundeson rritjen e
mikrobeve dhe bartjen e tyre, rreth 17 % e personelit mendojne se kjo nuk ndikon në bartjen e
mikrobve.Në pyetjen se sa është e nevojshme të aplikohet kremi për duar gjatë orarit të punes66%
mendojne se duhet vendosur krem ne duar kurse 34% theksojne se është e nevojshme po pas larje
së duarve shpesh krema hiqet keshtu që është e kotë vendosjae kremave në duar.

Lidhur me njohurit mbi higjenen e duarve gjatë këtij hulumtimi në personelin shëndetësor verejtem
se me mirë janë te informuara femrat se sa meshkujt.
Në fund të rezultateve të veçanta për çdo pyetje dhe para fillimit të diskutimeve është paraqitur një
grupim i përgjithshëm i pyetjeve të pyetsorit të ndara si përgjigje negative, pozitive dhe mesatare
duke shprehur kështu nivelin e njohurive tëinfermiereve rreth higjenes së duarve të nxjerrura nga
ky studim.
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PËRFUNDIM
Larja e duarve në mënyre korrekte konsiderohet si një mënyre e sigurt për parandalimin e
infeskioneve brendaspitalore dhe është mënyra më e lehtë për të mbrojtur veten nga shumë
infeksione. Larja e duarve: mënyrë e thjeshtë dhe efektive për të mbrojtur shëndetin e tuaj dhe të
të tjerëve, pasi ajo pengon përhapjen e mikrobeve patogjenë.
Kjo është mënyra më e mirë për të parandaluar sëmundjet dhe përhapjen e tyre. Larja e duarve
kërkon vetëm ujë të pastër dhe sapun, ose dizinfektues duarsh me bazë alkooli – lëndë e cila
përdoret pa ujë.
Shumë studime të tjera, gjithashtu kanë treguar se larja duarve pas kontaktit me çdo pacient ,
zvogëlonbartjen e bakterieve në institucionet shëndetësor.
Procesi i larjes së duarve, nuk ju merr kohë dhe nuk kërkon përpjekje të madhe, dhe është mënyra
më e mirë për parandalimin e sëmundjeve. Duke e shendërruar atë në një rregull të shpeshtë gjatë
ditës, ju mbroni jo vetëm shëndetin tuaj por edhe atë të fëmijës apo familjes tuaj.
Edhe pse shumica e infermierëve në këtë hulumtim janë deklaruar se kanë njohuri me teknikat e
larje së duarve nuk e praktikojne atë shpesh.
Po ashtu, shumica e tyre kishin deklaruar probleme të theksuara rreth higjenës se duarve me një
ndikim direkt në performancën në punë, ndikimin negativ në jetën sociale, në shëndetin e
infermierëve si dhe përqindje të lartë të prezencës së gabimeve mjekësore tek infermierët me punë.
Këto infeksione po ashtu kanë ndikim të konsiderueshëm “ekonomik” në shërbimet spitalore dhe
në shpenzimet e mbrojtjes shëndetësore në nivel kombëtar.

Mbani mend
Larja e duarve duhet të bëhet paradhe pas konraktit me pacient/klient dhe përpara realizimit të
teknikave aseptike.
Ora dhe unazat e zvogëlojnë efikasitetin e pastrimit të duarve, prandaj duhet të hiqen.
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6.REKOMANDIME
Zbatimi i çdo rregulle mbi protokolet mbi higjenen e duarve në mënyre që përhapja e infeksioneve
të jetë në nivel të ulët. Duke u bazuar në rezultatet e dala nga ky hulumtim, ne mund të
rekomandojmë:
 Krijimin e strategjive institucionale për mbështetje të infermierëve me punën e larjes së
duarve.
 Ofrimin e konsulltave ,trajnimin si dhe tejkalimin e vështirësive me të cilat ballafaqohen
infermierët gjatë teknikave të higjenes së duarve.
 Sensibilizimin e infermierëve lidhur me rëndësinë e larje së duarve para/pas kontaktit me
çdo pacient zvoglon bartjeve e infeksionit në kujdesin shëndetsore .
 Rekomandohen trajnime-këshillime të infermierëve lidhur me rëndësinë e parandalimit të
gabimeve mjekësore.
 Vedijësimi i të gjithë stafit dhe pacientëve me programe mbi gjashtë hapat e larjen së
duarve dhe shkaktarët e infeksioneve të tyre në mënyre që shfaqja e tyre të jetë më e ulët.
Edukimi shëndetësor i pacientëve dhe i familjarëve të tyre.
 Hartimin e ndërhyrjeve të duhura nga menaxherët e infermierëve që ndihmojnë infermierët
kujdesit infermieror.
 Të bëhet ndërgjegjësimi i personeli infermieror për kujdesin që duhet të tregohet për
kontaminimin me sekrecionet e pacientit dhe përdorimin e dorëzave gjatë manipulimit me
pacientin.
 Të sigurohet privatësia e pacientit dhe mjekimi sa me cilësor, të bëhet në ambjente që
sigurojnë normat e higjienës. Larja e duarve para dhe pas çdo manipulimi.
 Të përmirësohen kushtet e trajtimit të pacientëve, furnizimi me material të nevojshëm dhe
me medikamente për pacientët.
Nga kjo mund të konkludohet se puna e larjes së duarve ka efekt negativ në shumë fusha që prekin

direkt mirëqenien e përgjithshme të pacienteve në komunën e Gjakoves.
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REZYME
Punimi i diplomës në të cilin kamë punuar një kohë të gjatë e që për qëllim ka pasur që të tregoj
rolin e lerjes së duarve sa është i rëndëishëm, sepse jep informata infermieri/infermierja në
trajtimindhe menaxhimin për higjenen e duarve . Hulumtimi është bërë për periudhën kohore tetordhjetor 2018. Nga ky hulumtim rezulton se sa prektikohet larjen e duarve në Spitalin e Gjakovë
është në repate të ndryshme si pediatri, interno, gjinekologji, neonatologji, kirurgji, emergjencë.
Subjekt i këtij hulumtimi ishin sa prektikohet higjena e duarve te punëtore shëndetësor.
Në hyrje të punimit janë paraqitur abstrakti kunë menyrë shumë të qartë është treguar edhe
pëkufizimi i problemit si dhe roli të cilin luan larja e duarve në mënyr që të kemi shoqeri të
shëndoshë.
Si qëllim dhe metodologji për realizimin e keti punimipër higjene e duarve është përdorur metodae
rishikimit të literaturës vendore dhe asaj nderkombtare dhe grumbullimit e të dhënave., për të
vazhduar merezultate, përfundim dhe rekomandim.
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Pyetësori i diturisë së higjienës së duarve për Punonjësit e Kujdesit Shëndetësor
Periudha e Numrit *
 Njohuria e kërkuar për këtë test transmetohet posaçërisht përmes materialit të trajnimit të
higjienës së OBSH-së dhe mund t'i gjeni më shumë vështirësitë nëse nuk keni marrë pjesë në
këtë trajnim.
 Vendosni vetëm një përgjigje në secilën pyetje.
 Ju lutemi lexoni me kujdes pyetjet para se të përgjigjeni. Përgjigjet tuaja do të mbahen
konfidenciale.
Institucioni: Kuadri i kujdesit shëndetësor ku kryhet sondazhi (p.sh., spitali, ambulatori, objekti
afatgjatë, etj.).

Përdorimi : Në një staf spitalor që siguron kujdes specifik të pacientit.

1. ID personale:

2. Data:

3. Institucioni:

4. Shërbimi **

6. Qyteti: **
7. Vendi:

8. Gjinia:
(. Mosha

0 Femër

0 Mashkull

10. Profesioni : 0 Infermiere

0 Infermiere ndihmëse

0Teknik

0 Student infermiere

0 Terapist

0 Mami

0 Mjeku

0 Student mjekesor

0 Rezident

0 Te tjera

Për t'u plotësuar nga menaxher i të dhënave.
** Opsionale, që do të përdoret nëse është e përshtatshme, sipas nevojave dhe rregulloreve
lokale.
*** Teknik: radiolog, teknik i kardiologjisë, teknik i dhomës së operacionit, teknik i laboratorit
Terapist: fizioterapist, terapist profesional, audiologist, terapist i të folurit
Të tjerë: dietist, dentist, punonjës social etj.
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Departamenti (zgjidhni departamentin përfaqësoni):
0 Mjekësi 0 Kirurgjia 0 Kujdesi intensiv 0 Mjekësi / kirurgjikale
0 Emëgjenca 0 Obstetrikë 0 Pediatria 0 Rehabilitim
0 Qendra mjeksisë 0 Të tjera
12. Rreth 3 viteve tw fundit a keni bajtur trajnim nw lidhje me higjenen e durve ? 0 Po 0 Jo
13. A përdorni në mënyrë rutinore një shishe ose mjet disenfectues për higjenen e duarve?
0 Po
0 Jo
14. Cilët janë rrugët kryesore e transmetimit të mikrobeve të dëmshëm ,në një institucion
shëndetësor në mes të pacientëve ? (shënoni vetëm një përgjigje)
a. Duart e punëtorve shëndëtsor nuk janë të pastërta
b. Qarkullimi i ajrit në Spital
c. Kontakti me pacientë ., Shtretër, karrige, tavolina, dysheme)
d. 0 Ndarja e objekteve jo invazive (p.sh., stetoskopi, prangat presioni, etj.) Midis pacientëve
15. Cili është burimi më i shpesht i mikrobeve për infeksionet e lidhura me kujdesin
shëndetësor?
(shënoni vetëm një përgjigje)
a. Sistemi i ujit të spitalit
b. Ajri i spitalit
c. Infeksionet tashmë të pranishëm në ose brenda pacientit
d. Mjedisi spitalor
16. Cila nga veprimetparandalon transmetimin e mikrobeve tek pacienti?
a. Para se të prekni një pacient 0 Po
0 Jo
b. Menjëherë pas rrezikut të ekspozimit të lëngjeve trupore 0 Po
0 Jo
c. Pas kontaktit të mjedisit të një pacienti
0 Po
0 Jo
d. Para një procedure të pastër / aseptik
0 Po
0 Jo
17. Cila nga veprimet pengon transmetimin e mikrobeve tek punonjësit e kujdesit
shëndetësor?
a. Pas prekjes së një pacienti 0 Po 0 Jo
b. Menjëherë pas rrezikut të ekspozimit të lëngjeve trupore
c. Para një procedure të pastër / aseptik
d. Pas kontaktit me një pacienti

0 Po
0P
0 Po

0 Jo
0 Jo
0 Jo
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18. Cila nga deklaratat e meposhtme me baze alkooli dhe larjen e duarve me sapun dhe
Uji, janë të vërteta?
a. Pastrimi i duarve me alkool është më efektiv sesalarja i duarve me ujë
0 Vërtetë
0 False
b. Pastrimi i durve me alkool e thanë lëkuren më shumë se larja e duarve me ujë
0 Vërtetë
0 False
c. Pastrimi i duarve me alkool është më efektive kundër mikrobeve se sa larje e duarvë me ujë
0 Vërtetë 0 False
d. Teknikat e larjes së duarve bazohet në higjenne e duarve 0 Vërtetë

0 False

19. Cila është koha minimale e nevojshme për pastrimi e duarve me alkool për asgjësimin e
mikrobeve në duart tuaja?
(shënoni vetëm një përgjigje)
a. 0 20 sekonda
b. 0 3 sekonda
c. 0 1 minutë
d. 0 10 sekonda
20. Cili lloj i metodës së higjienës të duarve kërkohet në situatat e mëposhtme?
a. Përpara prekjes së pacientit
b. Përpara të jepni një injeksion
c. Pas pastrimit të shtratit
d. Pas heqjes së dorëzave
e. Pas pranimit të një pacienti në repart
f. Pas kontaktit me gjakë

0 Fërkim
0 Fërkim
0 Fërkimi
0 Fërkim
0 Fërkim
0 Fërkim

0 Larje
0 Larje
0 Larja
0 Larje
0 Larje
0 Larje

0 Asnjë
0 Asnjë
0 Asnjë
0 Asnjë
0 Asnjë
0 Asnjë

21. Cila gjësende duhet shmangur , si rezultat i mos rrjitjes së microbeve në duar ?
a. Prezenca e xhevahirëve
b. Lëkura e dëmtuar
c. Thonjtë artificiale
d. Përdorimi i rregullt i një krem për duar

0 Po
0 Po
0 Po
0 Po

0 Jo
0 Jo
0 Jo
0 Jo

Ju faleminderit shumë për kohën tuaj!
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